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Školní rok 2009–2010
nebyl pro gymnázia v celé České republice vůbec příznivý. Přestože stále platí Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky z roku 2007, který jednoznačně 
deklaruje podporu všeobecnému vzdělávání a je pro kraje, zřizovatele většiny gymnázií, závaz-
ný (§9 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), začalo se ve všech krajích 
uvažovat o jejich omezování. Největším trnem v oku jsou zřizovatelům gymnázia víceletá (osmi 
a šestiletá).

Se snahami zřizovatelů se ale špatně polemizuje. Nikde totiž neuvádějí žádné konkrétně pod-
ložené argumenty pro své záměry.

Já osobně považuji osmiletá gymnázia za pro náš školský systém prospěšná, byť vědecké argu-
menty pro to také nemám, a to proto, že se tím nikdo seriozně nezabývá.

Na osmiletých gymnáziích si cením zejména tohoto:
• Je to „kulturní perpetuum mobile“. V různých činnostech (např. sbory, redakce časopisu, diva-	
 delní kroužky, organizace sportovních turnajů, tematické dny atd.) zde mohou společně praco-	
 vat žáci od primy (11 let) do oktávy (19 let). Od svých starších spolužáků se toho mnoho naučí 	
 a v oktávě už tak mohou být lepší než jejich předchůdci a tak pořád dokola. Taková možnost  
 nikde jinde neexistuje!
•	 Žáci mají od útlého věku mezi ostatními staršími žáky mnoho pozitivních vzorů a vzor, jak	
 víme, vychovává mnohem lépe než cokoliv jiného.
• Vzhledem k výběrovosti žáků lze při výuce ušetřit spoustu času, který je možné věnovat tomu, 	
 aby žáky učení bavilo, aby si našli ten svůj oblíbený předmět.
• Žákům na nižším stupni osmiletého gymnázia může být dána mnohem větší samostatnost 	
 a odpovědnost za své vzdělání. V důsledku toho se mi čistě subjektivně žáci z osmiletého gym-	
 názia zdají kreativnější, sebevědomější a samostatnější.
• Žáci i jejich rodiče tu jsou z valné většiny velmi spokojeni a na ZŠ by se vrátit nechtěli.

Na argumenty o „vykrádání“ základních škol a budování elit odpovídám takto:
•	 Není pravda, že ze základních škol odejdou všichni nejlepší žáci. Spousta rodičů ani nechce, 	
 aby jejich dítě studovalo někdy gymnázium, řada jich má za to, že jejich dítě je ještě příliš nezra-	
 lé, někteří nechtějí opustit svůj oblíbený kolektiv, jiným vadí dojíždění. To lze doložit i tím, že 	
 k nám i do čtyřletého gymnázia přicházejí velmi dobří žáci.
•	 Odchody žáků ze ZŠ jsou dobré pro rozvoj dalších osobností a pro korekci těch již „sil- 
 ných“. Na uvolněná místa lídrů mohou na ZŠ nastoupit jiní žáci, kteří by se jimi jinak nikdy 	
 nestali a nikdy by ten pocit a zkušenost nezískali. Žáci přijatí ze ZŠ jsou následně na osmiletém  
 gymnáziu konfrontováni s daleko konkurenčnějším prostředím, ve kterém musí o pozice znovu	
 soutěžit, dostávají se do prostředí, kde zažijí i jiné role než být nejlepší. Snáze pak všichni zvlád-	
 nou různé role i v životě.
• Každá větší ZŠ má nejméně jednu specializovanou třídu (na matematiku, na jazyky, na sport, 	
 atd...). Jestli je vytváření vybraných kolektivů na gymnáziích podle někoho škodlivé, pak tyto 	
 aktivity ZŠ by musely být ještě mnohem škodlivější. Jedná se navíc o podle mého názoru zbyteč-	
 nou předčasnou specializaci. Osmiletá gymnázia poskytují vzdělání všeobecné.
•	 Existence hrozby odchodu žáků na osmiletá gymnázia velmi motivuje ZŠ ke zlepšování.

Na dokreslení jen pár čísel. Na víceletá gymnázia odešlo podle veřejně dostupných statistik 
v našem kraji v roce 2009 12,3% žáků 5. a 7. tříd. Do čtyřletých gymnázií nastoupilo v našem kraji 
9,8% žáků devátých tříd. Na střední odborné školy s maturitou to bylo 55% a do oborů s výučním 
listem 34,4%.
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Ve školním roce 2008-9 bylo na čtyřletá gymnázia v ČR přijato 73% uchazečů o toto studium, do 
ostatních maturitních oborů to bylo 96%.

Naše škola byla v roce 2010 jednou z nejžádanějších škol v celém kraji, a to i přes to, že všichni 
uchazeči musí dělat přijímací zkoušky a jen na nich záleží, zda k nám budou přijati. Do osmiletého 
gymnázia se hlásilo 120 žáků na 60 míst. Poslední přijatý byl na 65. místě. O 60 míst ve čtyřletém 
gymnáziu se ucházelo 145 uchazečů a poslední přijatý byl 70.

Úspěšní jsme byli také v nejrůznějších soutěžích (o tom si můžete přečíst v příspěvcích jednotli-
vých předmětových komisí) a testováních.

Největšího úspěchu dosáhl Jan Šimbera (septima B), který zvítězil v celostátním kole zeměpisné 
olympiády a z mezinárodní soutěže na Taiwanu, ve které se střetl s více než stovkou konkurentů, 
přivezl stříbrnou medaili. Celostátní kolo soutěže dokázal vyhrát i Jakub Valtar (septima A),	
a to v Logické olympiádě. Krásné bylo i 4. místo našich dívek v celostátním finále v atletice a 4., 
5. a 6. místo našich týmů z nižšího gymnázia v celostátní šifrovací soutěži Technoplaneta a řada 
vítězství v krajských kolech.

Žáci kvinty A (5. ročník osmiletého gymnázia) a 1.A ze čtyřletého gymnázia se umístili ve špičce 
pořadí v celostátních testech Vektor 2009, kterých se zúčastnilo 453 tříd (z toho 85 z osmiletých 
gymnázií a 119 ze čtyřletých gymnázií).

Velmi úspěšní jsme byli i v řadě volnočasových aktivit.
Na nejrůznější, i velmi žádané, vysoké školy bylo přijato 90,8% našich absolventů. V celé ČR 

bylo na VŠ v roce 2009 (data za rok 2010 nejsou zatím k dispozici) přijato 77,2% ze všech uchaze-
čů. Průměrná úspěšnost čerstvých absolventů středních škol hlásících se na VŠ byla 81,5%.

Za všechny ty úspěchy a poctivou práci patří mé poděkování našim žákům, jejich rodičům, uči-
telům a také nepedagogickým zaměstnancům.

Speciální poděkování patří Městu Náchod a zejména novému starostovi panu Janu Birkemu. 
Díky jejich zájmu a aktivitě se nám podařilo změnit rozhodnutí Rady Královéhradeckého 
kraje snížit počet u nás otevíraných prim od školního roku 2011-12 ze dvou na jednu. Toto 
překvapivé rozhodnutí přišlo náhle v půli října 2010 a časově by patřilo až do příští výroční zprávy. 
Jenomže děkovat až za rok …!?

Takže: DĚKUJEME, děkujeme moc, a to i panu hejtmanovi Bc. Lubomíru Francovi a radním 
Královéhradeckého kraje, kteří své původní rozhodnutí revokovali.

Pavel Škoda
KRONiKA JiRásKOVA gyMNáZiA - ŠKOLNí ROK 2009-2010
Školní rok začal pro pedagogy 27. srpna. Pedagogickému sboru byla představena nová kolegyně 

prof. Michaela Beránková (chemie, biologie). S novým příjmením Vrbová vstoupila do nového 
školního roku prof. Pavlína Šreková, která se o prázdninách vdala.

Ve dnech 27., 28. a 31. srpna se konaly opravné zkoušky. Sedm studentů opravovalo chemii a pět 
matematiku. Neuskutečnila se plánovaná opravná zkouška ze španělského jazyka, protože student 
neuspěl u předchozí zkoušky z chemie. Kromě dvou zkoušek z chemie, které skončily nedostateč-
ně, byli u ostatních zkoušek studenti úspěšní. Další opravná zkouška se konala ještě 29. září z čes-
kého jazyka (po odložené klasifikaci) a skončila pro studenta rovněž úspěchem. Dvěma studentům 
bylo povoleno opakování ročníku.

Září
1. září se konala opravná maturitní zkouška dvou studentů, jedna z biologie a jedna ze zeměpisu. 

U obou zkoušek studenti prospěli.
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Pro studenty začal školní rok 1. září. Vyslechli si ve školním rozhlase projev ministryně školství 
Miroslavy Kopicové a ředitele školy Pavla Škody. Ve třídách je přivítali třídní profesoři a mimo jiné 
obdrželi i rozvrh, podle kterého se začalo vyučovat 2. září. Po týdnu testování funkčnosti rozvrhu 
byl po drobných změnách vydán definitivní rozvrh, který platil od 14. září.

V měsíci září se konaly seznamovací pobyty nově vzniklých třídních kolektivů, jejichž hlavní 
funkcí je prevence nežádoucích společenských jevů (např. šikany). V Českém Šumburku byli ve 
dnech 9.-11. září studenti 1.B s prof. Fišerovou a Slavíkovou a na stejném místě byli ve dnech 	
14.-17. září studenti 1.B s prof. Pavlíkem a Víchem. Žáci 1.V byli ve dnech 14.-16. září na Dlou-
hých Rzech s prof. Diviškem a G. Škodovou a žáci 1.W ve Studené Vodě ve dnech 16.-18. září 
s prof. Chmelíkem a Barkou.

10. září navštívili studenti 4.W s prof. Matěnovou a Košvancem vazební věznici v Hradci Králové.
14. září se 10 dvojic studentů zúčastnilo Srdíčkového dne, sbírky pořádané sdružením Život dětem. 

Výtěžek z prodeje magnetek bude věnován na dětská oddělení nemocnic v České republice.
15. září se vydali na biologickou exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.B 	

a 7.V s prof. Ježkem a Slavíkem. Podobnou exkurzi rozšířenou o návštěvu Kuksu absolvovali 	
22. září studenti 3.A a 7.W s prof. Matěnovou, Štegerovou a Vrátilovou. 17. září se na terénní 
vycházku na Dobrošov spojenou s lesní brigádou vydali studenti 5.V s prof. Ježkem. 21. září ces-
tovali opět do královédvorské ZOO a do Střediska pro handicapovaná zvířata v Jaroměři studenti 
tercie s prof. Beránkovou, Poutníkem a Vrátilovou.

V září proběhlo několik atletických soutěží. 17. září se konalo okresní kolo atletického poháru Corny 	
v Novém Městě nad Metují. Družstvo dívek se opíralo o výkony Barbory Hrubé (3.B), Kristýny 	
Loudové (7.V), Kláry Nešetřilové (7.W), Táni Rejlové (7.W), Pavly Rouskové (6.V), Kristýny 
Schmidtové (4.A), Dominiky Vejpravové (3.A), Ludmily Vlčkové (2. A) a Anny Zikmundové (5.V).	
Chlapci se pokoušeli uspět ve složení Bohdan Cvejn (4.B), Miloš Cvejn (3.B), Ondřej Kollert (4.B), 
Michal Kopecký (5.W), Jan Král (6. V), Filip Mertlík (6.W), Ondřej Nosek (2.A) a Jakub Zakouřil 
(5.V). Obě družstva zvítězila a zajistila si tak postup do krajského kola, které se konalo 30. září 
v Hradci Králové. Družstvo dívek posílila Tereza Lindrová (1.B), družstvo chlapců Jan Čimera 
(8.W), Otakar Pšenička (6.V) a Tomáš Osoba (3.A). Chlapci obsadili pěkné 4. místo. Dívky vybo-
jovaly 2. místo a těsně jim unikl přímý postup do republikového finále, sem se nakonec probojovaly 
díky vysokým bodům na „divokou kartu”. Celostátní kolo proběhlo 12.-13. října v Břeclavi za 
přítomnosti oštěpařské šampiónky Barbory Špotákové. Mezi 16 nejlepšími dívčími družstvy z celé 
republiky obsadily naše dívky Barbora Hrubá (3.B), Tereza Lindrová (1.B), Kristýna Loudová (7.V), 	
Klára Nešetřilová (7.W), Pavla Rousková (6.V), Kristýna Schmidtová (4.A), Dominika Vejpravová 
(3.A), Ludmila Vlčková (2.A) a Anna Zikmundová (5.V) krásné 4. místo. Suverénně nejlepší byly 
naše dívky v závěrečném štafetovém běhu. Na všech soutěžích studenty doprovázeli prof. Divišek 
a Rojtová.

22. září doprovázeli atlety na Pohár rozhlasu do Nového Města nad Metují prof. Košvanec 	
a Slavík. Atleti si vedli výborně. Mladší žákyně Viktorie Hanušová (1.W), Lucie Havlíčková (2.W), 
Tereza Hurdálková (2.W), Denisa Kolářová (2.W), Nela Vítová (2.V), Kateřina Volhejnová (2.V) 	
a Lenka Zikmundová (2.V) zvítězily. Starší žákyně Markéta Čejpová (3.V), Šárka Čmelíková (4.V), 
Johana Joudalová (4.W), Barbora Kubečková (3.V), Kristýna Smolová (3.V), Veronika Šimková (4.W), 
Kristýna Vaňková (3.V) a Monika Venclová (4.V) byly druhé. Mladší žáci Martin Blahota (1.W), Jan 
Hejzlar (1.V), Lukáš Kligl (1.V), Ondřej Maršík (2.V), Lukáš Mikšovský (2.W), Daniel Němeček 
(1.W), Petr Šanovec (2.V), Matěj Vítek (2.V) a Dominik Zítko (2.V) obsadili 2. místo a starší žáci Jan 
Brož (4.V), Jindřich Brzobohatý (3.V), Daniel Dědek (3.W), Tomáš Matyska (3.V), Martin Minh Mai 
Anh (4.V), Pavel Pich (3.V), Vojtěch Resl (4.W), Tomáš Roztočil (4.W) a Jiří Šolc (4.W) 3. místo.



4

Ve dnech 15.-25. září jsme hostili studenty z partnerského gymnázia v Georgsmarienhütte. 
Ubytováni byli v rodinách, které se jim staraly o stravu a víkendový program. Ve všedních dnech 
absolvovali se svými i našimi učiteli výlety do Prahy, Olomouce, Nového Města nad Metují, 	
Teplicko-Adršpašských skal, Krkonoš, na dobrošovskou pevnost a exkurzi do náchodského pivo-
varu. Formou hry se seznámili s městem Náchod. Hlavními organizátory byli prof. němčiny Forejt, 
Fišerová a Š. Škodová, s výlety vypomohli i další kolegové.

26. září změnila příjmení další kolegyně. Prof. Andrea Bartoňová-Dobenínová se provdala 	
a nadále bude užívat příjmení Krákorová.

30. září se zúčastnili sportovci naší školy okresního kola přespolního běhu v Polici nad Metují.	
Dívky Viktorie Hanušová (1.W), Lucie Havlíčková (2.W), Tereza Hurdálková (2.W), Denisa 	
Kolářová (2.W), Klára Matysková (2.V) a Nela Vítová (2.V) vybojovaly krásné 2. místo a postou-
pily do krajského finále, které se konalo 7. října. Zraněné Havlíčkovou a Hurdálkovou nahradily 
Kateřina Novotná (2.W) a Kateřina Volhejnová (2.V) a děvčata obsadila těsně 4. místo. Starší žáky-
ně Jana Brátová (4.V), Barbora Kubečková (3.V), Karolína Müllerová (4.V), Eliška Richtrová (4.V) 
a Monika Venclová (4.V) byly čtvrté. V kategorii pro mladší žáky soutěžila dvě družstva. Patrik 
Bareš (1.W), Lukáš Mikšovský (2.W), Štěpán Knapp (2.W) a Petr Šanovec (2.V) byli šestí a Ondřej 
Hušek (1.W), Martin Kováčik (1.W), Tomáš Matoulek (1.W) a Matouš Vancl (1.W) sedmí. Starší 
žáci Ondřej Boroš (4.W), Vojtěch Resl (4.W), Tomáš Roztočil (4.W) a David Špelda (4.W) byli 
pátí. V kategorii chlapců středních škol jsme měli opět dvě družstva, hoši Tomáš Dostál (8.W), Petr 
Kočička (8.V), Tomáš Marek (8.V), Matěj Matoulek (6.V) a Tomáš Novák (4.B) skončili na 4. místě 	
a Jakub Kašpar (2.B), Vu Thanh Tam (2.B), Matěj Ungr (1.B) a Michal Žák (3.A) na 5. místě. Do 
okresního kola běžce doprovodili prof. Slavíková a Zikmund a do krajského finále prof. Zikmund.

Říjen
1. října si prohledli pražský Vyšehrad a Národní muzeum studenti 1.B s prof. Fišerovou a Vrbovou.	

Ve Švandově divadle zhlédli Shakespearovu hru „Mnoho povyku pro nic”.
7. října proběhla mezi dívkami maturitního ročníku osvětová akce zaměřená na problematiku 

rakoviny prsu, kterou již tradičně zorganizovala náchodská pobočka Ligy proti rakovině. Studen-
tům primy předvedli žáci dramatické výchovy z tercie vystoupení s názvem „O moudrosti krále 
Šalamouna”.

Ve dnech 12.-16. října probíhalo v projektu Vektor společnosti Scio testování studentů 5.V a 1.A 
z obecných studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka a anglického nebo německého 
jazyka.

14. října vyslechli studenti nižšího gymnázia, kvinty, sexty a 1.-3. ročníku v Městském divadle 
Dr. Josefa Čížka koncert Iva Batouška na bicí nástroje. Studenti španělštiny z 3. a 4. ročníku si 
prohlédli v Praze s prof. Pavlíčkovou, Pavlíkem a Mičíkovou výstavu Zlato Inků.

14. října se sešli studenti oktávy a 21. října studenti 4. ročníku s výchovnou poradkyní 	
prof. Nývltovou. Byli informováni o možnostech studia a přihlašování na VŠ.

15. října se devět studentů zapojilo do sbírky Bílá pastelka pořádané Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých a Tyfloservisem.

Ve dnech 20.-21. října se na naší škole konalo okresní kolo ve volejbalu. Turnaj chlapců pořádal 
prof. Košvanec, turnaj dívek prof. Divišek. 20. října chlapecké mužstvo A zvítězilo a mužstvo B 
obsadilo pěkné 3. místo. Vítězný chlapecký tým ve složení Jan Čimera (8.W), David Horník (8.V), 
Ondřej Chrenko (4.A), Tomáš Osoba (3.A), Václav Pich (6.V), Jakub Prouza (6.V), Tomáš Vlček 
(8.V) a Vratislav Vojnar (4.B) postoupil do krajského finále, které se konalo 10. listopadu v Kostelci 
nad Orlicí. Zde skončili na posledním, pátém místě. Chlapce doprovázel prof. Košvanec. Dívky 
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se utkaly 21. října. Družstvo A ve složení Tereza Beranová (8.V), Petra Hofmanová (4.B), Helena 	
Munzarová (4.A), Kateřina Řezníčková (2.A), Kristýna Schmidtová (4.A), Markéta Slavíková 
(5.V) a Nikola Thérová (7.V) vybojovalo 2. místo, družstvo B ve složení Veronika Fišerová (8.V), 
Emilie Hlavatá (8.V), Marta Hrubá (8.V), Lucie Chladová (4.B), Kateřina Kábrtová (4.A), Kristýna 
Lehká (3.A), Kateřina Lokvencová (4.B) a Martina Zetková (4.A) bylo čtvrté.

20. října navštívili studenti 3.A a 7.V s prof. Brátem, Polákem a Preclíkem IQ centrum Babylon 
v Liberci. O den později podnikli stejnou exkurzi studenti 3.B a 7.W s prof. Klemencem, Sršňovou 
a G. Škodovou.

23. října navštívili studenti 6.V s prof. Karáskovou čistírnu odpadních vod v Náchodě Bražci. 
Tento den se konal Běh do zámeckých schodů. V kategorii B vybojovali Lucie Havlíčková (2.W), 
Tereza Hurdálková (2.W), Denisa Kolářová (2.W), Klára Matysková (2.V), Nela Vítová (2.V), 
Ondřej Maršík (2.V), Lukáš Mikšovský (2.W), Marek Oleják (2.W), Petr Šanovec (2.V) a Sebastian 	
Štelzig (2.W) 2. místo. V kategorii C bylo družstvo Andrea Fiedlerová (3.W), Barbora Kubečková 
(3.V), Karolína Kubečková (3.W), Bára Machová (3.W), Gabriela Ungrová (3.W), Ondřej Boroš 
(4.W), Daniel Dědek (3.W), Jan Halda (3.W), Daniel Koch (3.W) a Tomáš Roztočil (4.W) páté. 
V kategorii D dívky Hedvika Fraňková (7.W), Klára Nešetřilová (7.W), Eliška Richtrová (4.V), 
Martina Sychrovská (2.B) a Anna Zikmundová (5.V) zvítězily a v kategorii E byli chlapci Michal 
Kopecký (5.W), Jan Matyska (6.W), Filip Mertlík (6.W), Matěj Ungr (1.B) a Michal Žák (3.A) tře-
tí. Studenty doprovázeli prof. Rojtová a Zikmund.

26. října zhlédli v aule studenti sekundy a 2. ročníku projekci Pod oblohou Jižního kříže. 	
Prof. Rojtová doprovázela studenty Jiřího Kafku (4.B), Tomáše Osobu (3.A), Jakuba Správku (1.A) 
a Matěje Vydru (6.V) na turnaj ve stolním tenise do Hronova. Chlapci vybojovali 3. místo

Ve dnech 29.-30. října měli studenti podzimní prázdniny.
Listopad
4. listopadu se naši studenti zúčastnili okrskového kola ve futsalu SŠ. Obsadili 2. místo a postou-

pili do další fáze turnaje. Školu reprezentovali Radim Darebník (6.W), Lukáš Dörner (6.V), Petr 
Hlávko (5.W), Ondřej Kollert (4.B), Filip Kovář (3.B), Štěpán Landa (6.V), Otakar Pšenička (6.V), 
Jan Roztočil (6.W) a Petr Šedivý (8.W) a doprovázel je prof. Divišek.

5. listopadu navštívili studenti matematického semináře ze 3. ročníku a biologického semináře ze 
4. ročníku s prof. Ježkem, Matěnovou a Preclíkem Den otevřených dveří na Akademii věd v Praze. 
Studenti 1.A byli s prof. Venclíkovou na exkurzi v Městské knihovně v Náchodě. V odpoledních 
hodinách se konala hodnotící pedagogická rada.

6. listopadu si prohlédli Planetárium v Hradci Králové primáni s prof. Diviškem a Chmelíkem. 
Studenti 5.W navštívili s prof. Forejtem Městskou knihovnu v Náchodě. Osm studentů s prof. Barkou 	
vyrazilo do Hradce Králové na krajské kolo Logické olympiády 09. Jakub Valtar (7.V) mezi 33 účast-	
níky zvítězil, Jan Šimbera (7.W) byl druhý a Tereza Hlavatá (3.A) vybojovala třetí místo. Všichni 
tři postupují do celorepublikového finále, které se bude konat 30. listopadu v Poslanecké sněmovně 
v Praze. Za zmínku stojí i 5. místo Radka Papeže (7.V), 7. místo Jakuba Zakouřila (5.V) a 9.-11. místo 	
Lukáše Haldy (8.V). O úspěch se pokoušeli ještě Lukáš Molnár (3.B) a Michaela Linevyčová 
(3.B).

11. listopadu se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Zájem o tuto soutěž každoroč-
ně roste, letos se jí zúčastnilo 128 studentů. V kategorii Kadet pro tercii a kvartu obsadili první tři 
místa Daniel Nývlt (4.W), Barbora Balcarová (3.V) a Michal Šimbera (4.V) v tomto pořadí. V kate-
gorii Junior pro první dva ročníky střední školy zvítězil Ondřej Míl (6.W), druhý byl Jan Hrubý 
(5.V) a o 3.-4. místo se dělili David Česenek (1.A) a Matěj Fanta (5.W).



6

12. listopadu se utkali terciáni a kvartáni ve florbalovém turnaji v Novém Městě nad Metují. 
Mužstvo ve složení Ondřej Boroš (4.W), Jan Čečetka (3.W), Martin Kůst (4.V), Daniel Meduna 
(4.V), Dominik Regner (4.V), Tomáš Roztočil (4.W), Jan Šanovec (3.W), Jiří Šolc (4.W) a David 
Špelda (4.W) vybojovalo 2. místo. Doprovázel je prof. Slavík.

12. listopadu se konaly také třídní schůzky.
16. listopadu zhlédli studenti kvinty, sexty, oktávy, 1.-2. ročníku a 4. ročníku u příležitosti 

20. výročí sametové revoluce v aule film Roberta Sedláčka „Tenkrát”. Šlo o dokumentární program 
o příčinách a průběhu sametové revoluce, jak je vidí současní studenti. Stejný film zhlédli studenti 
septimy a 3. ročníku v pátek 20. listopadu. O projekci se zasloužili členové Filmového klubu Jeden 
svět při Jiráskově gymnáziu.

18. listopadu organizoval v naší tělocvičně prof. Košvanec okresní finále Orion Florbal Cupu. 
Naši chlapci Ondřej Hušek (1.W), Aleš Jansa (2.W), Antonín Koutský (2.V), Ondřej Maršík (2.V), 
Tomáš Matoulek (1.W), Marek Oleják (2.W), Dominik Regner (2.V), Petr Šanovec (2.V), Matěj 
Vítek (2.V) a Dominik Zítko (2.V) byli druzí.

19. listopadu navštívili studenti matematického a chemického semináře z maturitního ročníku 
s prof. Sršňovou, Suchankovou a Zikmundovou Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Žáci 
3.W byli s prof. Brátem a Klemencem na exkurzi v Hasičském záchranném sboru ve Velkém Poříčí.

20. listopadu vyslechli studenti tercie a kvarty v aule koncert tria J. A. Válka „Folkové návraty” 
a studenti 1.-2. ročníku koncert „Semafor”.

20. listopadu si studenti i pedagogové připomněli čtvrtou hodinu v tělocvičně 20. výročí počát-
ku týdenní studentské stávky. Studenti byli svoláni do tělocvičny přes své zástupce, takže pro 
pedagogy to bylo překvapení stejně jako „tenkrát”. Průběh listopadových událostí na škole shrnul 	
prof. Miloslav Javůrek, v roce 1989 mluvčí Občanského fóra pedagogů gymnázia. Osobní postřehy 
a vzpomínky přidali prof. Štěpán Nosek, v listopadu 1989 člen stávkového výboru studentů, a ředi-
tel školy Pavel Škoda, v době sametové revoluce pedagog školy.

Třetí akcí 20. listopadu bylo tradiční setkání zástupců pedagogických sborů z gymnázií v Trutnově, 	
Náchodě, Dvoře Králové nad Labem, Hostinném a Úpici. Konalo se tentokrát u nás.

24. listopadu se studenti tercie, kvarty a 1.A zúčastnili v aule přednášky PhDr. Olgy Vilímkové, 	
zakladatelky Nadačního fondu INKA, přednášky o Peru, Latinské Americe a o adopci na dálku. 
Tým sedmi studentů se zúčastnil Internetové matematické olympiády. Studenti Václav Hrnčíř 
(8.W), Lukáš Molnár (3.B), Petr Šedivý (8.W), Andrea Šulcová (8.W), Ondřej Vaculka (3.B), Jakub 
Valtar (7.V) a Jan Voborník (8.W) dosáhli svými výkony na 21. místo mezi 72 týmy. Soutěž na 
škole zorganizoval prof. Preclík.

25. listopadu proběhl na naší škole oblastní turnaj soutěže pIšQworky. Naše dva týmy obsadily 
1. a 3. místo a postoupily do krajského kola. Jmenovitě zabojovali Zuzana Boháčová (1.B), Matěj 
Dubovský (2.A), Martin Heinzel (4.B), Ondřej Kollert (4.B), Lukáš Krunčík (2.B), Sandra Machová 	
(1.V), Terezie Macková (7.V), Ondřej Novák (2.A), Tomáš Novák (4.B), Ondřej Prchal (7.V), 
Veronika Říhová (4.W), Marek Schwarz (4.A), Jan Šimbera (7.W), Jakub Valtar (7.V) a Jakub 
Vítek (2.A). Soutěž zorganizovali prof. Preclík a Forejt a studenti 7.V Iva Dusbabová, Antonín 	
Krtička, Slavomír Mládek a Barbora Michlová. Krajské kolo se konalo 1. prosince v Hradci Králové 	
a studenty doprovázel prof. Forejt. Družstvo ve složení Martin Heinzel (4.B), Ondřej Kollert 
(4.B), Veronika Říhová (4.W), Marek Schwarz (4.A) a Jan Šimbera (7.W) vybojovalo medailové 	
3. místo. Druhé zúčastněné družstvo tvořili piškvorkáři Lukáš Krunčík (2.B), Tomáš Novák (4.B), 
Ondřej Prchal (7.V), Matěj Správka (7.V) a Jakub Valtar (7.V).
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25. a 26. listopadu proběhly turnaje ve florbalu. 25. listopadu byl prof. Divišek v Polici nad 
Metují na okresním finále s dívkami Monikou Besedovou (4.V), Janou Brátovou (4.V), Dominikou 
Doležalovou (4.V), Terezou Chobotskou (4.W), Johanou Joudalovou (4.W), Barborou Kubečkovou 	
(3.V), Dominikou Malinovou (4.V), Markétou Škaldovou (3.V), Danielou Štěpánkovou (4.W) 	
a Monikou Venclovou (4.V). Děvčata vybojovala 2. místo. 26. listopadu organizoval turnaj prof. 
Košvanec na naší škole. Dívky Lucie Barešová (6.W), Anna Beranová (4.B), Petra Hájková (7.V), 
Barbora Hrubá (3.B), Eliška Hrubá (4.B), Lucie Chladová (4.B), Hana Krucinová (4.B), Anna 
Miltová (5.W), Veronika Navrátilová (1.A), Lucie Schneiderová (5.W), Kateřina Teuberová (4.B) 
a Tereza Vacková (4.B) skončily třetí ze šesti týmů.

26. listopadu zorganizoval prof. Macura školní kolo Dějepisné olympiády pro sekundu, tercii 
a kvartu. Mezi 61 účastníkem zvítězil Tomáš Havlíček (4.V), o 2. místo se dělily Hana Ježdíková 
(4.V) a Karolína Pěčková (4.V) a 3. místo patřilo Alžbětě Polončekové (4.W).

27. listopadu organizoval turnaj ve florbalu chlapců prof. Divišek. Naše družstvo „A”, za které 
hráli Tomáš Hrubý (7.W), Matěj Matoulek (6.V), Jan Matyska (6.W), Jan Mervart (8.V), Tomáš 
Osoba (3.A), Jan Pádr (2.A), Michal Presse (4.A), Tomáš Vlček (8.V), Josef Voborník (6.V), Jakub 
Zakouřil (5.V) a Tomáš Závojko (7.W), vybojovalo 2. místo. Družstvo „B” ve složení Miloš Cvejn 
(3.B), Radim Darebník (6.W), Jakub Haman (1.B), Marek Hanuš (1.B), Jan Hrubý (5.V), Štěpán 
Landa (6.V), Tomáš Marek (8.V), Ondřej Nosek (2.A), Jakub Plašil (1.B), Daniel Prouza (6.V), 
Otakar Pšenička (6.V) a Petr Rýgr (6.W) skončilo na 5.-6. místě.

28. listopadu proběhl stužkovací ples tříd 8.V a 8.W v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. K tan-
ci hrála skupina Modus, maturanti nacvičili efektní nástup ke stužkování, předtančení (zapojil se 	
i prof. Slavík) a půlnoční překvapení. Nechyběla bohatá tombola a ještě další „akrobatické” vystou-
pení.

28. listopadu proběhlo v hradeckém divadle Jesličky udílení cen Volného sdružení divadelních 
ochotníků za sezónu 2008-09. Ceny si odvezly obě sekce DREDu a spřátelení Geisslers hofco-
moedianten z Kuksu, mezi nimiž je řada absolventů náchodského gymnázia. Čestné uznání zís-
kali DREDi za další díl projektu DEKALOG: Groch - Hrách a Cenu za inscenaci Krátký proces 	
s Jelizavetou Bim Bam Bum.

30. listopadu vyjeli do Prahy na celostátní kolo Logické olympiády studenti Tereza Hlavatá 
(3.A), Jan Šimbera (7.W) a Jakub Valtar (7.V) doprovázeni prof. Preclíkem. Jakub Valtar zvítězil 
v konkurenci 92 soutěžících a odvezl si notebook. Jan Šimbera byl 24. a Tereza Hlavatá 38.

Prosinec
V průběhu prosince probíhal na škole projekt Dny poezie v prostoru na téma „Virtuální svět”. 

Hlavním motorem celé akce byl prof. Macura.
1. prosince reprezentovali školu v krajském kole v plavání, které se konalo v Trutnově, starší žáci 

Jindřich Čáp (3.V), Daniel Dědek (3.W), Tomáš Košek (3.W), Aleš Král (3.W), Vasil Markovcij (4.W) 
a Josef Matyáš (3.V), středoškoláci Tomáš Dostál (8.W), Lukáš Halda (8.V), Jan Král (6.V), Michael 	
Pokorný (6.W), Jiří Valášek (5.W) a Matěj Vydra (6.V) a středoškolačky Lucie Dvořáková (2.B), 
Barbora Kocourková (5.V), Kristýna Loudová (7.V), Kristýna Přibylová (1.A), Pavlína Škodová 	
(1.B) a Dita Šmejkalová (7.W). Starší žáci zvítězili, středoškoláci i středoškolačky byli čtvrtí. Plav-
ce doprovázel prof. Slavík.

1. prosince se uskutečnilo školní kolo Matematické olympiády v nejvyšší kategorii A. Ze sedmi 
účastníků bylo šest úspěšných a ti postupují do krajského kola. Jsou to z 1. místa Jakub Valtar (7.V), 
ze 2.-3. místa Radek Papež (7.V) a Jan Voborník (8.W), ze 4.-5. místa Michal Prause (7.W) a Jitka 
Jiránková (3.B) a ze 6. místa Dita Wernerová (4.B). Ocenit je třeba i snahu Jakuba Řady (7.W).
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2. prosince doprovázela prof. Slavíková studentky Jitku Benešovou (2.V), Simonu Besedovou (2.W), 
Terezu Hurdálkovou (2.W), Denisu Kolářovou (2.W), Janu Prauseovou (2.W), Terezu Tylerovou 	
(2.W), Zuzanu Vančákovou (2.W), Terezu Venclovou (2.W) a Kateřinu Volhejnovou (2.V) do Orion 
Florbal Cupu. Dívky vybojovaly pěkné 2. místo.

3. prosince se utkali v halové kopané v okresním finále chlapci Radim Darebník (6.W), Ondřej 
Kollert (4.B), Filip Kovář (3.B), Štěpán Landa (6.V), Tomáš Marek (8.V), Michal Prause (7.W) 	
a Otakar Pšenička (6.V). Pod vedením prof. Bráta vybojovali 2. místo.

4. prosince vyjeli na exkurzi do Osvětimi maturanti s prof. Fišerovou, Macurou, Mičíkovou, 
Štegerovou a Vrátilovou. Do školy zavítal Mikuláš v doprovodu věrného anděla a čerta. Členové 
dramatického kroužku z tercie a Hidraku pod vedením prof. Dvořáčkové zpestřili den mikulášským 
programem dětem v Mateřské škole na Komenského ulici v Náchodě.

7. prosince se deset dvojic studentů zúčastnilo sbírky Srdíčkový den. Polovina výtěžku je věno-
vána na nákup přístrojů pro dětská oddělení nemocnic a pro zařízení pečující o nemocné děti v ČR 
a polovina zůstane škole na nákup pomůcek.

8. prosince vystoupil soubor Skřivánci pod vedením prof. Poutníka v Domově důchodců v Náchodě 	
a 9. prosince měl vystoupení pro žáky náchodských základních škol.

8. prosince vybojovali Martin Kůst, Daniel Meduna, Dominik Regner a Kirill Juran (všichni 4.V) 
3. místo v šachovém turnaji středoškoláků.

9. prosince uspořádali někteří pedagogové další kolo ZelíCupu.
10. prosince předvedli své vystoupení studenti 2.W svým spolužákům z ostatních tříd. Vystou-

pení s názvem „Hrajeme pro Savitu” nastudovali s prof. Dvořáčkovou. Výtěžek bude zaslán na 
účet třídou adoptované indické holčičky Savity. Odpolední vystoupení pro veřejnost muselo být 
pro velkou absenci účinkujících odloženo. Další akcí určené na podporu projektu Adopce na dálku 
byla přednáška prof. Ježka „Cesta na východ”. Vstupné bude opět použito na pomoc adoptovaným 
dětem. Do projektu jsou zapojeny třídy 2.W, 5.V, 2.B, 3.B a 7.W.

10. prosince se naši studenti zúčastnili za doprovodu prof. Diviška krajského kola v házené střed-
ních škol v Jičíně. Z pěti družstev vybojovali chlapci Bohdan Cvejn (4.B), Stanislav Hájek (8.W), 
Jan Hrabčuk (8.V), Václav Hrnčíř (8.W), Jiří Martin (4.B), Tomáš Osoba (3.A), Václav Pich (6.V), 
Matěj Sychrovský (3.A), Patrik Šnajdr (4.B) a Michal Žák (3.A) pěkné 2. místo.

Ve dnech 14.-17. prosince zamířili Skřivánci v doprovodu prof. Poutníka a Lucie Peterkové do 
slovinského města Cereklje na Gorenskem. Cílem je navázání partnerství s tamním pěveckým sbo-
rem ze školy Davorina Jenka. Naši zpěváčci přiblíží slovinským přátelům české hudební Vánoce.

14. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v německém jazyce. Zvítězil Jan Šimbera (7.W), 
druhý byl Ondřej Kopřiva (1.A) a třetí Radim Kvirenc (5.V).

15. prosince vyjeli studenti s prof. Diviškem do Malých Svatoňovic změřit své síly ve středoškol-
ské lize ve futsalu. Chlapci Radim Darebník (6.W), Petr Hlávko (5.W), Ondřej Kollert (4.B), Filip 
Kovář (3.B), Štěpán Landa (6.V), Jakub Marek (8.V), Michal Prause (7.W), Otakar Pšenička (6.V) 
a Tomáš Roztočil (4.W) vybojovali 3. místo.

17. prosince proběhl již tradiční Vánoční den her. Studenti změřili své síly ve sportovních disci-
plínách (volejbal, halový fotbal, stolní tenis), ve stolním fotbale, piškvorkách, ve stolních desko-
vých hrách, v počítačových hrách, někteří absolvovali vědomostní soutěže (Riskuj s přírodovědnou 
tematikou, Hrátky s chemií) a soutěže v anglickém jazyce (Grains of Wisdom, Aukce, Quiz), jiní 
pracovali na nejrůznějších výtvarných projektech a zájemci si mohli prohlédnout a vyzkoušet zají-
mavé fyzikální pokusy v Experimentáriu.
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17. prosince proběhly v odpoledních hodinách konzultační rodičovské schůzky.
18. prosince zhlédli v kině Vesmír žáci nižšího gymnázia 3D film „Velké podmořské dobro-

družství” a deset tříd vyššího gymnázia (5.V, 5.W, 6.V, 7.V, 7.W, 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 3.B) film 
„Protektor”.

20. prosince zemřel náhle bývalý profesor Jiráskova gymnázia pan Bohumír Španiel.
21. prosince vyslechli všichni studenti kromě primy a maturitního ročníku v Městském divadle 

Dr. Josefa Čížka Vánoční koncert novoměstského orchestru pod vedením J. Rybáčka. Žáci dra-
matické výchovy z tercie sehráli v aule představení „Mrazík” pro náchodské základní a mateřské 
školy a pro dětský stacionář. V odpoledních hodinách se sešli členové pedagogického sboru na 
předvánočním posezení.

22. prosince vystoupili v aule Skřivánci s vánočním koncertem pro 1.W, 2.V, 3.V, 4.W a 1.B. Na 
schodech zazpíval Sboreček. Výuka končila poslední den před Vánocemi v poledne, většina tříd 
využila dopoledne k uspořádání třídních vánočních besídek.

Oba naše pěvecké sbory přispěly k vánoční atmosféře i ve městě Náchodě. Sboreček pod vedením 
ing. Vlastimila Čejpa vystoupil na společném koncertě se souborem Hron 20. prosince v kostele 	
sv. Vavřince. Skřivánci pod vedením prof. Milana Poutníka nazvali svůj vánoční koncert „Syn boží 
se nám narodil” a vystoupili s ním 22. prosince v Galerii výtvarných umění v zámecké jízdárně.

Vánoční prázdniny probíhaly ve dnech 23. prosince až 1. ledna. V novém roce začala výuka 
4. ledna.

leden
6. ledna zhlédli v aule studenti primy, sekundy, tercie a 5.V představení žáků dramatické výchovy 

„Mrazík”, kterou s nimi nastudovala prof. Dvořáčková. Studenti 4.W se v kině Vesmír zúčastni-
li zábavně-naučného programu „Zvukové děje”, který zprostředkovala umělecká agentura SECY 
MUSICall.

7. ledna proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii D. Ze zúčastněných 14 studentů 
postupují 4 do okresního kola a podle pořadí to jsou Pavla Macková (4.W), Hana Ježdíková (4.V), 
Tomáš Havlíček (4.V) a Alžběta Polončeková (4.W).

Ve dnech 10.-11. ledna reprezentovali školu žáci Jindřich Čáp (3.V), Tomáš Košek (3.W), Aleš 
Král (3.W), Martin Kůst (4.V), Vasil Markovcij (4.W) a Josef Matyáš (3.V) v republikovém finále 
družstev v plavání v Jindřichově Hradci. Obsadili 12. místo ze 14 zúčastněných, ale už samotná 
účast v republikovém finále je úspěchem. Plavce doprovázel prof. Slavík.

14. ledna zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka studenti septimy, oktávy a 3.-4. ročníku 
představení Jana Buriana „Duch a dolar není totožno”.

15. ledna proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnili 84 studenti. 
V I. kategorii se o 1.-2. místo dělily Hana Ježdíková (4.V) a Michaela Joštová (3.W) a 3. místo 
obsadila Monika Besedová (4.V). Ve II. kategorii zvítězila Pavla Rýgrová (8.V), druhý byl Jan 
Šimbera (7.W) a třetí Zuzana Drašnarová (7.W).

17. ledna odjela první třída na zimní lyžařský výcvikový kurz. Studenti 1.A s prof. Zikmundem 	
a Víchem zlepšovali své lyžařské umění na chatě Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna 
do 24. ledna.

19. ledna zhlédli v aule maturanti prezentaci RNDr. Josefa Hubeňáka, CSc. o elektromagnetic-
kém poli. Několik studentů reprezentovalo školu v krajském kole Matematické olympiády v kate-
gorii A, kam je doprovázela prof. Sršňová.
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20. ledna organizovaly prof. Havlíčková a Zikmundová na naší škole okresní kolo Chemické 
olympiády.

21. ledna probíhalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii C se 
mezi úspěšné řešitele zařadili studenti Matěj Fanta (5.W), Jakub Zakouřil (5.V) a Jan Hrubý (5.V). 
V kategorii B bohužel letos nebyli úspěšní řešitelé, nejlepšího výsledku dosáhli Michal Prouza 
(2.B) a Jan Falta (2.B).

Studenti 4.A a 4.B nacvičovali 21. ledna slavnostní nástup na stužkovací ples, který se konal 
23. ledna.

21. ledna se v odpoledních hodinách konal Den otevřených dveří. Škola byla otevřena pro veřej-
nost a hlavně pro zájemce o studium na naší škole od 15:30 do 19:00. Ředitel školy promluvil 
v aule dvakrát, jednou pro uchazeče z 9. tříd ZŠ a jejich rodiče a podruhé pro uchazeče z 5. tříd ZŠ 
a jejich rodiče. Pro návštěvníky byla připravena celá řada prezentací, výstav, interaktivních akcí, 
hudební a divadelní představení a zájemce informovali o studiu na naší škole pedagogové.

25. ledna proběhla v odpoledních hodinách klasifikační pedagogická rada.
Ve dnech 25.-26. ledna jsme ve škole přivítali členy Malého Vinohradského divadla. 25. ledna 

vystoupili s „Kapesními povídkami” pro tercii, septimu a 3. ročník a s představením „Beat gene-
ration” pro kvartu a maturanty. 26. ledna předvedli program „Kytice I.” pro primu, sekundu, 1.A 	
a 5.V a „Kytice II.” pro sextu, 2. ročník, 1.B a 5.W.

Ve dnech 26.-28. ledna se žáci primy až tercie utkali v Pythagoriádě. V primě zvítězila Ivana 
Paulusová (1.W) a o 2.-5. místo se dělili Adam Budař (1.V), Viktorie Hanušová (1.W), Jan Rýdlo 
(1.W) a Anna Vlčková (1.V). V sekundě byl první Antonín Koutský (2.V) a o 2.-4. místo se děli-
li Jan Jirman (2.W), Jiří Rýdl (2.W) a Petr Šanovec (2.V). V tercii zvítězil Václav Šimon (3.V) 	
a 2.-4. místo obsadili Vojtěch Hruša (3.W), Pavel Pich (3.V) a Sebastian Prax (3.V).

Ve dnech 26. a 28. ledna probíhalo také školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 
V kategorii I. byli nejlepší Petr Šanovec (2.V), Marek Oleják (2.W) a Jan Jirman (2.W), v kategorii 
II. Alžběta Polončeková (4.W), Tomáš Košek (3.W) a Thi Kim Anh Nguyen (4.W) a v kategorii III. 
Anna Vlachová (2.A), Daniel Rufer (5.V) a Adéla Hůlková (7.V).

27. ledna reprezentovala školu v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9 Daniela 
Prokešová (4.W) a vybojovala krásné 2. místo.

28. ledna vystoupila v aule kapela Jam Defect s koncertem pro Haiti. Na klávesy hrál Marián 
Linhart (2.W), na bicí Štěpán Knapp (2.W), na violu Vojtěch Mrověc, na sólovou kytaru František 
Havel (1.V) a na basovou kytaru Petr Vaculovič (učitel ZUŠ v Náchodě). Koncert uváděla Markéta 
Čejpová (3.V). Výtěžek 11.670,- Kč byl zaslán na účet Charity u Komerční banky, zřízený pro 
pomoc Haiti postižené ničivým zemětřesením.

29. ledna byly jednodenní pololetní prázdniny.
Únor
Od 1. února začal platit nový rozvrh.
1. února měli naši studenti možnost zapsat se do tanečních kurzů přímo u nás ve škole.
3. února zahráli žáci dramatické výchovy z tercie představení „Mrazík” dětem v MŠ v Bělovsi. 

Prof. Divišek doprovázel chlapce z primy a sekundy na okrskové kolo turnaje v halové kopané 
do Jaroměře. Chlapci Martin Blahota (1.W), Tomáš Macek (1.V), Ondřej Maršík (2.V), Lukáš 
Mikšovský (2.W), Dan Němeček (1.W), Petr Šanovec (2.V), Sebastian Štelzig (2.W), Pavel Urban 
(1.V) a David Vik (2.W) zvítězili a postoupili do dalšího kola. David Vik byl vyhlášen nejlepším 
brankářem turnaje.
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4. února vyrazili studenti fyzikálního semináře ze 3. ročníku a septimy s prof. Polákem na exkur-
zi na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Před jarními prázdninami vyšla Výroční zpráva za školní rok 2008-09.
Od 8. do 12. února užívali studenti jarních prázdnin.
Dny od 13. do 20. února trávili studenti 2.V s prof. Rojtovou a Macurou v Deštném v Orlických 

horách na lyžařském kurzu.
Ve dnech 15. a 18. února proběhlo školní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Poslechové 

části se zúčastnilo 13 studentů, do ústního kola jich postoupilo 6. Zvítězila Kamila Fišerová (3.A) 	
a postoupila do krajského kola, druhá byla Eva Richtrová (6.V) a třetí místo obsadila Klára 	
Šmídová (6.V).

Od 16. do 19. února probíhaly na škole Kanadské dny. Studenti vypracovali řadu prezentací 
v angličtině o Kanadě a vzájemně si je předváděli. Kromě toho navštívili školu 17. února pan Josef 
Marian Bartoň-Dobenín, který žil až do sametové revoluce v Kanadě, a manžel kanadské velvy-
slankyně v České republice pan Mayor General Thomas de Faye Peter, aby studentům vyprávěli 
o životě v Kanadě. Jejich povídání probíhalo v angličtině. 19. února jsme přivítali Kanaďanku paní 
Daniele Geffroy-Konštacký, která nyní také žije v České republice. O životě v Quebecu vyprávěla 
studentům v angličtině a ve francouzštině. Libor Turek měl v pátek 19. února projekci „Krásy 
Kanady”. Ve středu 17. února probíhal výtvarný workshop s kanadskými náměty.

16. února navštívili žáci 1.V s prof. Nývltovou Městkou knihovnu v Náchodě. Chlapci Marek 
Bartoš (5.V), Radim Darebník (6.W), Dominik Fečo (2.B), Václav Hrnčíř (8.W), Jakub Hubka 
(2.A), Martin Müller (1.A), Ondřej Nosek (2.A), Tomáš Osoba (3.A) a Václav Pich (6.V) repre-
zentovali školu v okresním finále v basketbalu v Jaroměři a vybojovali pod vedením prof. Diviška 
cenné 3. místo.

17. února doprovázel prof. Divišek primány a sekundány do České Skalice na turnaj v halové 
kopané. V konkurenci pěti škol skončili chlapci Aleš Jansa (2.W), Tomáš Macek (1.V), Lukáš 	
Mikšovský (2.W), Sebastian Štelzig (2.W), Pavel Urban (1.V) a David Vik (2.W) na 3. místě.

18. února zhlédli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka hru Miroslava Horníčka, Richarda Pogody a Pavla Dostála „Dva na smetišti” v nastudování 
Divadelního souboru NA TAHU z Červeného Kostelce. V aule zahráli studenti dramatické výchovy 
spolužákům ze ZŠ Komenského v Náchodě hru „Mrazík”. Odpoledne zahájil v aule prof. Nosek 
první přednáškou nepravidelný cyklus přednášek o osobnostech našeho gymnázia. Povídal o nakla-
dateli a překladateli Josefu Florianovi, který na tehdejší reálce učil v letech 1898-1900.

Prof. Košvanec organizoval 18. února okresní finále v halové kopané pro starší žáky. Naši chlap-
ci Jindřich Brzobohatý (3.V), Daniel Koch (3.W), Anh Minh-Mai (4.V), Dominik Regner (4.V), 	
Vojtěch Resl (4.W), Tomáš Roztočil (4.W), Jan Šanovec (3.W), Jiří Šolc (4.W), David Špelda 
(4.W) a David Vik (2.W) obsadili 4. místo. David Vik byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.

19. února vyjeli na čtvrtý ročník Fykosího fyziklání na Matematicko-fyzikální fakultu Univer-
zity Karlovy naši studenti s prof. Polákem. Naše tři týmy se mezi 46 týmy z celé republiky a ze 	
Slovenska neztratily. Nejlepší výsledek, 10. místo, vybojoval tým ve složení Ondřej Chrenko (4.A), 
Radek Papež (7.V), Jan Šimbera (7.W), Jan Voborník (8.W) a Ondřej Vydra (8.V). Šestnácté místo 
obsadili Petr Kočička (8.V), Gabriel Macek (8.V), Šimon Macek (6.W), Ondřej Míl (6.W) a Anna 
Zikmundová (5.V). S 39. místem se tentokrát museli spokojit soutěžící Viktor Fúra (3.A), Lukáš 
Halda (8.V), Šimon Král (5.V) a Michal Roško (3.A), ale ti měli nevýhodu jen čtyř soutěžících 
mezi pětičlennými týmy.
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25. února se předvedlo trio Jakuba Hlobila se třemi různými koncerty. Koncert „Vznik jazzu” 
vyslechli sekundáni a studenti 1. ročníku, „Blues” terciáni a kvartáni a „Koncert” kvintáni a stu-
denti 2. ročníku. Septimáni a studenti 3. ročníku se v aule zúčastnili přednášky Doc. JUDr. Pavla 
Svobody, Ph.D. na téma Lisabonská smlouva a Evropská unie. V odpoledních hodinách proběhlo 
školní kolo recitační soutěže. Ve III. kategorii (prima, sekunda) se utkali 24 recitátoři. Do okresního 
kola postoupily Markéta Mastíková (1.V) z 1. místa a Jana Prauseová (2.W) z 2. místa, 3.-4. místo 
obsadili Adam Budař (1.V) a Meriem Djemaiel (1.V). Ve IV. kategorii (tercie, kvarta) ze 3 soutěží-
cích postoupily do okresního kola Markéta Čejpová (3.V) a Šárka Čmelíková (4.V).

26. února zhlédli maturanti v aule hru Václava Havla „Audience” v nastudování Divadla My 
z Ústí nad Labem.

27. února odjeli na chatu Bára na Benecko studenti 5.V s prof. Rojtovou, Diviškem a Víchem 
na lyžařský kurz. 6. března je vystřídali studenti 5.W s prof. Košvancem a Havlíčkovou a ti byli 
vystřídáni 13. března studenty 1.B s prof. Diviškem, Brátem a Javůrkovou. Poslední kurz končil 
20. března. V týdnu od 6. do 13. března byli na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách 
ještě žáci 2.W s prof. Slavíkem, Zikmundem a Matěnovou.

Ve dnech 22.-27. února probíhala školní kola Zeměpisné olympiády. V kategorii A se o 1.-2. místo 	
dělily Ivana Paulusová (1.W) a Meriem Djemaiel El Gharred (1.V), 3. místo patřilo Václavu 	
Kavalírovi (1.V) a 4. Lukáši Oraskému (1.W). V kategorii B zvítězil Petr Šanovec (2.V) a druhý byl 
Antonín Koutský (2.V). V kategorii C shodně na 1.-2. místě skončili Daniel Meduna (4.V) a Ondřej 
Gelbič (4.V), na 3.-4. místě Adéla Šrámková (4.V) a Dominik Regner (4.V) a na 5. místě Adam 
Darebník (4.V). V kategorii D bylo pořadí na prvních místech toto: Jan Kosinka (3.B), Jan Šimbera 
(7.W), Jitka Jiránková (3.B), Michal Žák (3.A), Andrea Sodomková (7.V) a Radek Papež (7.V).

Březen
2. března informovaly prof. Javůrková a Nývltová o volbě volitelných předmětů na další školní 

roky studenty sexty a 2. ročníku.
3. března se 4 družstva naší školy zúčastnila pod vedením prof. Košvance okresního kola turnaje 

ve stolním tenise družstev. Nejmladší dívky Kateřina Čápová (1.W), Kristina Pavlasová (1.W) 
a Kateřina Vítková (1.W) vybojovaly 2. místo, nejmladší chlapci Dominik Kania (1.W), Martin 
Kováčik (1.W), Daniel Němeček (1.W) a Matouš Vancl (1.W) byli třetí, starší dívky Jana Brátová 
(4.V), Johana Joudalová (4.W), Veronika Říhová (4.W) a Daniela Štěpánková (4.W) skončily také 
na 3. místě a největšího úspěchu dosáhli starší chlapci Samuel Mareš (4.W), Daniel Meduna (4.V), 
Kirill Juran (4.V) a Tomáš Košek (3.W). Ti ve své kategorii zvítězili a postoupili do krajského 
finále.

4. března proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii C. Z 20 účastníků se na prvních 
třech místech ocitli Otakar Pšenička (6.V), Ondřej Míl (6.W) a Jan Štěpán (5.W).

8. března odjelo 35 studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na výměnný pobyt do Georgsmari-
enhütte v SRN. Do vlasti se vrátili 17. března.

10. března reprezentovali školu na turnaji Nestlé basketbal chlapci Martin Blahota (1.W), David 
Hejzlar (1.V), Lukáš Kligl (1.V), Martin Kováčik (1.W), Tomáš Macek (1.V), Ondřej Maršík (2.V), 
Petr Šanovec (2.V), Matouš Vancl (1.W) a Matěj Vítek (2.V). Do Jaroměře doprovázel naše bas-
ketbalisty prof. Divišek.

10. března proběhlo v náchodském kině Vesmír okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Ve vel-
ké konkurenci uspěly Jana Prauseová (2.W) a Markéta Mastíková (1.V), které postoupily do dubnové 
přehlídky v královéhradeckém divadle Jesličky. Čestné uznání obdržela Markéta Čejpová (3.V).
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Ve dnech 11.-12. března proběhl v pardubickém výstavišti IDEON 17. ročník soutěže vědec-
kých a technických projektů středoškolské mládeže pořádaný asociací Amavet pod názvem 	
Expo Science Amavet 2010. Z naší školy se soutěže zúčastnili Gabriel Macek (8.V) s projektem 
„Zajímavé vlastnosti RLC obvodů” a Ondřej Chrenko (4.A) s projektem „Keplerovská mechanika 
a modely hvězd”. Na projektech pracovali v rámci fyzikálního semináře. Chrenko postoupil se svou 
prací do celostátního kola.

12. března vybojovaly dívky Veronika Andrlová (1.V), Karolína Bílková (1.V), Nina Brožková 
(1.W), Kateřina Čápová (1.W), Viktorie Hanušová (1.W), Julie Joudalová (1.V), Veronika Kluková 
(1.V), Klára Matysková (2.V), Kristýna Pavlasová (1.W), Nela Vítová (2.V), Kateřina Volhejnová 
(2.V) a Lenka Zikmundová (2.V) v okresním kole basketbalového turnaje dívek v Jaroměři 4. místo. 	
Doprovázela je prof. Rojtová.

16. března navštívili žáci dramatické výchovy z tercie s prof. Dvořáčkovou v Hradci Králové 
muzikál „Ještěři”. Proběhlo také školní kolo Chemické olympiády v kategorii B, kterého se zúčast-
nili 4 studenti a skončili v tomto pořadí: Jan Šimbera (7.W), Andrea Sodomková (7.V), Miloš Cvejn 
(3.B), Anna Málková (7.V).

17. března vyslechli studenti primy a sekundy v aule koncert Pavla Hraběte „O hudebních 
nástrojích”. V tento den proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A skončila Ivana 	
Paulusová (1.W) na 2. místě a postoupila do krajského kola stejně jako Petr Šanovec (2.V) z 1. místa 	
v kategorii B. V kategorii C byl Ondřej Gelbič (4.V) třetí. Kategorie D pro střední školy byla 
obsazena pouze našimi studenty, do krajského kola postoupili první dva, Jan Šimbera (7.W) a Jan 
Kosinka (3.B). Krajského kola soutěže ve španělském jazyce v Hradci Králové se zúčastnila Iveta 
Listoňová (8.W) a obsadila pěkné 2. místo.

18. března se konal Matematický klokan 2010. Soutěže se zúčastnilo 348 studentů. V kategorii 
Benjamín obsadili první tři místa Lenka Zikmundová (2.V), Ivana Paulusová (1.W) a Jan Jirman 
(2.W), v kategorii Kadet Václav Šimon (3.V), Daniel Čejchan (4.W) a Veronika Říhová (4.W), 
v kategorii Junior Jan Hrubý (5.V), Jakub Zakouřil (5.V) a Ondřej Míl (6.W) a v kategorii Student 
Jan Voborník (8.W), Jan Šimbera (7.W) a Lukáš Halda (8.V). V Hradci Králové se konalo krajské 
kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Kamila Fišerová (3.A) byla osmá.

19. března se krajského kola Biologické olympiády v Hradci Králové v kategorii A zúčastnili 
Alena Dostálová (7.V) a Jan Kosinka (3.B).

22. březen byl bohatý na akce. Projekce „Česká republika - země známá neznámá” v kině Vesmír 
se zúčastnili studenti kvarty, sexty, septimy, 2. a 3. ročníku. Přednášky paní Aleny Blažkové v aule 
o reprodukčním zdraví „Čas proměn” se zúčastnily dívky primy a podobné přednášky „S Tebou 
o Tobě” dívky kvinty a 1. ročníku. V odpoledních hodinách se konal zájezd studentů francouzštiny 
do Hradce Králové s prof. Havrdovou a Felklovou. S odbornou prohlídkou navštívili státní vědec-
kou knihovnu a na Pedagogické fakultě si prohlédli výstavy „Mezinárodní rok sblížení kultur” 
a „Králové, šlechtici a venkované očima francouzských umělců XV. století”. Večer se zúčastnili 
v aule PF HK komponovaného divadelního večera s písněmi, tancem a divadlem.

24. března proběhlo základní kolo celostátní soutěže Školní ajťák, kterého se zúčastnilo 17 stu-
dentů. Soutěž prověřila znalosti o počítačích, internetu, protokolech, ale i hrách. V tento den si 
vybojovaly postup do krajského finále v basketbale dívky Jana Brátová (4.V), Šárka Čmelíková 	
(4.V), Tereza Hurdálková (2.W), Tereza Chobotská (4.W), Johana Joudalová (4.W), Denisa 	
Kolářová (2.W), Dominika Malinová (4.V), Karolína Müllerová (4.V), Eliška Richtrová (4.V) 	
a Daniela Štěpánková (4.W). Do okresního kola v Jaroměři je doprovázela prof. Rojtová.
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25. března se studenti sexty, septimy, 2. a 3. ročníku zúčastnili v aule performance bratří Typltů 	
a skupiny WWW. O velké přestávce vyhlásili prof. Forejt a Preclík výsledky soutěže Fotograf Jirás-
kova gymnázia 2009. V kategorii Všechno létá, co křídla má obsadil 1. místo Štěpán Landa (6.V) 
a 2. a 3. místo prof. Jan Ježek. V kategorii B 1. a 3. místo patřilo Karolíně Salome Lokvencové 
(3.B) a 2. místo Štěpánu Landovi (6.V). V kategorii Barvy zvítězila Eliška Štěpařová (3.V), druhá 
byla Klára Škodová (6.W) a třetí prof. Pavel Škoda. Všichni jmenovaní a mnoho dalších obdrželi 
věcné ceny.

26. března doprovázel prof. Zikmund studenty Matěje Fantu (5.W), Daniela Hladíka (5.W), 
Michala Kopeckého (5.W), Samuela Mareše (4.W), Veroniku Říhovou (4.W), Veroniku Šimkovou 
(4.W), Annu Zikmundovou (5.V) a šéfa týmu Marka Schwarze (4.A) na turnaj ve frisbee, který se 
konal v Hradci Králové. Náš tým skončil na 7. místě.

27. března úspěšně soutěžili v krajském kole Chemické olympiády v kategorii D Alžběta 	
Polončeková (4.W, 2. místo) a Tomáš Havlíček (4.V, 9. místo). 

30. března se konalo krajské kolo Matematické olympiády v kategoriích B a C. Soutěžící dopro-
vázel prof. Brát.

31. března si studenti 4.B s prof. Macurou prohlédli v Praze Muzeum heydrichiády, v Národním 
muzeu expozici věnovanou 3. odboji, Divadlo Na zábradlí a večer zhlédli v Disku představení 
„Stvoření”. Tento den organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády 
v kategorii E a F. V kategorii E zvítězila Karolína Pěčková (4.V) a na 2.-3. místě Daniel Čejchan 
(4.W). Mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Martin Kůst (4.V, 6. místo) a Daniel Meduna (4.V, 	
7. místo). V kategorii F obsadili naši studenti prvních deset míst. Úspěšnými řešiteli byli a v násle-
dujícím pořadí se umístili Zuzana Vaňková (3.V), Štěpán Štěpán (3.V), Michal Prokop (3.V), 	
Barbora Balcarová (3.W), Václav Šimon (3.V), Vojtěch Hruša (3.W) a Anežka Batěčková (3.W).

Duben
Ve dnech 1.-2. dubna měli studenti velikonoční prázdniny.
6. dubna psali maturanti maturitní písemnou práci z českého jazyka.
7. dubna vystoupil v aule s přednáškou „Jaroslav Skalický aneb tajný překladatel” prof. Štěpán 

Nosek. Šlo o druhou z cyklu nepravidelných přednášek o nonkonformních osobnostech, které vyu-
čovaly nebo studovaly na náchodském gymnáziu.

7. dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády. V kategorii Z6 se na 1.-2. místo pro-
bojoval Tomáš Macek (1.V), Ivana Paulusová (1.W) byla čtvrtá a Markéta Mastíková (1.V) obsa-
dila 9.-11. místo. V kategorii Z7 Lenka Zikmundová (2.V) zvítězila a Jan Jirman (1.W) byl druhý 	
a Kateřina Štěpánová (2.V) 10.-14. V kategorii Z8 obsadil pěkné druhé místo Štěpán Štěpán (3.V), 
Anežka Batěčková 5.-7. místo a školu reprezentovala ještě Zuzana Vaňková (3.V). Studenty dopro-
vázel prof. Chmelík.

8. dubna proběhly dva sportovní turnaje. Tým ve složení Jan Brož (4.V), Samuel Mareš (4.W), 
Tomáš Matyska (3.V), Daniel Meduna (4.V), Pavel Novák (3.V), Pavel Pich (3.V), Vojtěch Resl 
(4.W), Michal Šimbera (4.V), Jiří Šolc (4.W) a Ladislav Tichý (4.V) vybojoval 4. místo v okresním 
kole basketbalové turnaje pro starší žáky. Doprovodil je prof. Košvanec. V krajském kole turnaje 
ve florbalu středních škol náš tým ve složení Michael Balcar (5.V), Květoslav Hájek (5.V), Matěj 
Matoulek (6.V), Jan Matyska (6.W), Ondřej Nosek (2.A), Jan Pádr (2.A), Michal Presse (4.A), 
Daniel Prouza (6.V), Jiří Ullwer (3.A), Jan Voborník (8.W), Josef Voborník (6.V), Jakub Zakouřil 
(5.V) a Tomáš Závojko (7.W) zvítězil pod vedením prof. Diviška. V odpoledních hodinách proběh-
la hodnotící pedagogická rada.
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9. dubna se konal tématický den studentů tercie nazvaný Průmyslová revoluce, jehož hlavní-
mi organizátory byli prof. Klemenc a Macura. Studenti primy a sekundy vyslechli v aule koncert 
Dechového orchestru ZUŠ v Hronově. Studenti psychologického semináře se zúčastnili přednášky 
Mgr. Miroslava Kuceje „O domácím násilí”.

10. dubna reprezentovali školu v krajském kole Chemické olympiády kategorie C studenti 	
Ondřej Míl (6.W) a Jan Štěpán (5.W). Míl obsadil 5. příčku.

11. dubna doprovázela prof. Slavíková naše studenty do Hradce Králové do krajského kola sou-
těže Eurorebus. Družstvo 1.V ve složení Václav Kavalír, František Šedivý a David Lichtenberg 
obsadilo 4. místo, družstvo 2.W ve složení Denisa Kolářová, Lucie Havlíčková a Kateřina Vanclová 
5. místo a postoupili do dalšího kola. V kategorii středních škol si 5. místem vybojovali postup 
studenti 2.A Jan Hak, Jakub Vítek a Matěj Dubovský, nepostupové 8. místo obsadili studenti 1.A 
Petr Illner, David Česenek a Lenka Nosková. V jednotlivcích soutěžili Kristýna Smolová (3.V), Jan 
Hak (2.A) a Lukáš Cohorna (4.B). Výborné druhé místo a postup do republikového kola vybojoval 
Jan Hak.

12. dubna navštívili hvězdárnu v Úpici studenti 8.V a 4.A s prof. Polákem a Sršňovou a 16. dubna 
studenti 8.W a 4.B s prof. Brátem a Klemencem.

13. dubna se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády, kam studenty doprovázela prof. Slavíková. 	
V kategorii A byla Ivana Paulusová (1.W) čtvrtá, v kategorii B Petr Šanovec (2.V) třetí a v kate-
gorii D Jan Šimbera (7.W) třetí a Jan Kosinka (3.B) čtvrtý. Krajského kola Biologické olympiády 
kategorie C se účastnili Tomáš Matyska (3.V), Václav Šimon (3.V) a Martin Petřík (3.W). Nej-
více uspěl Matyska 10. místem. Do Jičína na krajské kolo ve stolním tenise doprovázel studen-
ty Kirilla Jurana (4.V), Tomáše Koška (3.W), Daniela Medunu (4.V) a Samuela Mareše (4.W) 	
prof. Košvanec. Chlapci skončili na pěkném 3. místě. Prof. Rojtová vyjela se studenty Janou 	
Brátovou (4.V), Šárkou Čmelíkovou (4.V), Johanou Joudalovou (4.W), Barborou Kubečkovou 
(3.V), Ondřejem Borošem (4.W), Jindřichem Brzobohatým (3.V), Pavlem Pichem (3.V) a Vojtěchem 	
Reslem (4.W) do Teplic nad Metují na okresní kolo turnaje v odbíjené, kde vybojovali 3. místo. 
Prof. Krákorová absolvovala se studenty semináře Základy obchodní angličtiny exkurzi do pražské 
firmy Ernst&Young Co.

14. dubna byli na exkurzi v Nové Pace kvartáni s prof. Ježkem, Košvancem a Slavíkem. 	
Prof. Rojtová doprovodila do Nové Paky studentky Janu Brátovou (4.V), Šárku Čmelíkovou 
(4.V), Terezu Chobotskou (4.W), Johanu Joudalovou (4.W), Karolínu Müllerovou (4.V), Danielu 	
Štěpánkovou (4.W), Elišku Richtrovou (4.V) a Moniku Venclovou (4.V) na krajské kolo v basket-
balu dívek. Děvčata vybojovala 4. místo.

15. dubna se konaly schůzky rodičů.
16. dubna vyslechli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. Josefa 

Čížka klavírní recitál Jitky Štěrbákové, bývalé studentky naší školy. V Hradci Králové se konalo 
krajské kolo Biologické olympiády v kategorii B, Naše gymnázium reprezentovali Petr Čečetka 
(2.A) - 9. místo, Tereza Vanická (6.W) - 12. místo, Petra Nocarová (2.A) - 19.-20. místo a Iveta 
Papežová (5.W) - 26. místo. Soutěžící doprovázela prof. Beránková.

19. dubna se studenti 5.W zúčastnili v rámci předmětu první pomoc přednášky pracovnice Čes-
kého červeného kříže. Studentky Jana Prauseová (2.W) a Markéta Mastíková (1.V) reprezentovaly 
školy v recitační soutěži v divadle Jesličky v Hradci Králové. Doprovázela je prof. Nývltová.

20. dubna navštívili studenti 8.W s prof. Nývltovou a Fišerovou v Praze Muzeum heydrichiády 	
a Židovské město a v Divadle ABC zhlédli představení „Šakalí léta”.
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21. dubna navštívili studenti chemického semináře z maturitního ročníku s prof. Suchankovou 	
hygienickou stanici. Studenti Matěj Dubovský (2.A), Jakub Haman (1.B), Petr Hlávko (5.W), 
Ondřej Kollert (4.B), Filip Kovář (3.B), Štěpán Landa (6.V), Tomáš Marek (8.V), Tomáš 	
Osoba (3.A), Michael Pokorný (6.W), Michal Prause (7.W) a Otakar Pšenička (6.V) reprezentovali 
školu v okresním kole v minifotbalu. Obsadili 5. místo, doprovázel je prof. Divišek. V okresním 
kole Biologické olympiády se utkali Lucie Maťátková (2.V), která zvítězila, Timotej Mareš (1.V) 	
a Kateřina Zítková (2.V).

Ve dnech 22.-23. dubna probíhaly přijímací zkoušky. Pro velký počet uchazečů měli studenti vyš-
šího gymnázia z organizačních důvodů alespoň v jednom z těchto dnů ředitelské volno. 22. dubna	
navštívili studenti kvinty s prof. Brátem, Klemencem a Košvancem hvězdárnu v Hradci Králové. 
V tento den se konalo také okresní kolo Pythagoriády. Ivana Paulusová (1.W) se dostala svým 
výkonem na 3.-4. místo ve své kategorii, v kategorii pro sekundu zvítězil Petr Šanovec (2.V), druhý 
byl Jan Jirman (2.W) a na 4.-5. místě skončil Antonín Koutský (2.V) a v nejvyšší kategorii se na 
2.-3. příčce umístili Vojtěch Hruša (3.W) a Sebastian Prax (3.V).

Ve dnech 23.-24. dubna slavil Sboreček 25 let svého trvání. Členové všech generací se sešli 
v pátek v zrcadlovém sále a zkoušeli na sobotní koncert, který se konal za hojné účasti v Husově 
sboru.

24. dubna se naši studenti utkali se svými vrstevníky v krajském kole Chemické olympiády 
v kategorii B. Jan Šimbera (7.W) byl druhý, Andrea Sodomková (7.V) šestá a Miloš Cvejn (3.B) 
skončil na 9.-10. místě.

26. dubna vyjeli studenti 1.A s prof. Venclíkovou a Štegerovou na literárně-historickou exkurzi 
do Prahy. O den později byli v Praze studenti 8.V s prof. Vrbovou a Štegerovou, navštívili Muzeum 
heydrichiády, Židovské město a v Divadle Na zábradlí Dürrenmatovu hru „Komplic”.

28. dubna zhlédli studenti vyššího gymnázia kromě maturantů v aule hru „Lakomec” v nastudo-
vání Geisslers hofcomoedianten.

29. dubna absolvovali studenti 1.B přednášku člena Českého červeného kříže. Studenti 4.B šli 
s prof. Macurou Po stopách Zbabělců Josefa Škvoreckého. Stejnou procházku absolvovali studenti 
8.W s prof. Nývltovou 4. května a studenti 8.V s prof. Vrbovou 5. května.

29. dubna se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E. Naše Karolína Pěčková (4.V) 
zvítězila, mezi úspěšné řešitele se zařadili také Daniel Čejchan (4.W), Martin Kůst (4.V), Daniel 
Meduna (4.V), Michal Šimbera (4.V) a Kirill Juran (4.V). Studenty doprovázela prof. Zikmundová. 
O den později jel prof. Klemenc na krajské kolo Fyzikální olympiády se studenty kategorie B, C 
a D. V kategorii D Matěj Fanta (5.W) vybojoval krásné 2. místo, Anna Zikmundová (5.V) byla na 
3.-4. místě a mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Šimon Král (5.V), Jakub Zakouřil (5.V) a Jiří 
Valášek (5.W). V kategorii C byl Ondřej Míl (6.W) pátý a Otakar Pšenička (6.V) na 10.-11. místě. 
V kategorii B jsme měli vítěze, byl jím Jan Šimbera (7.W).

29. dubna se konala pedagogická rada pro 4.A a 4.B a 30. dubna se tyto třídy rozloučily se studi-
em na gymnáziu posledním zvoněním.

Květen
Pedagogická rada po 8.V a 8.W proběhla o týden později, 6. května, a oktaváni si užili své 

poslední zvonění 7. května.
3. května navštívili studenti 3.A a 7.W s prof. Štegerovou, Sršňovou a Š. Škodovou Senát 	

a Poslaneckou sněmovnu, prohlédli si Divadlo Na zábradlí a ve večerních hodinách zhlédli v diva-
dle Rokoko hru „Saturnin”.
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4. května si prohlédli studenti 1.B a 5.W s prof. Jaroušovou, Rojtovou a Slavíkovou v Liberci 
botanickou a zoologickou zahradu a rozhlednu na Ještědu. Proběhlo fotografování tříd, které o ně 
měly zájem. Fotografování zajistili prof. Preclík a Forejt.

5. května navštívili čističku odpadních vod v Náchodě Bražci studenti 2.B s prof. Havlíčkovou.
5. května reprezentovaly školu v okrskovém kole ve volejbale dívky Jana Brátová (4.V), Pavla 

Čížková (2.W), Šárka Čmelíková (4.V), Johana Joudalová (4.W), Denisa Kolářová (2.W), Barbora 
Kubečková (4.V), Jana Prauseová (2.W), Tereza Stehlíková (1.W), Žofie Šolcová (3.V). Dívky byly 
třetí a doprovázela je prof. Slavíková.

6. května se konalo okresní kolo v minifotbalu. Naši chlapci Jindřich Brzobohatý (3.V), Daniel 
Koch (3.W), Anh Minh-Mai (4.V), Pavel Pich (3.V), Dominik Regner (4.V), Vojtěch Resl (4.W), 
Tomáš Roztočil (4.W), Jan Šanovec (3.W), Jiří Šolc (4.W) a David Špelda (4.W) vybojovali třetí 
místo. Organizaci turnaje zajistili prof. Divišek a Košvanec. Prof. Vrbová doprovázela Barboru 
Koubkovou (6.W) na krajské kolo Olympiády v českém jazyce.

7. května si prohlédli Muzeum parních strojů v Jaroměři studenti 6.W s prof. Klemencem 	
a Polákem.

Od 10. do 13. května maturovali studenti 4.A a 4.B. Předsedou maturitní komise ve 4.A byl 	
Mgr. Karel Kašpar z Gymnázia Úpice a ve 4.B Mgr. Miroslav Mádle z Gymnázia Broumov. Čtyři 
studenti u maturity neuspěli, jeden nematuroval ze zdravotních důvodů. Se 4.A odmaturovala jedna 
absolventka z loňského školního roku. Od 17. května maturovali studenti 8.V a 8.W. V 8.V byla 
předsedkyní maturitní komise Mgr. Eva Šebová z Gymnázia v Novém Bydžově a v 8.W Mgr. Helena 	
Knittelová z Gymnázia Broumov. V 8.V jeden student neodmaturoval a jedna studentka nemohla 
vykonat ústní zkoušku z prospěchových důvodů. Maturitní vysvědčení si studenti jednotlivých tříd 
převzali na slavnostním předávání v aule školy za účasti rodičů a rodinných příslušníků ve dnech 
14. a 21. května. Z naší školy jeli vykonávat funkci předsedy maturitní komise prof. Matěnová 	
a prof. Polák na Gymnázium v Broumově v týdnu od 10. května, prof. Dvořáčková na Gymnázium 
v Úpici a prof. Jirková na Gymnázium v Trutnově v týdnu od 17. května.

11. května se konal na ZŠ na Plhově v Náchodě atletický čtyřboj mladších žáků. Školu reprezen-
tovali chlapci Jan Hejzlar (1.V), Ondřej Hušek (1.W), Lukáš Kligl (1.V), Martin Kováčik (1.W) 	
a Tomáš Matoulek (1.W) a dívky Viktorie Hanušová (1.W), Lucie Havlíčková (2.W), Tereza 	
Hurdálková (2.W), Klára Matysková (2.V) a Nela Vítová (2.V). Chlapci byli pátí ze 13 týmů 	
a dívky druhé z 11 týmů. Atlety doprovázel prof. Slavík.

12. května se 20 našich studentů podílelo již tradičně na sbírce Ligy proti rakovině Květinový 
den.

Ve dnech 17.-19. května absolvovali za nepříliš pěkného počasí vodácký školní výlet na Sázavě 
studenti 4.V s prof. Š. Škodovou, Rojtovou a Zikmundem. 18. května navštívili čističku odpadních 
vod v Bražci studenti 2.A a 20. května studenti 6.W s prof. Suchankovou. Botanickou a zoologic-
kou zahradu v Liberci zhlédli 18. května studenti 1.A a 5.V s prof. Ježkem a Matěnovou.

20. května se starší žáci a žákyně utkali v atletickém čtyřboji na plhovském stadionu v Náchodě. 
Obě družstva vybojovala v konkurenci 25 družstev pěkná čtvrtá místa. Takto úspěšně nás reprezen-
tovali Ondřej Boroš (4.W), Jindřich Brzobohatý (3.V), Tomáš Roztočil (4.W), Štěpán Štěpán (3.V), 
Markéta Čejpová (3.V), Johana Joudalová (4.W), Bára Kubečková (3.V), Eliška Richtrová (4.V) 	
a Kristýna Vaňková (3.V). Atlety doprovázeli prof. Divišek a Zikmund.

21. května svolalo vedení školy a Nadace Jiráskova gymnázia setkání absolventů školy po 50 letech 
nazvané Zlatá maturita. Maturanti z roku 1960 obdrželi pamětní list, prohlédli si školu, seznámili se 
s vývojem školy za posledních 50 let a se současným gymnaziálním životem.
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V Sedmihorkách trávili školní výlet studenti 1.V s prof. Diviškem a Brátem ve dnech 23.-26. května 	
a ve stejném termínu byli na výletě v Olomouci studenti 3.W s prof. Vrátilovou a Krákorovou.

24. května reprezentovaly školu v krajském kole atletické soutěže o Pohár rozhlas studentky 
Viktorie Hanušová (1.W), Lucie Havlíčková (2.W), Tereza Hurdálková (2.W), Denisa Kolářová 
(2.W), Klára Matysková (2.V), Nela Vítová (2.V) a Kateřina Volhejnová (2.V). Dívky byly páté 
a doprovázela je prof. Slavíková.

24. května vystupoval soubor Skřivánci pod vedením prof. Poutníka v náchodském Domově 
důchodců.

24. května odjeli na cyklistický kurz na Pastvický rybník nedaleko Kutné Hory studenti 3.B 
s prof. Zikmundem, Rojtovou a Slavíkem. 31. května je vystřídali studenti 7.V s prof. Diviškem, 
Forejtem a Zikmundovou. 7. června přijeli studenti 7.W s prof. Slavíkem, Víchem a Javůrkovou 	
a sérii kurzů uzavřeli v týdnu od 14. června studenti 3.A s prof. Rojtovou a Zikmundem.

25. května navštívili Terezín, vystoupali na horu Říp a v Praze zhlédli v divadle Na Fidlovačce 
„Baladu pro banditu” studenti kvarty s prof. Š. Škodovou, Poutníkem, Macurou a Mičíkovou. Do 
Ratibořic se podívali studenti 2.A s prof. Forejtem a Venclíkovou.

25. května proběhlo v Praze v hostivařském lesoparku finále internetové soutěže Technoplaneta. 
Do finále se po pěti internetových kolech šifrovacích úkolů probojovalo 40 pětičlenných týmů. 
Zde celou soutěží dokázalo projít jen 6 týmů a z toho 3 byly z naší školy. Na 4. místě skončil 
tým EKKMZ z 3.V ve složení Martina Paulusová, Kristýna Smolová, Eliška Štěpařová, Zuzana 
Vaňková a Klára Vydrová, na 5. místě Relace neurčito z 4.V - Monika Besedová, Hana Ježdíková, 
Kirill Juran, Karolína Pěčková a Dominik Regner a na 6. místě Maniaci z 3.V Michal Matyska, 	
Tomáš Matyska, Michal Prokop, Václav Šimon a Štěpán Štěpán. Těsně před cílem se umístili 	
i další tři naše týmy ze 2.W: MASTERteam ve složení Simona Besedová, Denisa Kolářová, Barbora 	
Neumannová a Jiří Rýdl, Cvoci ve složení Petra Magdičová, Jana Prauseová, Michaela Stehnová, 
Lucie Šacherlová a Tereza Venclová a tým Milouši s.r.o. ve složení Pavla Čížková, Tereza Tylerová, 
Kateřina Vanclová, Zuzana Vančáková a Martina Zelená. Soutěžící doprovázely prof. Jaroušová 	
a Javůrková.

26. května odjeli na školní výlet do Pecky u Nové Paky studenti 3.V s prof. Poutníkem a Beránkovou	
a na Svratku studenti 4.W s prof. Košvancem a Nývltovou. Všichni se vrátili 29. května.

26. května si prohlédli Pražský hrad, Divadlo Na Zábradlí a večer zhlédli Čechovovu hru 	
„Platonov je darebák” studenti 2.B s prof. Vrbovou a Macurou.

26. května zorganizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády v kate-
gorii G s názvem Archimediáda. Ze 14 účastníků bylo 11 našich studentů. První tři místa obsadili 
v tomto pořadí Lenka Zikmundová (2.V), Jiří Rýdl (2.W) a Denisa Kolářová (2.W).

27. května byli na exkurzi v královéhradecké hvězdárně studenti 1. ročníku s prof. Sršňovou, 
G. Škodovou a Slavíkovou. Expozici Židé v Náchodě si v náchodském muzeu prohlédli studenti 
4.V s prof. Š. Škodovou. V odpoledních hodinách se za nevalného zájmu rodičů konaly konzultační 
rodičovské schůzky.

28. května navštívil školu Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., absolvent naší školy, aby pohovořil 
ke studentům septimy, 3.A a 6.W na téma „Je válka vůbec někdy spravedlivá?”. V odpoledních 
hodinách se na novoměstském zámku konala vernisáž výstavy prací členů fotokroužku, který pra-
cuje pod vedením prof. Forejta.

28.-29. května se v prostorách školy konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky.
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Červen
Ve dnech 1.-4. června jsme na škole přivítali pěvecký sbor ze slovinského městečka Cerklje 

na Gorenskem. „Mladinski pevski zbor OŠ Davorina Jenka” zazpíval našim studentům v aule 
v pátek 4. června. 2. června se konal společný koncert s našimi Skřivánky, kteří byli hostiteli slo-
vinského sboru, v rámci jubilejního 40. ročníku festivalu komorních sdružení CAMERATA NOVA 
NÁCHOD 2010. Skřivánci zároveň tímto koncertem oslavili 15 let svého působení. Slovinské děti 
byly ubytovány v rodinách našich studentů.

S řekou Vltavou se ve dnech 2.-4. června utkali studenti 2.B s prof. Matěnovou, Havlíčkovou 	
a Víchem.

4. června si prohlédli Muzeum parních strojů v Jaroměři studenti 2.A s prof. Klemencem a Brátem, 	
stejnou exkurzi absolvovali studenti 2.B s prof. Klemencem a Zikmundovou 10. června.

Ratibořice navštívili 7. června studenti 2.B s prof. Vrbovou a Havrdovou. Studenti 2.A byli na 
Pražském hradě s prof. Dvořáčkovou a Forejtem a v Divadle Na Fidlovačce zhlédli představení 
„Lucerna”. 3.B s prof. Kolářskou navštívili soud v Náchodě.

Další třídou, která zdolávala Vltavu, byla 6.V s prof. Brátem, Rojtovou a Zikmundem ve dnech 
7.-10. června.

11. června se konalo v pražském Kongresovém sále celostátní kolo vědomostní zeměpisné sou-
těže Eurorebus. V kategorii jednotlivců obsadil Petr Šanovec (2.V) v konkurenci více než 80 sou-
těžících výborné 10. místo. V kategorii týmů obsadil tým 2.W ve složení Pavla Čížková, Kateřina 
Vanclová a Jana Prauseová 19. místo a tým 1.V ve složení Václav Kavalír, František Šedivý a David 
Lichtenberg 49. místo. V soutěži, která probíhala celý školní rok, se zaregistrovalo z naší školy 	
95 studentů a naše gymnázium v konkurenci více než 200 škol skončilo na solidním 36. místě. Do 
Prahy doprovázel studenty prof. Divišek.

Ve dnech 9.-11. června byli na chatě Domov v Deštném v Orlických horách studenti 1.W 	
s prof. Chmelíkem a Barkou, na stejném místě trávili svůj školní výlet o týden později ve dnech 
16.-18. června studenti 2.W s prof. Dvořáčkovou a Javůrkovou. Rovněž do Orlických hor, ale na 
chatu Kačenka u Šerlišského mlýna, vyrazili studenti 2.A s prof. Forejtem a Mičíkovou ve dnech 
9.-12. června. Od 9. do 11. června byli na školním výletě na Vernéřovické studánce studenti 5.W 
s prof. Havlíčkovou a Slavíkovou. Na Máchově jezeře pobývali ve dnech 15.-18. června studenti 
5.V s prof. Ježkem a Beránkovou a v Teplicích nad Metují byli ve dnech 16.-18. června studenti 
2.V s prof. Klemencem, Polákem a Barkou. Další třídou, která navštívila Máchovo jezero, byla 1.B 
s prof. Fišerovou a Beránkovou ve dnech 20.-23. června. Ve dnech 21.-23. června byli v Dlouhých 
Rzech na výletě studenti 7.V s prof. Preclíkem a Forejtem. Posledním školním výletem tohoto 
školního roku byl výlet na Vltavu studentů 6.W s prof. Polákem, Rojtovou a Víchem ve dnech 
21.-24. června.

V měsíci červnu se řada našich studentů dostala do ciziny. Ve dnech 9.-13. června navštívi-
lo asi 60 studentů s prof. Noskem, Novotnou a Felklovou Londýn, Greenwich, Windsor, Oxford 	
a Canterbury. Ve dnech 11.-12. června se studenti HIDRAKu a dramatické výchovy účastnili 	
s prof. Dvořáčkovou Festivalu mýtů a pohádek v polském Bardó. Do turecké Osmanyie se ve dnech 	
14.-24. června vydalo na výměnný pobyt 16 kvartánů s prof. Jirkovou a Krákorovou. Ve dnech 	
19.-27. června se konal poznávací zájezd pro studenty španělštiny na pobřeží Costa Brava. Zúčast-
nilo se ho 20 studentů s prof. Pavlíčkovou a Pavlíkem.

15. června navštívili Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích studenti 7.W s prof. Š. Škodovou. 	
16. června se zabývali drogovou problematikou v rámci tématického dne studenti tercie 	
s prof. Kolářskou a Burdou. 17. června si prohlédli Pražský hrad studenti sexty s prof. Macurou, 
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Nývltovou a Noskem. Večer zhlédli buď v Divadle V Celetné „Evžena Oněgina”, nebo v Měst-
ských divadlech pražských Gogolova „Hráče”. 21. června si prohlédli studenti 2.W hrad Vízmburk 
s odborným výkladem Prof. Vladimíra Volfa. Hrad navštívili s prof. Dvořáčkovou a Chmelíkem.

18. června se naši studenti zúčastnili 1. ročníku největšího školního florbalového turnaje v ČR 
- SALMING Florbalmánie. Naši studenti skupinu C v Předměřicích s přehledem vyhráli, když 
si poradili s OA Jihlava, OA Hradec Králové a VOŠ Praha. V osmifinále v třebešské hale jsme 
přehráli 3:1 hradeckou zdravotní školu a konečnou pro nás bylo bohužel čtvrtfinále s GYBONem 
z Hradce Králové, které jsme přes převahu 1:2 prohráli. Naši chlapci hráli v sestavě: Daniel Prouza 
(6.V), Josef Voborník (6.V), Jan Matyska (6.V), Matěj Matoulek (6.V), Jan Voborník (8.W), Tomáš 
Závojko (7.W), Tomáš Hrubý (7.W), Jan Pádr (2.A) a Ondřej Nosek (2.A). Florbalisty doprovázel 
prof. Divišek.

21. června vystoupili odpoledne v aule studenti dramatické výchovy ze sekundy pod vedením 
prof. Vrbové jako Divadelní spolek Lepší než nic s představením „Škola naruby” pro rodičovskou 
veřejnost, 22. června dopoledne pro žáky primy a sekundy. 22. června odpoledne obsadili aulu stu-
denti 2.W s prezentací svých dramatických vystoupení určenou pro rodiče a další zájemce.

23. června jeli studenti HIDRAKu a dramatické výchovy prof. Dvořáčkové do Klicperova diva-
dla v Hradci Králové zhlédnout představení inspirované dvojicí Suchý - Šlitr.

24. června si studenti nižšího gymnázia vyměňovali učebnice na příští školní rok. Studenti 6.V 
s prof. Nývltovou absolvovali exkurzi do Ratibořic a studenti 3.B zeměpisnou exkurzi do okolí 
s prof. Slavíkovou a Zikmundovou. V odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická 
rada.

25. června absolvovali primáni tématický den Antický den s prof. Dvořáčkovou, Nývltovou 	
a Mičíkovou. Všichni ostatní studenti zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení 
„Lucerna”. Studenti 3.W potom uskutečnili ještě exkurzi do Hronova s prof. Vrátilovou a Beránkovou, 	
studenti 5.V biologickou vycházku s prof. Ježkem a studenti 6.V vycházku středověkým Náchodem 
s prof. Macurou.

28. června se konal další tématický den pro sekundány s názvem Den ve středověku pod vede-
ním prof. Dvořáčkové, Chmelíka a Mičíkové. Studenti 5.V, 5.W, 1.A, 1.B, 2.B, 7.V, 7.W, 3.A 	
a 3.B zhlédli v kině Vesmír film Heleny Třeštíkové „Katka” s problematikou závislosti na drogách. 
Zeměpisnou vycházku absolvovali studenti 1.V s prof. Diviškem, exkurzi do Ratibořic studenti 3.V 
s prof. Poutníkem a Beránkovou, exkurzi Krajem Boženy Němcové studenti 3.W s prof. Vrátilovou 
a Macurou, exkurzi Krajem Karla Čapka studenti 4.V s prof. Š. Škodovou, cyklistický výlet studen-
ti 4.W s prof. Košvancem a Šimonem, biologickou vycházku studenti 5.V s prof. Ježkem a studenti 
1.A s prof. Matěnovou, do výtopny v Jaroměři jeli na exkurzi studenti 6.V s prof. Brátem a promí-
táním fotografií ze života třídy a poznávací vycházkou strávili den studenti 2.A s prof. Forejtem.

29. června se studenti primy, sekundy a kvarty utkali v nejrůznějších soutěžích v rámci Sportov-
ního dne, který se konal na hřišti na Hamrech. Den organizačně zajistili prof. Divišek, Košvanec, 	
Slavík a Slavíková a studenti 3.B. Proběhlo opět několik exkurzí. Do Malých Svatoňovic se 	
s prof. Poutníkem a Beránkovou podívali studenti 4.W, do Adršpachu studenti 5.V s prof. Ježkem, 
do Barunčiny školy v České Skalici studenti 2.A s prof. Forejtem, exkurzi Krajem Boženy Němcové 	
uskutečnili studenti 6.W s prof. Nývltovou, biologickou exkurzi studenti 2.B s prof. Matěnovou 
a exkurzi Kladským pomezím studenti 3.A s prof. Štegerovou a Rojtovou. Na horolezeckou stěnu 
do Police nad Metují se odvážili studenti 7.V s prof. Preclíkem a Noskem, cyklistický výlet si 
udělali studenti 5.W s prof. Havlíčkovou a Zikmundovou a poznávací vycházku do okolí studenti 
1.B s prof. Fišerovou, studenti 7.W s prof. Sršňovou a G. Škodovou a studenti 6.V s prof. Brátem. 
V odpoledních hodinách se se školním rokem neformálně rozloučili učitelé.
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30. červen byl dnem předávání vysvědčení. Na závěrečné poradě se profesoři rozloučili s kolegy 	
Jarmilou a Eduardem Suchankovými, kteří definitivně odcházejí do důchodu, s prof. Pavlínou Vrbovou, 	
které končí pracovní poměr uzavřený za kolegyni na mateřské dovolené, a s prof. Františkem 	
Burdou zaměstnaným na částečný úvazek a dobu určitou.

Letní prázdniny začaly 1. července a skončily 31. srpna.
Martina Javůrková

ZE ZPRáVy O hOsPODAŘENí V ROCE 2009
a) Příjmy (zaokrouhleno na koruny)

CELKOVÉ PŘÍJMY INVESTIČNÍ 8 408 825 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ 30 866 673 Kč
poplatky od zletilých žáků nebo zákonných zástupců 0 Kč
příjmy z hospodářské činnosti 0 Kč
dotace přímé 26 586 400 Kč
dotace nepřímé 3 238 100 Kč
ostatní příjmy 1 042 173 Kč

b) Výdaje (zaokrouhleno na koruny)

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 8 495 381 Kč
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 30 726 533 Kč
náklady na platy pracovníků 19 079 781 Kč
platy pedagogických pracovníků celkem 17 191 428 Kč
platové tarify 10 157 548 Kč
osobní příplatky 1 860 784 Kč
náhrady platu 2 795 221 Kč
za přesčasy 96 294 Kč
odměny 687 140 Kč
zvláštní příplatky (třídnictví, za speciální činnosti, …) 230 529 Kč
příplatky za vedení 146 790 Kč
ostatní příplatky 1 217 122 Kč
platy nepedagogických pracovníků celkem 1 888 353 Kč
platové tarify 1 428 600 Kč
osobní příplatky 166 632 Kč
náhrady platu 186 387 Kč
za přesčasy 0 Kč
odměny 41 450 Kč
příplatky za vedení 54 886 Kč
dělené směny 10 398 Kč
ostatní osobní náklady 146 438 Kč
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 6 389 329 Kč
zákonné pojištění zaměstnanců 81 180 Kč
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zákonné odvody do FKsP 381 563 Kč
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky 588 726 Kč
učebnice 82 754 Kč
knihy 27 318 Kč
předplatné časopisů 29 590 Kč
učební pomůcky 449 064 Kč

stipendia 0 Kč
ostatní provozní náklady 4 059 516 Kč
materiálové náklady 576 539 Kč
úklidové prostředky 28 386 Kč
materiál na opravu a údržbu 9 794 Kč
materiál ostatní 143 925 Kč
drobný hmotný majetek 389 821 Kč
drobný nehmotný majetek 0 Kč
ochranné pracovní pomůcky 4 612 Kč

energie 1 142 540 Kč
elektrická energie 489 917 Kč
pára 625 888 Kč
vodné 26 736 Kč

oprava, údržba 351 828 Kč
malování a nátěry 130 890 Kč
podlahy 96 455 Kč
obložení stěn 32 273 Kč
elektroinstalace 28 122 Kč
kanalizace 25 770 Kč
další drobné opravy a údržba 38 318 Kč

cestovné 121 871 Kč
na LVVZ 7 400 Kč
na sportovní kurzy 13 219 Kč
na školní výlety 9 092 Kč
na vzdělávání 59 572 Kč
na exkurze 20 748 Kč
na soutěže 8 562 Kč
služební cesty 3 278 Kč

reprezentace 2 859 Kč
služby 1 542 693 Kč
další vzdělávání 71 820 Kč
nájemné 173 271 Kč
poštovné 21 228 Kč
telefony 58 027 Kč
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stravování 52 899 Kč
programový servis 10 478 Kč
praní prádla 4 450 Kč
Internet 69 600 Kč
odvoz odpadů 32 078 Kč
revize 63 702 Kč
stočné a srážkové vody 95 972 Kč
drobný program kraje PRK 40 399 Kč
projekt Comenius 28 500 Kč
lyžařské kurzy 635 246 Kč
další drobné služby 185 023 Kč

kolky 0 Kč
poplatky bance 15 022 Kč
ostatní náklady 55 458 Kč
technické zhodnocení majetku a budovy 24 313 Kč
ošatné na kurzy 3 388 Kč
pojištění 5 890 Kč
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS 0 Kč
náhrada mzdy za pracovní neschopnost v prvních 14 dnech 21 867 Kč

odpisy 250 706 Kč

hOsPODáŘsKý VýsLEDEK       140 140 Kč

NADACE JiRásKOVA gyMNáZiA
stav k 1. 1. 2009 788 700,02 Kč
Náklady 179 591,48 Kč
poplatky 2 478,00 
plesy 124 427,48 
ostatní 194,00 
sociální příspěvky a příspěvky na akce (Sboreček, Skřivánci, ...) 52 492,00 
Výnosy 188 611,43 Kč
z plesů 165 365,00 
úroky z BÚ 24,21 
úroky z termínovaných vkladů 16 222,22 
jiné tržby 0,00 
obdržené příspěvky na činnost 7 000,00 
stav k 31. 12. 2009 797 719,97 Kč

Všichni členové správní a dozorčí rady i účetní vykonávají svou činnost zcela zdarma, bez náro-
ku na odměnu.
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Dovolujeme si tímto požádat všechny rodiče, přátele školy i ostatní veřejnost, mající tu mož-
nost, 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. Finanč-
ní prostředky je možné poskytnout i cíleně na jakoukoliv aktivitu žáků nebo školy. 

Za Nadaci Jiráskova gymnázia Miloslav Javůrek, předseda Nadace

sDRUŽENí RODiČů A PŘáTEL DĚTí A ŠKOLy (sRPDŠ) PŘi JiRásKOVĚ gyMNáZiU 
V NáChODĚ

SRPDŠ jako občanské sdružení (právnická osoba) pracuje v hodnoceném řádném účetním obdo-
bí, tj. kalendářním roce. Tomu odpovídá i tato zpráva a tabulky.

Od prvního školního pracovního dne ledna 2009 byly vybírány příspěvky SRPDŠ, celkem ve 
výši Kč 120 800,- (třída 2.B je dokonce odevzdala již v listopadu roku 2008). V lednu byl také 
uhrazen tisk výroční zprávy, tentokrát se nám povedlo v tiskárně pana Matěny v Polici nad Metují 
získat opravdu příznivou cenu.

V lednu a v únoru roku 2009 byly opět nejčastějšími položkami ty, které se týkaly druhého plesu 
maturantů (první ples byl v prosinci roku 2008). Příjmy plesů tvoří část tržby ze vstupenek a tržba 
z prodeje lístků do tomboly. Výdaje plesů tvoří vyplacené dohody o provedení práce těm, kdo 
pomáhají s přípravou plesu, programem, předtančením a např. prodejem lístků do tomboly. Dalšími 
výdaji plesů jsou běžné režijní výdaje – např. kopírování, tisk, květinová výzdoba atd. Dále byly 
v těchto měsících zakoupeny drobné odměny pro studenty, kteří se zúčastnili lyžařských výcviků 	
a v jejich rámci různých soutěží. Byla zaplacena aktualizace účetního programu, který je pro zrych-
lení práce velkým přínosem. Již pravidelně jsou hrazeny náklady na dopravu autobusem divadelní-
ho souboru HiDrak, který se svým vystoupením zajíždí do ZŠ a MŠ v Náchodě - Bělovsi. Takto se 
dopravuje proto, že se spoustou rekvizit a masek by to jinak nebylo možné.

V únoru také učitelé cizích jazyků v čele s Mgr. Jirkovou a Mgr. Krákorovou uspořádali Týden 
pro	Austrálii a v jeho rámci jazykovou a vědomostní soutěž. Všichni účastníci byli za účast i akti-
vitu tradičně odměněni dorty. Bylo uhrazeno studentům cestovné do Prahy na soutěž „Fykosí fyzi-
klání“, kam je doprovázel Z. Polák. Průběžně celý rok jsou nakupovány knihy k obnově fondu 
žákovské knihovny. Tento prostor byl o hlavních prázdninách rekonstruován a žákovská knihovna 
v čele s panem I. Forejtem byla přestěhována do levé rohové místnosti I. podzemního podlaží (pro-
stor šaten). V roce 2009 byla spousta nepoužívaných knih vyřazena a nové byly ve větším množství 
zakoupeny.

V březnu strávila třída Mgr. Košvance společný víkend pro utužení kolektivu na horách a bylo 
jim přispěno na dopravu částkou Kč 1 000,-. Často hradíme příspěvek Kč 5 000,- na indické děti, 	
a to prostřednictvím našeho účtu. Příslušná třída vždy obnos vloží do pokladny. Byl zakoupen dárek 
na výměnný pobyt v Německu, tentokrát skleněný upomínkový předmět (těžítko) s reliéfem naší 
školy. V průběhu roku bylo několikrát uhrazeno vydání za fotografie pro fotokroužek. Pět studentů 
se zúčastnilo 5. mezinárodní matematické soutěže Náboj 2009 v Praze a bylo jim opět uhrazeno 
jízdné.

V dubnu byl uspořádán sběr papíru a odměněny třídy na prvních třech místech. Byly zakoupeny 
knižní kupony, které se rozdávají jednotlivým třídním učitelům po osmi kusech a učitelé jimi dle 
vlastního uvážení podělí nejaktivnější studenty. Po osmnácti kusech kupony dostali i předsedové 
předmětových komisí a ti je použili na odměny pro studenty, kteří uspěli ve vyšších kolech olym-
piád a soutěží. 
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V květnu byl poskytnut pravidelný příspěvek Kč 100,- na maturanta na občerstvení a pro důstoj-
ný průběh maturit. Pravidelně 2x ročně je hrazena i faktura za tisk Doutnáku, částka se částečně 
vrací tržbou z prodeje a příspěvkem ve výši Kč 500,- z Knihkupectví Horová – Maur. Na konci 
května se zúčastnilo 25 studentů akce s názvem Technoplaneta v Praze. Dále byl opět zakoupen 
dárek pro delegaci z cizí země, tentokrát z Turecka. Tak jako pro německou, i pro tuto skupinu bylo 
uhrazeno malé občerstvení.

Byly získány další dotace Města Náchoda, a to Kč 10 000,- na „Ekologickou výchovu na Jirás-
kově gymnáziu“ a příspěvek ve výši Kč 25 000,- na pobyty primární prevence, které se těší velké 
oblibě a které se pak uskutečnily ihned po začátku školního roku.

O prázdninách došlo, bohužel, k politováníhodné události, kdy se z kanceláře účetní SRPDŠ 
a ekonomky školy ztratila zamčená přenosná pokladna. Incident byl nahlášen na Policii ČR a je 
založen protokol. Šetření bylo po 30 dnech zastaveno. Částka ve výši Kč 4 116,- byla proúčtována 
do nákladů. I proto nastal přechodný nedostatek finančních prostředků.

V září další skupina atletů dosáhla úspěchů na krajském CORNY poháru v atletice. V říjnu se pak 
mnoho studentů zúčastnilo dle věkových kategorií přespolního běhu v Polici nad Metují. Dalšími 
akcemi v tomto měsíci pak bylo např. školení v Hradci Králové pro studenty - pořadatele celoškol-
ského turnaje v piškvorkách, uspořádání výstavy fotografií v Novém Městě nad Metují (členům 
fotokroužku hrazeny fotografie). Studenti se zúčastnili okresního kola ve stolním tenise. 

Na schůzce rodičů v listopadu bylo schváleno navýšení členského příspěvku na Kč 300,- na 
žáka a rodinu a příspěvky byly ihned vybrány. V listopadu byli studenti na Matematické olympiádě 	
a v krajském semifinále Logické olympiády v Hradci Králové. Proběhly přednášky v rámci progra-
mu „Ekovýchova“ pod patronátem Mgr. Ježka. Nabíhaly první náklady na oba plesy.

V průběhu roku byly hrazeny všechny běžné opakované výdaje – jízdné na okresní a někdy (když 
je stanoveno, že studenti se zúčastní soutěže na náklady vysílající organizace) i krajská kola růz-
ných sportovní soutěží i olympiád. Je-li to možné, žádáme o náhradu těchto nákladů buď Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje, nebo krajskou AŠSK. Studenti se aktivně účastní těchto soutěží 
opravdu ve všech možných odvětvích – ve volejbale, basketbale, fotbale, florbale, plavání, stolním 
tenisu, přespolním běhu. Dále postupují do okresních i vyšších kol olympiád v cizích jazycích 	
a i v přírodních vědách.

Vokálně – instrumentální soubor Skřivánci Jiráskova gymnázia se zúčastnil v prosinci 2009 
výměnného pobytu ve Slovinsku ve městě Cereklje na Horenském. Tam bylo navázáno partner-
ství s tamním pěveckým sborem ze školy Davorina Jenka. Na dopravu jim naším prostřednictvím 
přispěla Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda částkou Kč 20 000,-, Nadační fond Zdeňky 	
Horníkové částkou Kč 5 000,-, paní Erika Čápová (masáže) také částkou Kč 5 000,-. Nadace Jirás-
kova gymnázia předala na tuto cestu Kč 15 000,-, SRPDŠ přispělo částkou Kč 4 377,-.

 V červnu probíhal oblíbený Sportovní den a v prosinci Den her. Na všechny sportovní i nespor-
tovní aktivity přispíváme na materiál, na odměny i nájmy jiných prostor (např. haly Hamra nebo 
házenkářské haly). Jsou to jediné dny, kdy se při činnostech, na které se jednotlivci přihlásí, mohou 
stýkat děti různých věkových kategorií. Zvláště u menších dětí jsou tyto dny ve veliké oblibě. Jsou 
zcela jiné než dny vyučovací, všední.

Činnost SRPDŠ je pestrá, zajímavá a má stále širší záběr. Již nemusíme přemýšlet, za co vybíra-
nou částku utratíme, již musíme myslet na to, kde ušetřit.

Ing. Eva Hedvíková
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IČO 265 52 655
Přehled o majetku a závazcích ke 31. 12. 2009

Popis č.ř. k 1. 1. 2009 ke 31. 12. 2009
Dlouhodobý nehmot. majetek � - Kč - Kč 
Dlouhodobý hmot. majetek 2 - Kč - Kč 
Oprávky DNM a DHM 3 - Kč - Kč 
Zásoby 4 - Kč - Kč 
Pohledávky 5 - Kč - Kč 
Peníze a ceniny 6 9 915,00 Kč 22 710,00 Kč 
Bankovní účty 7 3 231,73 Kč 146 386,80 Kč
Peníze na cestě 8 - Kč - Kč 
Majetek celkem 9 13 146,73 Kč 169 096,80 Kč 
Závazky 10 - Kč - Kč 
Úvěry �� - Kč - Kč 
Závazky celkem 12 - Kč - Kč 
Rozdíl 13 13 146,73 Kč 169 096,80 Kč 

Přehled o příjmech a výdajích ke 31. 12. 2009

Popis č.ř. ke 31. 12. 2009
Příjmy ze zdaňované činnosti 14 90 860,00 Kč 
Příjmy z příspěvků a darů 15 550 763,45 Kč 
Úroky 16 8,42 Kč 
Příjmy celkem 17 641 631,87 Kč 
Výdaje ve zdaňované činnosti 18 71 047,00 Kč 
Výdaje dle Stanov sdružení 19 414 633,80 Kč 
Výdaje celkem 20 485 680,80 Kč 
Rozdíl příjmů a výdajů 21 155 951,07 Kč 
Rozdíl příj. a výd. ve zdaň. čin. 22 19 813,00 Kč 

Příjmy Částka
příspěvky 298 000,00 Kč
dary - ples 12 680,00 Kč 
ze vstupenek na ples 38 520,00 Kč 
z tomboly 52 340,00 Kč 
granty, dary 65 000,00 Kč 
sběr papíru 664,00 Kč 
tržby z Doutnáku 3 501,00 Kč 
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na Adopci na dálku od studentů 5 000,00 Kč 
primární prevence (od studentů) 69 749,00 Kč
ostatní 96 169,45 Kč 
úrok od KB 8,42 Kč 
Celkem 641 631,87 Kč 

Výdaje Částka
knihy do ŽK 2 158,00 Kč 
dary - ples 12 680,00 Kč 
reklama - ples 7 885,00 Kč
Skřivánek 49 377,00 Kč 
výdaje plesů 71 047,00 Kč 
Doutnák 7 430,00 Kč 
na Adopci na dálku převedeno 5 000,00 Kč
návštěva ze zahraničí 4 597,00 Kč 
čerpání grantů 60 000,00 Kč 
sportovní akce, cestovné na olympiády apod. 130 491,80 Kč 
knižní odměny 39 000,00 Kč 
výroční zpráva 14 428,00 Kč 
odměny za sběr 1 900,00 Kč 
maturity 12 500,00 Kč 
poplatky KB 2 108,00 Kč 
Rodina + škola 330,00 Kč 
primární prevence 69 749,00 Kč 
Celkem 485 680,80 Kč 

Ing. Eva Hedvíková
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UČEBNí PLáNy
Učební plán pro školní rok 2009–2010 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy

Předmět I1 II1 III1 iV
1.2

V2
2.
Vi

3.
Vii

4.
Viii

Český jazyk a literatura - - - 4/1 - 4 4 4
Jazyková a komunikační výchova 2 2 2 - 1/1 - - -

Literární a slohová výchova 2 2 2 - 2 - - -

Cizí jazyk 1 (Aj, Nj)3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3

Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj)4 - - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3

Občanská výchova 2,5 2 2 � - - - -

Základy společenských věd - - - - 1,5 � 2 2

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 -

Matematika 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 3/1

Základy přírodních věd 2/0,5 2/0,5 - - - - - -

Fyzika - - 2 2 2 3/1 3/1 2

Chemie - - 2 2 2 3/1 2 2

Biologie - - - 2 3 2 2 2

Přírodopis 2 2 2 - - - - -

Informatika a výpočetní technika - - - 2/2 - 2/2 - -
Informační a komunikační technologie - - 2/2 - 2/2 - - -

Estetická výchova5 - - - - 2 2 - -

Hudební výchova � � � � - - - -

Výtvarná výchova 2 2 � � - - - -

První pomoc 0,5/0,5 - - - 0,5/0,5 - - -

Tělesná výchova 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Volitelný předmět 1 2/2 2/2 3/3 - - - 2/2 2/2

Volitelný předmět 2 - - - - - - 2/2 2/2

Volitelný předmět 3 - - - - - - - 2/2

Volitelný předmět 4 - - - - - - - 2/2

Laboratorní práce - - - - 1/1 - - -

Využití digitálních technologií - 1/1 - - - - - -

CELKEM 30/10 30/10,5 32/11 31/12 33/13,5 33/13 33/14 33/17
Vysvětlivky: 2/1 - znamená, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena.

� Výuka podle Školního vzdělávacího programu „Na cestě…“ ver. 1.0
2 Výuka podle Školního vzdělávacího programu „I cesta může být cíl“ ver. 1.0
3 Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ.
4 Student si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy. V tercii je cizí jazyk volitelným předmětem.
5 Student si volí podle zájmu buď hudební, nebo výtvarnou výchovu
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Volitelné předměty
(každý rok se obměňují podle zájmu studentů a možností školy)

Prima
Cvičení z matematiky   Dramatická výchova 
Přírodovědné praktikum   Cvičení z anglického jazyka 
Sportovní hry   Výtvarná odpoledne

sekunda
Psychologie dítěte   Dramatická výchova 
Přírodovědné praktikum   Cvičení z anglického jazyka 
Sportovní hry   Výtvarná odpoledne
Tercie
Německý jazyk   Ruský jazyk 
Španělský jazyk   Dramatická výchova 
Francouzský jazyk   Mediální výchova
3. ročník (dvouletý předmět)
Seminář z anglického jazyka (3 skupiny) Seminář z matematiky (2 skupiny) 
Anglická gramatika   Seminář z fyziky 
Konverzace ve španělském jazyce  Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny)
Společenskovědní seminář   Seminář z biologie (2 skupiny)
Seminář z dějepisu   Programování
4. ročník (pokračování ze 3. ročníku)
Seminář z anglického jazyka (2 skupiny) Seminář z matematiky (2 skupiny) 
Konverzace v anglickém jazyce  Seminář z fyziky 
Anglická gramatika   Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny) 
Konverzace ve španělském jazyce  Seminář z biologie (2 skupiny) 
Společenskovědní seminář (2 skupiny) Ekologický seminář 
Seminář z dějepisu   Programování
Seminář ze zeměpisu
4. ročník (jednoletý předmět)
Literární seminář   Cvičení z matematiky 
Cvičení z anglického jazyka (3 skupiny) Matematika na počítači 
Základy obchodní angličtiny  Seminář z chemie 
Konverzace v německém jazyce  Seminář z hudební výchovy 
Konverzace ve francouzském jazyce  Seminář z výtvarné výchovy 
Společenskovědní seminář   Tvorba internetových stránek 
Seminář z dějepisu   Psaní na klávesnici 
Seminář ze zeměpisu   Psychologie
	

Nepovinné předměty
Ruský jazyk   Španělský jazyk    Latina
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ZAMĚsTNANCi ŠKOLy
a) Počátkem školního roku nastoupila prof. Michaela Beránková (chemie, biologie). S novým pří-	
 jmením Vrbová vstoupila do nového školního roku prof. Pavlína Šreková, která se o prázdninách 	
 vdala. V září se provdala také Andrea Bartoňová-Dobenínová a přijala příjmení Krákorová.
b) S koncem školního roku odešli Jarmila a Eduard Suchankovi do důchodu a Pavlína Vrbová 	
 a František Burda na nová pracoviště.

Pedagogický sbor (úvazky uvedeny ke stavu konce školního roku)

Jméno, titul Předměty, 
které učí Ve třídě

Počet 
hodin 
týdně

Poznámka

Pavel Škoda informatika a výpočetní 
technika

3.V 2 ředitel školy

Martina Javůrková, 
PaedDr.

matematika 2.W 5 zástupce 
ředitele

David Barka, DiS. informatika a výpočet. tech.
informační a komunikační 
technologie
digitální technologie
tvorba internet. stránek

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

4. ročník

22

Michaela Beránková, 
Mgr.

přírodopis
chemie

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

21

Richard Brát, Mgr. matematika
fyzika

3.W, 6.V
5.W, 6.V, 7.V, 8.W

22 třídní 6.V
předseda PK 
fyziky

František Burda, 
ThLic., Th.D.

občanská výchova
základy společenských věd

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

6

Jiří Divišek, Mgr. zeměpis
tělesná výchova

sportovní hry

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

22 třídní 1.V

Blanka Dvořáčková,
PaedDr.

literární a slohová výchova
jazyková a komunikační 
výchova
dějepis

dramatická výchova

1.W, 2.W
1.W, 2.W

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

24 třídní 2.W
správce sbírky 
dějepisu

Zuzana Felklová, Mgr. anglický jazyk
francouzský jazyk

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

21

Jitka Fišerová německý jazyk

dějepis

4.V+W, 6.V+W, 8.V+W, 
1.A, 3.A, 4.A
8.W, 1.B

22 třídní 1.B
správce sbírky 
jazyků

Ivo Forejt německý jazyk
český jazyk
literární a slohová výchova
jazyková a komunikační 
výchova
konverzace v německém 
jazyce

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

4. ročník

24 třídní 2.A
předseda PK Nj
správce 
žákovské 
knihovny
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Dino Libero Guarisco konverzace v Aj
seminář z Aj
cvičení z Aj

4. ročník
3. ročník, 4. ročník
4. ročník

18

Šárka Havlíčková, 
Mgr.

matematika
chemie

3.V, 4.W, 5.W
5.W, 8.W, 2.B

23 třídní 5.W

Kateřina Havrdová, 
Mgr.

francouzský jazyk

konverzace ve Fj
psychologie

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

22

Aleš Chmelík, Mgr. matematika
hudební výchova

cvičení z matematiky

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

23 třídní 1.W

Jiřina Jaroušová, Mgr. matematika
biologie
seminář z biologie

4.V, 3.B
6.V, 8.W, 1.B, 2.A
4. ročník

23

Miloslav Javůrek matematika 5.V, 8.W 9 třídní 8.W

Jan Ježek, Mgr. biologie
zeměpis
seminář z biologie
ekologický seminář

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

23 třídní 5.V

Zdena Jirková anglický jazyk

cvičení z Aj

2.V, 4.W, 5.W, 6.W, 7.V, 
1.A, 2.A
2.V+W

23 předsedkyně 
PK Aj
předsedkyně 
MPK cizích 
jazyků

Helena Karásková, 
Mgr.

chemie 4.W, 6.V, 8.V, 4.B 10

Jaroslav Klemenc, 
Mgr.

matematika
fyzika
základy přírodních věd
seminář z fyziky 
(nepovinný)

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

25,5 třídní 2.V

Jana Kolářská, Mgr. občanská výchova
základy společenských věd

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

15

Zdeněk Košvanec, 
Mgr.

zeměpis
tělesná výchova
seminář ze zeměpisu

4.W, 5.W, 7.W, 2.A, 2.B
4.V+W, 6.V, 7.V+W, 1.A
4. ročník

22 třídní 4.W
předseda PK 
zeměpisu

Andrea Krákorová, 
Bc. 

anglický jazyk

zákl. obchodní angličtiny

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

24

Štěpán Macura, Mgr. český jazyk
dějepis

zeměpis
seminář z dějepisu

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

24 třídní 4.B

Ivana Matěnová, 
RNDr.

matematika
biologie
seminář z matematiky
první pomoc

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

23 třídní 2.B
předseda PK 
biologie
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Klára Mičíková, Mgr. výtvarná výchova

výtvarné odpoledne
seminář z Vv

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

26 předsedkyně 
PK Vv
správce sbírky 
Vv

Bedřich Nejman základy společenských věd
společenskovědní seminář
tělesná výchova

5.V, 5.W, 7.V, 7.W, 8.V,8.W, 4.B
3. ročník, 4. ročník
3.V, 5.V, 7.V

23

Štěpán Nosek, Mgr. anglický jazyk 5.V, 7.V, 7.W, 3.A+B 12
Martina Novotná, 
Mgr.

anglický jazyk
německý jazyk
cvičení z Aj
anglická gramatika

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

24

Jindra Nývltová český jazyk
literární a slohová výchova
jazyková a komunikační 
výchova
literární seminář
latina (nepovinný)

6.V, 6.W, 8.W
1.V
1.V

4. ročník

20 předsedkyně 
PK Čj
výchovná 
poradkyně

Lucie Pavlíčková, Ing. španělský jazyk
španělský jazyk (nepov.)

4.V+W, 6.V+W, 7.V, 7.W, 3.A 17

Daniel Pavlík, Mgr. španělský jazyk

konverzace ve Šj

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

23 třídní 1.A
předseda PK Šj

Zdeněk Polák, Mgr. matematika
fyzika
seminář z fyziky

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

23 třídní 6.W
správce sbírky 
fyziky

Milan Poutník, Mgr. český jazyk
literární a slohová výchova
jazyková a komunikační 
výchova
hudební výchova

seminář z Hv

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

5.V+W, 6.V+W, 1.A+B, 
2.A+B
4. ročník

23 třídní 3.V
předseda PK 
Hv
správce sbírky 
Hv

Jan Preclík, Mgr., 
RNDr., Ph.D.

matematika
informatika a výpočetní 
technika
matematika na PC
programování
seminář z matematiky

7.V
5.W, 6.W, 1.B

4. ročník
4. ročník
3. ročník

23 třídní 7.V

Iva Rojtová biologie
tělesná výchova
první pomoc

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

23 správce sbírky 
TV

Libor Slavík, Mgr. biologie
tělesná výchova

seminář z biologie
sportovní hry

7.V, 8.V
2.W, 3.W, 4.W, 7.W, 8.V, 
1.B, 4.A
3. ročník
2.V+W

23 třídní 8.V
správce sbírky 
biologie

Olga Slavíková, Mgr. zeměpis

tělesná výchova

1.W, 4.V, 7.V, 1.A, 1.B, 
3.A, 3.B
1.W, 8.W, 2.B, 3.B

23 třídní 2.B
správce sbírky 
zeměpisu
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Iva Sršňová, Mgr. matematika
fyzika
seminář z matematiky
cvičení z matematiky

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

23 třídní 7.W
předseda MPK 
přírod. věd
předseda PK 
matematiky
předseda inv. 
komise

Eduard Suchanek, 
Mgr.

chemie
seminář a cvičení z chemie
seminář z chemie

7.V, 7.W
4. ročník
4. ročník

8

Jarmila Suchanková, 
Mgr.

chemie
seminář a cvičení z chemie

6.W, 2.A, 4.A
4. ročník

12 předseda PK 
chemie

Věra Ševeleva anglický jazyk

ruský jazyk

1.V, 3.V, 5.W, 6.V, 6.W, 
1.B, 4.B
8.V+W

24 správce skladu 
učebnic

Michael Šimon anglický jazyk
ruský jazyk

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

24 správce 
učitelské 
knihovny

Gerda Škodová, Mgr. matematika
fyzika

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

23 třídní 4.A

Šárka Škodová, Mgr. český jazyk
německý jazyk

4.V, 7.W
3.V+W, 5.V+W, 7.V, 7.W, 
3.B

24 třídní 4.V

Věra Štegerová, Mgr. dějepis
seminář z dějepisu
ruský jazyk
ruský jazyk (nepovinný)

5.V, 5.W, 7.V, 7.W, 8.V
3. ročník, 4. ročník
5.V+W

23 třídní 3.A
předseda MPK 
hum. př.
předseda PK 
dějepisu
předseda PK Rj

Petr Šulc, Mgr. anglický jazyk 5.V, 7.W, 2.A, 2.B, 3.B, 
4.A, 4.B

24

Iva Venclíková literární a slohová výchova
jazyková a komunikační 
výchova
španělský jazyk

1.A
1.A

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

16

Dalibor Vích, Ing. informatika a výpočetní 
technika
informační a komunikační 
technologie
programování
psaní na klávesnici

6.V, 2.A, 2.B

5.V, 1.A

3. ročník
4. ročník

22 předseda PK 
informatiky

Hana Vrátilová český jazyk
literární a slohová výchova
jazyková a komunikační 
výchova
základy společenských věd
společenskovědní seminář
mediální výchova

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

4.A
4. ročník
3.V+W

23 třídní 3.W
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Pavlína Vrbová, Mgr. český jazyk
literární a slohová výchova
jazyková a komunikační 
výchova
občanská výchova
dramatická výchova
psychologie pro děti

8.V, 2.B
1.B
1.B

1.V, 1.W
1.V+W, 2.V+W
2.V+W

22

Josef Zikmund tělesná výchova

první pomoc

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

22 předseda PK 
TV

Hana Zikmundová, 
Mgr.

chemie
základy přírodních věd
přírodovědné praktikum
seminář a cvičení z chemie

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

22,5 správce sbírky 
chemie

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

správní zaměstnanci
Ing. Eva Hedvíková ekonom  Jana Červená  uklízečka
Petra Pejsarová finanční účetní  Zdena Janczarová uklízečka
Ivana Balcarová mzdová účetní  Ivana Mertlíková uklízečka
Ing. Jaromír Procházka správce počítačové sítě  Marie Siglová uklízečka 
Ladislav Mertlík školník  Zdeňka Siglová  uklízečka

ZA ODCháZEJíCíMi KOLEgy
V neděli dne 20. prosince 2009 zemřel ve věku 84 let pan prof. Bohumír Španiel.
Profesor Bohumír Španiel absolvoval náchodské gymnázium v roce 1944. V letech 1945-47 

studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Karla Mináře a prof. Vlastimila Rady. Od 
roku 1947 pak studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor výtvarná výchova 
u prof. Cyrila Boudy a dějepis pro střední školy.

Na naši školu se vrátil v roce 1972 jako pedagog a působil zde až do svého odchodu do důchodu 
do roku 1986. Znovu zde působil ještě v letech 1990-92. O dění na škole se pak živě zajímal až do 
svých posledních dnů.

Kromě rodiny a pedagogické činnosti byla jeho životní náplní a láskou vlastní malířská tvorba. 
Nejprve tvořil v realistickém pojetí, později se vyjadřoval expresionisticky. Vycházel z pop-artu, 
neodada a nové figurace. V posledních letech pracoval technikou pikáže a technikou složitých 
materiálových struktur. Tyto techniky využil jako silného dramatického výrazového prostředku 
k vyjádření hlubokých lidských prožitků. Byl organizován v Novém sdružení pražských umělců, 
často hostoval v brněnském spolku Konfese a byl aktivním členem Sdružení náchodských výtvar-
níků a výtvarné skupiny AMAG.

S profesorem Španielem odchází výrazný výtvarník, pedagog, významná osobnost školy a města 
Náchoda. Odchází výborný člověk s hlubokým pochopením pro vše lidské, se zájmem o vše sou-
časné, člověk s nezměrným optimismem a tolerancí.

Martina Javůrková
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PŘiJíMACí ŘíZENí DO gyMNáZiA PRO ŠKOLNí ROK 2010–11
Uchazeči do obou typů našeho gymnázia byli přijímáni na základě výsledků v testech společnosti 

SCIO. Škola není schopna vytvořit pro dva termíny jednoho kola přijímacího řízení dva různé, ale 
srovnatelné testy tak, aby mohla z obou termínů určit jedno pořadí.

Přijímací zkoušky uchazeči skládali z matematiky, českého jazyka a obecných studijních před-
pokladů.

O 60 míst ve čtyřletém gymnáziu se účastí na přijímacích zkouškách ucházelo 137 žáků. Obor 
byl naplněn hned v 1. kole a poslední přijatý žák byl v přijímacím řízení na 70. místě. Někteří 
uchazeči na lepších místech dali přednost studiu na jiné škole, kde byli v systému tří přihlášek také 
přijati.

60 míst v primě osmiletého gymnázia bylo také obsazeno hned v 1. kole. Ze 119 uchazečů dosta-
vivších se k přijímacím zkouškám byl jako poslední přijat uchazeč na 65. místě výsledkové listiny 
přijímacího řízení.

TéMATA MATURiTNí PísEMNé PRáCE Z ČEsKéhO JAZyKA PRO ŠKOLNí ROK 2009-10
1. Jarní touhy (indiánská poezie)

K někomu do stanu bych rád,
K někomu rád bych vešel.
Do tvého stanu, má lásko,
Někdy v noci bych rád.
Někdy v noci, teď zjara, má lásko,
Do tvého stanu bych rád.
Dnes v noci, má lásko,
Do tvého stanu bych rád                                                                                            (vypravování)

2. Z pamětí maturanta                                                                                        (volný slohový útvar)
3. … potmě je tolikrát líto ...                                                                                            (Jan Skácel) 

(dopis)
4. … a chleba s máslem padá na zem vždycky blbou stranou                             (Jaromír Nohavica)

(Že by fejeton?)

MATURANTi JiRásKOVA gyMNáZiA V ROCE 2010
PŘEhLED TŘíD

Třída Studentů ve 
třídě

Informace 
poskytlo VŠ VOŠ Ostatní (konzervatoř,

jaz. kurzy, nultý ročník)

4.A 28 28
27

0 �
96,43%

4.B 28 28
25

0 3
89,29%

oktáva A 29 29
24

0 5
82,75%

oktáva B 24 24
23

0 26

95,83%

CELKEM 109 109
99

0 11
90,83%

6 Student nastoupí zároveň na VŠ i konzervatoř
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PŘEhLED UMísTĚNýCh ABsOLVENTů NA JEDNOTLiVé VŠ A FAKULTy
Číslo v závorce uvádí počet studentů přijatých ke studiu, rozdíl čísel, kolik z přijatých nastoupilo 

jinam (např. 2(3) znamená, že ze tří přijatých studentů ke studiu skutečně nastoupili dva).

Vysoká škola fakulta (ústav) 4.A 4.B7 oktáva A oktáva B7

Univerzita Karlova Praha 2. lékařská - -(1) - -

3. lékařská - -(1) - -

lékařská Hradec Králové - 3(3) - -(1)

lékařská Plzeň - - - 1(1)

farmaceutická H. Králové 1(1) 2(2) - -

filozofická 1(1) - 1(1) 1(1)

matematicko-fyzikální 2(2) - - 1(1)

právnická - 2(3) - -

přírodovědecká 1(1) - 3(3) -

sociálních věd - -(1) - -

pedagogická -(1) 2(2) 1(2) 1(1)

katolická teologická - 1(1) - 1(1)

Masarykova univerzita Brno ekonomicko-správní - 2(3) - -(2)

filozofická 1(2) -(2) -(1) -

lékařská - -(3) - -(1)

právnická - 2(2) - -

přírodovědecká - -(1) - -

informatiky - 1(2) 1(2) -(1)

sociálních studií - -(1) 1(1) -

Mendelova zemědělská a lesnická agronomická - - - -(1)

univerzita Brno provozně ekonomická - -(1) - -

Univerzita Palackého Olomouc filozofická -(1) -(1) 1(2) -

lékařská - 1(2) - -(1)

zdravotnických věd - 1(1) - -

cyrilometodějská teologická 1(1) - 1(1) -

pedagogická 1(2) - 1(1) -

právnická - -(2) - -

přírodovědecká - 2(6) - -

tělesné kultury - 1(2) - -

Univerzita Hradec Králové informatiky a managementu 1(2) 1(2) -(1) -(1)

přírodovědecká 3(3) - - -

filozofická 1(3) -(1) - 1(2)

pedagogická 3(3) -(3) 1(1) 3(5)
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Univerzita Pardubice zdravotnických studií - -(1) - -

ekonomicko-správní 3(7) - 1(1) 1(3)

filozofická - - - -(3)

chemicko-technologická 1(2) - 1(1) -

elektrotech. a informatiky - - -(1) -

Technická univerzita Liberec hospodářská - -(1) - 1(2)

přírodov.-humanit. a pedagog. -(3) - -(2) -(2)

ČVUT Praha informačních technologií - - -(1) -

elektrotechnická -(2) - 2(2) -

stavební 1(1) 1(1) 1(1) -(1)

dopravní 1(1) - - -

architektury - - 1(1) -

strojní - - 1(1) -

jaderná a fyzikálně inženýrská -(1) 2(3) - -

VUT Brno stavební - -(1) - -

podnikatelská - -(1) - -

informačních technologií - - 1(1) -

VŠE Praha financí a účetnictví - - - 1(2)

informatiky a statistiky 1(1) -(2) 1(1) -

managementu -(1) - - -

mezinárodních vztahů - - - 2(3)

národohospodářská 1(1) -(2) - 1(3)

podnikohospodářská - - - 1(2)

Česká zemědělská univerzita Praha lesnická a dřevařská - - - 1(2)

agrobiologie potravinových 	
a přírodních zdrojů

- - - 3(6)

provozně ekonomická - - - 2(2)

VŠCHT Praha chemické technologie -(1) - -(2) -

potr. a biochem. technolog. 2(3) - - -
Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno

veterinární hygieny a ekologie 1(2) - 1(1) 1(1)

Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L. přírodovědecká - 1(1) - -

Univerzita obrany Brno vojenských technologií -(1) - - -

Jihočeská univerzita Č. Budějovice filozofická -(1) - - -

Ostravská univerzita filozofická - -(1) - -

přírodovědecká - -(2) 1(1) -
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Mendelova univerzita Brno agronomická - - - -(1)

provozně ekonomická - -(1) - -

Vysoká škola hotelnictví xx - - 1(1) -

Zahraniční univerzitní studia (Velká Británie, USA) - 1(1) 1(1) 1(1)

Jindra Nývltová, výchovný poradce
7 2 studenti budou studovat 2 VŠ zároveň

sOČ
Připomeňme si, co je SOČ. Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost 

studentů – středoškoláků. Jejím výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, 
která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před porotou.

Posláním SOČ je vyhledávat talentované studenty, rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a odborné 
zájmy.

A jaký je přínos vaší práce? Naučíte se samostatně pracovat, získávat nové poznatky v oboru své-
ho zájmu a získané poznatky vysvětlit a obhájit před odbornou porotou. Pro maturitu i vysokoškol-
ské studium to budou cenné zkušenosti, na některých fakultách vám za úspěch v SOČ u přijímací 
zkoušky přičtou body a vy si tak můžete jen polepšit.

SOČ má na Jiráskově gymnáziu dlouholetou a úspěšnou tradici, což potvrdily i práce letošních 
šesti „sočkařů“. V okresním kole SOČ reprezentovali naši školu Stanislav Hájek, 8.W a Michal 
Presse, 4.A v oboru historie, Ondřej Chrenko, 4.A v oboru fyzika, Marek Schwarz, 4.A v oboru 
chemie a Pavla Stojková, 4.A v oboru biologie.

Všichni postoupili do krajského kola, které však probíhalo v době maturitních zkoušek, proto 
obhajovat své práce odjeli do Hradce Králové jen někteří. Poděkování za výbornou reprezentaci 
školy patří především Ondřeji Chrenkovi, který se umístil na 1. místě s prací nazvanou Keplerovská 
mechanika a modely hvězd, Marku Schwarzovi, který s prací Analýza metabolomu slupek a dužiny 
jablka obsadil 2. místo, a také Stanislavu Hájkovi, jehož práce zabývající se historií vojenské hudby 
v Čechách skončila na místě 4.

Vy, kteří máte zájem bádat v některém vědním oboru a prezentovat získané poznatky, jste vítáni 
mezi „sočkaři“.

Věra Štegerová
PŘEDMĚTOVá KOMisE ČEsKéhO JAZyKA

s lítostí konstatuje, že v okresním kole Olympiády v českém jazyce nejlepší Pavla Rýgrová, 
studentka oktávy A, a již tradičně Jan Šimbera ze septimy B nereprezentovali naši školu v kole 
krajském. Zastoupila je Bára Koubková, sexta B, a Zuzana Drašnarová, septima B. A protože není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se, obstáli jsme se ctí. Ze školního kola, v němž soutěžilo více než 	
80 studentů od terciánů až po maturanty, do okresního dále postoupily kvartánka Hana Ježdíková 
a terciánka Michaela Joštová.

S potěšením sděluje, že v již čtvrtém školním recitačním klání, pořádaném kolegyní Pavlínou 
Vrbovou, zvítězily a na jevišti hradeckých Jesliček po úspěchu v kole okresním zkusily svůj um 	
a štěstí primánka Markéta Mastíková a sekundánka Jana Prauseová.

Oznamuje, že Týden poezie se opět neobešel bez nápadů především Štěpána Macury a šikov-
ných studentů sext, primy A, oktávy B a literárního semináře. I když to zpočátku vypadalo, že téma 
Virtuální svět ke krásnému slovu zkrátka nepatří, povedlo se a vše je do detailu popsáno v příspěv-
ku kolegy Macury.
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Děkuje hercům Malého vinohradského divadla, pro které se naše gymnaziální aula stala již pravi-
delnou a milou štací, za představení Kapesní povídky (K. Čapek), Beatníci, Kytice (K. J. Erben).

Těší se i letos na Havlovu Audienci, určenou maturantům, v podání herců opatovického komor-
ního divadla My.

Je víc a víc hrdá na to, že většina kukských Geisslers hofcomedianten začínala s divadlem právě 
v naší aule. Molierův Lakomec v jejich nastudování nenudil, rozesmál, přiměl k zamyšlení, inspi-
roval.

Plánuje i v novém školním roce setkání s herci hradeckého Divadélka pro školy, neboť předsta-
vení Divadelní cestopis Aneb Evropou od renesance po realismus se líbilo terciánům i kvartánům. 
Starší gymnazisté ocenili pořad s názvem Duch a dolar není totožno písničkáře Jana Buriana, který 
se konal v Beránku.

Chystá pokračování pravidelných zájezdů žáků a učitelů do hradeckého Klicperova divadla na 
večerní představení. Letos jsme společně zhlédli Havlovo Odcházení, Lermontovovu Maškarádu 	
a semaforskou Dobře placenou procházku a stálo to za to.

Děkuje všem studentům, kteří se podíleli na organizačním zajištění festivalu Náchodská Prima 
sezóna, a těší se z velkého úspěchu v literární soutěži, která v jeho rámci pravidelně probíhá. Běta 
Vláhová ze sexty A obsadila l. místo v kategorii Povídka, Vašek Hrnčíř z oktávy B 2. místo v téže 
kategorii a čestné uznání za filmový scénář. Na ocenění byly nominovány ještě sextánky Klára 	
Škodová, Zdíša Šplíchalová a Pavla Němečková. V literární soutěži Malé prima sezóny byli úspěš-
ní Tereza Chobotská z kvarty B, 3. místo, a Daniel Čejchan z téže třídy, čestné uznání.

Těší se na další spolupráci s náchodskou knihovnou, jejíž pracovníci se věnovali našim žákům 
v programu knihovnického minima a vyzvali nás k účasti ve dvou literárních soutěžích - Barevný 
svět a Jak to bylo Alíkem. Ve velké konkurenci obstály a porotu zaujaly Klára Škodová, Pavla 
Němečková a Zdíša Šplíchalová ze sexty, tercián Lukáš Gondek, kvartánka Tereza Chobotská, 
oktavánky Tereza Beranová a Marta Hrubá a prvačka Klára Krunková.

Je potěšena tím, že počet divadelních abonentů z řad studentů a učitelů výrazně neklesá a stálému, 
i když nevelkému zájmu se těší i nabídka knih z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros.

Přemýšlí, čím obohatit program literárně-historických exkurzí, aby i nadále poskytovaly za pří-
znivou cenu poučení i hezké společné zážitky žákům i učitelům.

Jindra Nývltová
DNy POEZiE

Pokolikáté už? Bůh ví! Letos virtuálně – jakože mužsky, neskutečně, ctnostně (i neřestně), nee-
xistujícně, metapoeticky. Na chodbách Ctnosti a Neřesti, sami básníci o poezii, vogonská poezie 
– jedna z nejhorších ve vesmíru, dratění chlapáci zdrátovaní poezií a s tím vším i spousta otázek, 
občas i nějaká ta odpověď: Kde žije poezie? – Všude. Na Jiráskově gymnáziu. / Jak vypadá poezie? 
– Blondýna 90-60-90. Jako Ája z oktávy. Jako já. / Co má na sobě poezie? - Nic. Kecky. / Kam 
odešla poezie? - Neodešla, jenom se schovává. Domů. Na fyziku. / Co jí poezie? – Vepřo, knedlo, 
pampelišky. Co jí kdo dá. / Kde se vzala poezie? – Zeptejte se Baudelaira. Sestoupila z nebe. ...tu 
se vzala, a najednou tu byla.

Tak třeba takhle to bylo letos. Pokolikáté už? Trochu se to opakuje, trochu docházejí nápady, 
trochu je nás na to málo (Díky Jindro Nývltová, někteří sextáni, literární seminaristé, Aničko 	
Maixnerová a další). Přidejte se! Ať tu s námi poezie ještě chvíli vydrží. Vždycky alespoň v listo-
padu.

P.S.: Nejvíc ale poezii udělali dobře bratři Typltové (Díky Štěpáne Nosku, Františku Burdo, Kláro 	
Mičíková!)
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P.P.S.: A pak je tu ještě jedna poetická duše ... Vzpomeňte na něžné pánské záchody v prvním pat-
ře zalité pronikavou červení, oděné do něžného peří. Vzpomeňte na hygienické tytéž záchody s kar-
táčky, ručníčky, kelímky... (Díky?) Poezie, jak by z ní měli radost poetisté i Jiří Kolář i Bohumil 	
Hrabal i Marian Palla i ...

Štěpán Macura
ŽáKOVsKá KNihOVNA

Ve školním roce 2009/2010 přibylo do žákovské knihovny 14 nových svazků. V tomto období 
bylo půjčeno 150 knih. Tato nízká čísla zapříčinilo stěhování knihovny z jejího původního místa do 
suterénu, které se protáhlo na několik měsíců. V původní knihovně byla zřízena počítačová učeb-
na. Nová místnost je větší, prostornější, knihovna zde našla důstojné místo. Nevýhodou je horší 
přístupnost pro žáky. Doufám, že si sem najdou cestu. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak 
zaměstnanci. K 1. září 2010 bylo v knihovně 7 654 knih.

Ivo Forejt, správce žákovské knihovny
ANgLiCKý JAZyK

V letošním školním roce proběhlo na naší škole několik zajímavých událostí: Soutěž v anglickém 
jazyce, Kanadské dny, Zájezd do Anglie, Dokončení Projektu Comenius Partnerství škol.

soutěž v anglickém jazyce se uskutečnila v měsíci lednu. Z celkového počtu 181 zájemců se na 
přední místa probojovali tito studenti:

1. kategorie:Petr Šanovec 2.V, Marek Oleják 2.W, Jan Jirman 2.W
2. kategorie:Alžběta Polončeková 4.W,Tomáš Košek 3.W, Thi Kim Anh Nguyen 4.W
3. kategorie:Anna Vlachová 2.A, Daniel Rufer 5.V,Adéla Hůlková 7.V
V okresním kole Marek Oleják obsadil 2. místo, Alžběta Polončeková obsadila 1. místo a Anna 

Vlachová obsadila 3. místo.
Do krajského kola postoupila Alžběta Polončeková.
Kanadské dny
Podobně jako v minulých letech i ve školním roce 2009/10 připravili učitelé anglického jazyka 

spolu se studenty malý školní festival věnovaný jedné z anglicky mluvících zemí. Vzhledem k tomu, 
že v části Kanady, na kterou přišla řada tentokrát, se mluví francouzsky, podílela se na celé akci 	
i vyučující tohoto jazyka prof. Kateřina Havrdová spolu se svými studenty. Během Kanadských 
dnů, které na naší škole proběhly od 16. do 19. února 2010, mohli studenti vyslechnout přednášky 
Josefa Mariana Dobenína o jeho životě v Kanadě a Thomase de Faye, manžela kanadské velvyslan-
kyně, který promluvil o kanadských reáliích. Daniele Geffroy-Konštacký, vedoucí oddělení fran-
couzského jazyka a literatury při PedF UHK, seznámila studenty se zvláštnostmi francouzského 
teritoria Quebeku a cestovatel Libor Turek se se studenty podělil o své zážitky při cestách kanad-
skou přírodou. Během kanadského týdne studenti rovněž prezentovali své multimediální projekty, 
které k tématu během prvního pololetí připravovali, a k dokonalé atmosféře přispěla velkou měrou 
i stylová výtvarná výzdoba školy, již se svými studenty vytvořila prof. Klára Mičíková.

Aby čtyřleté tradici bylo učiněno zadost, ve školním roce 2010/11 se můžeme těšit na Dny 	
Jihoafrické republiky.

Zájezd do Anglie
Na začátku června se skupina šedesáti studentů gymnázia se svými vyučujícími vydala na pěti-

denní zájezd do Velké Británie. Ubytováni byli v londýnských rodinách, dva dny věnovali zevrub-
né prohlídce centra Londýna a navštívili rovněž Christ Church College v Oxfordu a zámek ve 	
Windsdoru, na zpáteční cestě se zastavili rovněž v Canterbury.
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Dokončení Projektu Comenius s názvem Celebration Models of social and Cultural Events 
in Different Countries

Od září do června pracovalo 16 studentů z 4.V a W na třech tématech – Svátky v naší zemi během 
kalendářního roku, Vánoce a Novoroční oslavy.

V červnu jsme se vydali na dlouho očekávanou exkurzi do Turecka. První dva dny jsme strávili 
v Istanbulu, kde na nás čekal turecký učitel Ibrahim Petek a provedl nás po nejkrásnějších památ-
kách – Sultánský palác Topkapi, Modrá mešita, Hagia Sofia, Galatská věž a nechyběl ani Velký 
bazar a projížďka lodí po Bosporu.

Poté jsme odletěli do vzdáleného města Adany, metropole Osmaniye, a autobusem jsme odjeli do 
města Osmaniye, kde jsme strávili několik dalších dnů prací na projektech, které si studenti z obou 
škol (české a turecké) připravili. Na závěr prezentovali svoji práci ve škole pro ostatní studenty 	
a učitele. Kromě toho jsme několik dní prožili u moře a objevovali nádhery pláží Středomoří.

Po desetidenním pobytu v Turecku se nám vůbec nechtělo domů, protože kromě mnoha kultur-
ních zážitků jsme prohloubili vzájemné přátelské vztahy navázané před dvěma lety.

Zdena Jirková
NĚMECKý JAZyK

I v tomto školním roce proběhly úspěšně studentské výměnné pobyty. Žáci z partnerského gym-
názia v Georgsmarienhütte v Německu navštívili své kamarády v Náchodě koncem září. Jejich 
pobyt byl obohacen dvěma celodenními výlety, a to již tradičně do Prahy a do Krkonoš. S velkým 
úspěchem se setkal hlavně výlet do Adršpašských skal, kde Němci šplhali v lanovém centru i si 
prohlédli krásy skalního města.

Návštěvu jsme jim oplatili v březnu 2010, kdy do Německa vyjelo 28 studentů v doprovodu 
svých vyučujících německého jazyka. Kromě pobytu v partnerské škole a společných akcí s němec-
kými žáky jsme podnikli několik výletů do okolí. Studenti tak měli možnost prohlédnout si města 
Osnabrück a Brémy, navštívili 4 zajímavá muzea-Villa Stahmer, Kalkriese, Science Center a muze-
um v Bramsche. Zajímavá byla rovněž exkurze v bývalém trestaneckém táboře pro válečné zajatce 
z 2. světové války.

Věříme, že vzájemné výměnné pobyty opět přispěly k navázání nových přátelství mezi našimi 
studenty a ke zdokonalení se v jazyce našich největších sousedů.

Ve školním roce 2009/10 studovaly na partnerském gymnáziu Oesede dvě dívky z naší školy. 
Rozšířily tak řadu studentů, pro které se podařilo zajistit roční bezplatné studium v Německu. Této 
ojedinělé pravidelné výměnné spolupráce si vysoce ceníme. Díky pomoci koordinátora z partner-
ské školy se nám letos rovněž podařilo zprostředkovat studium ještě další naší studentce, a to ve 
spolkové zemi Baden-Württemberg.

V letošní soutěži Olympiáda v německém jazyce se vítěz školního kola Ondřej Kopřiva z 1. A 
umístil na prvním místě i v kole okresním a postoupil do kola krajského. Tam se mu již, jako nej-
mladšímu ze soutěžících, nepodařilo obsadit žádné z předních míst.

Jitka Fišerová, Šárka Škodová
Dojmy z Německa
Na začátku předminulého školního roku nám paní profesorka Škodová přinesla do hodiny ukázat 

fotky z ročního pobytu dvou studentek v Německu. Alba jsem si prolistovala a prohlásila jsem: „Já 
chci jet taky na rok do Německa“. Moje spolužačka Míša Macková se na mě podívala nechápavým 
pohledem. Za pár týdnů ze mě nadšení opadlo a nakonec to byla právě Míša, kdo mě přemluvil na 
rok odjet.
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Ačkoli školní rok v Dolním Sasku začal už 6. 8., já jsem se vydala na cestu až poslední víkend 
v srpnu. Moje Gastmutter je učitelka španělštiny, a protože byla v srpnu ve Španělsku, nemohla 
jsem přijet dřív. V pondělí 31. 8., kdy si mí kamarádi v Česku užívali poslední den prázdnin, jsem 
vyrazila poprvé do své nové školy. Byla jsem strašně nervózní a jediné, co jsem si přála, bylo, ať se 
mě nikdo na nic neptá. Ve škole jsem čekala nějaké uvítání - provedení školou a seznámení s novou 
třídou, ale zástupce mě jen dovedl před třídu. Byl to docela šok. Ze začátku jsem ani nepochopila, 
že je to moje nová třída. Spolužáci si mě prohlíželi jako zvířátko v kleci, ale nikdo za mnou nepři-
šel. Časem se se mnou skamarádila spolužačka Marleen, se kterou jsme doteď dobré kamarádky. 
Brala mě s sebou na akce v Hagenu, ve kterém bydlela celá moje třída kromě mě. V zimě jsem 
se docela nudila. Všude je sice cítit adventní atmosféra, ale nemohla jsem lyžovat ani jezdit na 
kole, a tak jsem seděla celé odpoledne doma a hltala každý nový status na facebooku. Po pololet-
ním vysvědčení jsem se měla stěhovat do nové hostitelské rodiny v Hagenu. Už jsem se nemohla 
dočkat. V Hagenu to totiž žije, lidé tam jsou strašně milí a všichni se znají. V únoru ale napadlo 
tolik sněhu, že po pololetních prázdninách následovaly hned sněhové prázdniny, a já se zase nudila. 
Aspoň jsem přečetla Bis(s) zum Morgengrauen, tedy Stmívání, jen za čtyři dny. V březnu pak při-
jeli studenti z Náchoda na výměnu, které jsem se ale nemohla moc účastnit, protože jsem byla v té 
době na soustředění se sborem. O Velikonocích jsme hledali na zahradě vajíčka, která tam schoval 
velikonoční zajíc, a dělali jsme i jiné věci jako normální německá rodina. V květnu jsme měli týden 
prázdniny, a tak jsme jeli s rodinou a pár známými stanovat na louku na kraji vesnice. Počasí nám 
sice nepřálo, ale přesto jsme si to užili. Můj pobyt se chýlil ke konci a s ním se blížilo i Němci velmi 
očekávané mistrovství světa ve fotbale. Já nejsem žádný fotbalový fanoušek, ale v Německu vás 
vlna šílenství opravdu strhne.

Němci mistrovství bohužel nevyhráli, ale já jsem vyhrála spoustu zážitků, životních zkušenos-
tí, nové přátelé a jazykové znalosti. Na začátku července jsem složila v Německu mezinárodně 
uznávanou zkoušku Goethe-Zertifikat C1. Hodně mi pomohla příprava od naší učitelky němčiny 
Gudrun Heering, která se mně a Míše každý týden věnovala. Zvala nás i k sobě domů a vzala nás 
na celodenní výlet. Líbilo se mi tam tak, že jsem hned v srpnu přijela znovu na návštěvu. Německo, 
země fotbalu a kvasnicového piva, mi zůstalo v srdci a já doufám, že nebude dlouho trvat a já se 
tam znovu podívám.

Helena Řadová, sexta A
německo 2010
Bylo sedm hodin ráno. Náš autobus se chystal opustit parkoviště u Gymnázia Oesede v Georg-

smarienhütte. Před námi byla dvanáctihodinová cesta domů, zpátky do České republiky. A za námi 
deset dní strávených s našimi vrstevníky z Německa. Ještě včera jsme snídali v rodinách studentů 
Oesede. Včera před námi byl výlet do Augustaschacht, pracovního tábora z druhé světové války, 
a odpoledne strávené s našimi výměnnými partnery. Odpoledne strávené loučením a vzpomínám 
na předešlých deset dní, kdy jsme navštívili kouzelné Brémy, blízký Osnabrück a spoustu dalších 
zajímavých míst. Je těžké uvěřit, že před devíti dny, kdy nás uvítal radní, jsme si říkali, že to tu bude 
dlouhé. Ani náhodou. Uteklo to rychle a stálo to za to. Jen to loučení. Sžijete se s rodinou, zprvu si 
jste cizí, ale za těch deset dní se z některých stali dobří přátelé. Bez ohledu na národnost, vzdále-
nost, rozdílnost. Bylo sedm hodin ráno a už mi chyběla. Moje německá kamarádka Lucie.

Tereza Šimková, kvinta A
ŠPANĚLsKý JAZyK

V letošním roce měli studenti španělského jazyka opět možnost zúčastnit se zájezdu do 	
Španělska. Většinu pobytu jsme strávili na divokém pobřeží Costa Brava v letovisku Lloret de Mar. 
Hlavním cílem naší cesty byla ale metropole Katalánska – Barcelona. Studenti zde mohli obdivovat 
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úžasné stavby originálního architekta Antonia Gaudího, včetně bizarního parku Güell a velkolepé-
ho chrámu Sagrada Familia. Pro milovníky španělského fotbalu byla jedním z největších zážitků 
návštěva největšího stadionu v Evropě Camp Nou, který je domácím stadionem světově známého 
fotbalového klubu FC Barcelona. Z úžasné vyhlídky Mirador del alcalde jsme mohli pozorovat 
obrovský, velmi rušný barcelonský přístav a celé město. Procházka po výstavní promenádě Las 
Ramblas a večerní osvětlené fontány s hudbou na Plaza España byly dokonalým závěrem dne 
plného zážitků a dojmů. Další den jsme strávili ve známém akvaparku, kde nám den plný úžasných 
vodních atrakcí utekl až moc rychle. Ti, kdo chtěli, mohli večer zajít na jedno z nepřeberného 
množství představení španělského flamenca. I výlet lodí podél pobřeží Costa Brava si nenechalo 
ujít několik našich studentů. Návštěvou botanické zahrady a slavné španělské „bodegy“, kde jsme 
měli možnost ochutnávat skvělé španělské šunky, sýry, uzeniny a vína, náš pobyt pomalu končil. 
I když se nám cesta nakonec zdála příliš krátká, vrátili jsme se plni dojmů a zážitků a ti, kteří měli 
možnost zúčastnit se tohoto zájezdu, budou určitě na výuku španělštiny nahlížet ze zcela jiného 
úhlu a osobním zaujetím. A o to přece při takových akcích jde. Proto doufáme, že se nám v příštích 
letech podaří tuto tradici udržet a zároveň ji spojit s kvalitním jazykovým kurzem přímo na nějaké 
škole, nejlépe v jižním Španělsku, ve slavné Andalusii.

Lucie Pavlíčková, Daniel Pavlík
FRANCOUZsKý JAZyK

Hlavní událostí školního roku 2009/2010 byla příprava na „Kanadské dny“. Vzhledem k tomu, že 
v Québeku se mluví francouzsky, zapojili jsme se i my francouzštináři. Studenti vytvořili projekty 
o tamní kultuře, městech, specialitách a zvyklostech. Kanadských dnů se aktivně účastnila Daniele 
Geffroy Konštacký – vedoucí katedry francouzštiny Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Zají-
mavě vypravovala o Québeku, jak v angličtině (Amazing Canada), tak ve francouzštině (Le pays 
de lys et de l´érable).

Opět proběhla konverzační soutěž ve francouzském jazyce. Na prvním místě se umístila Kamila 
Fišerová ze 3.A.

V březnu jsme v rámci frankofonních dnů podnikli cestu do Hradce Králové. Zhlédli jsme něko-
lik divadelních her, výstavku o osobnostech souvisejících s vývojem frankofonie. Rovněž jsme 
navštívili novou univerzitní knihovnu.

Kateřina Havrdová
KOMisE MATEMATiKy

K výuce matematiky neoddělitelně patří i různé soutěže, jejichž počet stále přibývá. Klasické 
soutěže, které zůstávají, jsou: Matematická olympiáda pro všechny ročníky, Pythagoriáda pro pri-
my až tercie, Matematický klokan pro všechny ročníky.

Soutěž pro všechny ročníky od primy až po oktávu a první až čtvrté ročníky je Matematická 
olympiáda.

Úspěšní řešitelé školního kola v nižších ročnících postupují do okresního kola a úspěšní řešitelé 
z kategorie Z9, A, B, C, to jsou první až čtvrté ročníky a kvarty až oktávy, dále do kola regionál-
ního.

Umístění v okresním kole
kategorie Z6 (prima): 1.-2. místo Macek Tomáš prima A, 4. místo Paulusová Ivana prima B.
kategorie Z7 (sekunda): 1. místo Zikmundová Lenka sekunda A, 2. místo Jirman Jan sekunda B
kategorie Z8 (tercie): 2. místo Štěpán Štěpán tercie A, 5. - 7. místo Batěčková Anežka tercie B.
kategorie Z9 (kvarta): 2. místo Prokešová Daniela kvarta B. Daniela postoupila do krajského 

kola, kde se již příliš nevedlo.
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Školní kolo matematické olympiády kategorie A, B i C se organizuje v určeném termínu na všech 
přihlášených školách. V kategorii C se našeho školního kola zúčastnili pouze 3 studenti, z nichž 
všichni byli úspěšní. Proto odjeli reprezentovat školu do Hradce Králové, kde se konalo kolo regi-
onální. Výborně se umístil Fanta Matěj z kvinty B, který obsadil 2. místo. V kategorii B	 bylo		
8 řešitelů, z nichž se žádný neprobojoval do regionálního kola. V kategorii A bylo ze 7 zúčast-
něných 6 řešitelů úspěšných. Nejlépe si vedl Voborník Jan z oktávy B, který po mnoha letech 
reprezentoval naši školu až v kole celostátním. I zde si vedl velmi dobře, i když neobsadil žádnou 
„medailovou“ pozici.

Další nejpočetněji zastoupenou soutěží je Matematický klokan. Největší úspěch zaznamenal 
Šimon Václav z tercie A, který se umístil na 2. místě v celostátním měřítku.

Stále populárnější se stává Přírodovědný klokan, který je organizován pro kategorie kadet 	
a junior, tedy pro tercie až sexty a první a druhé ročníky. I v této soutěži naši studenti zaujali přední 
místa v rámci kraje. V kategorii Kadet se umístil Nývlt Daniel z kvarty B na 2. místě a Balcarová 
Barbora z tercie B na místě třetím. V kategorii Junior se umístil Míl Ondřej ze sexty B na 1. místě 
v rámci okresu. To však stačilo „pouze“ na 5. místo v rámci kraje.

Pro primy, sekundy a tercie je ještě organizována Pythagoriáda, jejíž první kolo probíhá ve ško-
le. Z úspěšných řešitelů postupují do okresního kola 3 nejlepší. Zde získala 3. - 4. místo Paulusová 
Ivana z primy B. V kategorii sekund obsadil 1. místo Šanovec Petr ze sekundy A, 2. místo Jirman 
Jan ze sekundy B a 4. místo Koutský Antonín ze sekundy A. Za tercie získali 2. - 3. místo Hruša 
Vojtěch z tercie B a Prax Sebastian z tercie A.

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

Novinkou v soutěžích se stala internetová matematická olympiáda, které se účastnilo 450 stu-
dentů z celé ČR. Tým naší školy ve složení Valtar Jakub, Šulcová Andrea, Hrnčíř Václav, Voborník 
Jan, Šedivý Petr, Vaculka Ondřej, Molnár Lukáš obsadil pěkné 21. místo ze 72 týmů.

Další akcí, které se zúčastnili naši studenti, je Logická olympiáda. Zde bylo v prvním kole 
zastoupeno 2 030 studentů z ČR. Krajskými semifinalisty z našich 30 studentů se stalo prvních 
10. Z nich v krajském kole byl na 1. místě Valtar Jakub ze septimy A, na 2. místě Šimbera Jan ze 
septimy B a na 3. místě Hlavatá Tereza z 3.A. Tito tři se účastnili celostátního kola. Velký úspěch 
pak slavil Valtar Jakub, který se stal vítězem.

A ještě jedna internetová soutěž, ve které bojovali i naši studenti. Je to soutěž v šifrování 	
Technoplaneta. Do finále se po pěti internetových kolech probojovalo z 92 pětičlenných týmů 	
40 týmů. Celým finále pak úspěšně prošlo jen 6 týmů, z nichž 3 byly z naší školy. Nejlépe na 	
4. místě skončil tým z tercie A ve složení Paulusová Martina, Smolová Kristýna, Štěpařová Eliška, 
Vaňková Zuzana, Vydrová Klára.

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

Iva Sršňová
FyZiKáLNí sOUTĚŽE

Také v tomto školním roce jsme dokázali, že patříme mezi nejúspěšnější školy Královéhradecké-
ho kraje ve fyzikální olympiádě.
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Studovat fyziku znamená nejen zvládnout její teorii, ale velmi důležité je tuto teorii umět prak-
ticky používat. Přejeme si, aby žáci fyziku předem nezatracovali, spíše naopak, aby se jim podařilo 
objevit její souvislosti s běžným životem.

Výsledky 51. ročníku fyzikální olympiády nám opět udělali velkou radost.
Okresní kolo
kategorie G   kategorie F
1. Lenka Zikmundová (sekunda A)  1. Zuzana Vaňková (tercie A)
2. Jiří Rýdl (sekunda B)   2. Štěpán Štěpán (tercie A)
3. Denisa Kolářová (sekunda B)  3. Michal Prokop (tercie A) 
4. Julie Minaříková (sekunda A)  4. Barbora Balcarová (tercie B) 
5. Kateřina Zítková (sekunda A)  5. Václav Šimon (tercie A) 
6. Klára Matysková (sekunda B)  6. Vojtěch Hruša (tercie B)
7.-8. Magdaléna Juranová (sekunda B) 7. Anežka Batěčková (tercie B) 
7.-8. Ondřej Šnajdr (sekunda A)  8. Tomáš Košek (tercie B) 
9. Aleš Jansa (sekunda B)  9. Filip Horák (tercie B) 
10. Pavla Čížková (sekunda B)  10. Aleš Král (tercie B) 
12. Magda Kovářová (sekunda A) 
kategorie E
1. Karolína Pěčková (kvarta A)
2. Daniel Čejchan (kvarta B)
6. Martin Kůst (kvarta A)
7. Daniel Meduna(kvarta A)
10.-11. Kirill Juran (kvarta A)
10.-11. Michal Šimbera (kvarta A)
Krajské kolo
kategorie E   kategorie D
1. Karolina Pěčková (kvarta A)  2. Matěj Fanta (kvinta B) 
7. Daniel Čejchan (kvarta B)  3. Anna Zikmundová (kvinta A) 
9. Martin Kůst (kvarta A)  11.-12. Šimon Král (kvinta A) 
17.-19. Daniel Meduna (kvarta A)  11.-12. Jakub Zakouřil (kvinta A) 
17.-19. Michal Šimbera (kvarta A)  17. Jiří Valášek (kvinta B) 
17.-19. Kirill Juran (kvarta A)
kategorie C   kategorie B
5. Ondřej Míl (sexta B)   1. Jan Šimbera (septima B) 
10. Otakar Pšenička (sexta A)

Richard Brát
Naši studenti na Fykosím fyziklání
V pátek 19. února proběhl v prostorách Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy již 

čtvrtý ročník celostátní fyzikální soutěže. Pětičlenná družstva se během dvou hodin snaží vyřešit 
co nejvíce fyzikálních úloh. Soutěže se zúčastnilo 46 týmů. Za naši školu bojovaly tři a vůbec si 
nevedly špatně. 

Družstvo JGN A (Radek Papež 7.V, Jan Šimbera 7.W, Ondřej Chrenko 4.A, Ondřej Vydra 8.V, Jan 
Voborník 8.W) obsadilo 10. místo.

Družstvo JGN B (Ondřej Míl 6.W, Šimon Macek 6.W, Petr Kočička 8.V, Gabriel Macek 8.V, 
Anna Zikmundová 5.V) dosáhlo na 16. místo.

Družstvo JGN C (Michal Roško 3.A, Viktor Fúra 3.A, Šimon Král 5.V, Lukáš Halda 8.V) s nevý-
hodou účasti pouze čtyř členů obsadilo 39. příčku.
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Expo science Amavet 2010
Ve dnech 11. a 12. března proběhl v Pardubickém výstavišti IDEON 17. ročník soutěže vědec-

kých a technických projektů středoškolské mládeže pořádaný asociací Amavet pod názvem Expo 
Science Amavet 2010. Na projektech pracovalo přes 320 žáků a studentů. Za Jiráskovo gymná-
zium Náchod se soutěže zúčastnili dva studenti se svými fyzikálními projekty v rámci semináře 
z fyziky. Gabriel Macek z 8.V s prací „Zajímavé vlastnosti RLC obvodů” a Ondřej Chrenko ze 4.A 
s projektem „Keplerovská mechanika a modely hvězd.” Soutěž probíhala formou veřejně přístupné 
výstavy s průběžným hodnocením projektů odbornou komisí, jejíž zástupci navštěvovali jednotlivá 
stanoviště a hodnotili vědecký přínos, poster a ústní prezentaci projektů. Za velmi dobré hodnocení 
získal Ondřej Chrenko postup do celostátního kola.

Zdeněk Polák
Z PŘEDMĚTOVé KOMisE ChEMiE

Ve školním roce 2009/2010 proběhl už 46. ročník soutěže Chemická olympiáda. Jsme rádi, že 
žáci, kteří mají o chemii zájem, si chtějí změřit své znalosti mezi sebou a rozšířit si znalosti nad 
rámec školní výuky. Nejlepší žáci, vybraní z celého kraje, pak poměřují své vědomosti s žáky ostat-
ních škol v kraji a mají možnost podívat se na pracoviště universit v Hradci Králové a v Pardubicích. 	
Počet žáků vybraných do krajského kola je omezen možnostmi vysokých škol – v každé kategorii 
maximálně 20.

V nejnižší kategorii D (pro žáky kvart) probíhá školní, okresní a krajské kolo. První dvě kola 
proběhla na naší škole pod vedením Mgr. Hany Zikmundové.

Soutěž v kategorii C (pro žáky 1. a 2. roč., kvint a sext) a v kategorii B (pro žáky 3. roč. a septim) 
probíhá ve dvou kolech, školním a krajském. Garantem těchto částí byly Mgr. Jarmila Suchanková 
a Mgr. Hana Zikmundová.

Účastníci soutěže a výsledky:
V kategorii D se školního kola zúčastnilo celkem 14 žáků. Pořadí na prvních místech bylo – 

Macková Pavla (4.W), Ježdíková Hana (4.V), Havlíček Tomáš (4.V), Polončeková Alžběta (4.W). 
Všichni jmenovaní postoupili do okresního kola. Nejlepší dva soutěžící postoupili dále do krajské-
ho kola, kde se Polončeková A. umístila na 2. místě a Havlíček T. na místě 9.

Školního kola v kategorii C se zúčastnilo 19 žáků. Přední místa obsadili: Pšenička Otakar (6.V.), 
Míl Ondřej (6.W.) a Štěpán Jan (5.W.). Do krajského kola byli vybráni a umístili se Míl O. na 
5. místě a Štěpán J. na 11.–12. místě.

V kategorii B se školního kola zúčastnili 4 žáci – Šimbera Jan (7.W), Sodomková Andrea (7.V), 
Cvejn Miloš (3.B) a Málková Anna (7.V). Z nich první tři postoupili do kola krajského. Zde obsa-
dili tato místa - Šimbera J. 2., Sodomková A. 6. a Cvejn M. 9.–10.

Všem žákům, kteří se řešení chemické olympiády ve všech jejích částech účastnili, blahopřejeme 
a věříme, že jejich zájem o chemii bude trvalý.

Jarmila Suchanková
Z AREáLU BiOLOgiE

Ve školním roce 2009/2010 byl uveden v život ŠVP na vyšším gymnáziu. Vzhledem k významné 
změně učiva jsme v prvním ročníku měli dílčí potíže s učebnicemi.

V rámci nového vzdělávacího programu byl zaveden předmět První pomoc, který úzce souvisí 
s biologií a který z větší části také biologové vyučovali. Předmět je zařazen do jednoho pololetí 
v prvním ročníku a jeho cílem je seznámit studenty se základy první pomoci. Důraz je kladen na 
praktické dovednosti tak, aby jeho absolventi byli schopni zareagovat v krizové situaci pokud mož-
no rychle, racionálně a efektivně. K jeho výuce byly zakoupeny dva resuscitační modely, jež budou 
využity také při hodinách biologie člověka.
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Katedra biologie našeho gymnázia už 3 roky spolupracuje s Mikrobiologickým ústavem Akade-
mie věd ČR na Novém Hrádku. Seminaristé se zde seznamují s prací v biologické laboratoři, jejím 
vybavením, s principy publikování ve vědeckých časopisech, s financováním vědeckých výzkumů 
atp. V loňském školním roce byla naše spolupráce s hrádeckým ústavem rozšířena v rámci projektu 
Otevřená věda II. Cílem tohoto projektu je zapojit mimopražské talentované středoškolské studenty 
do vědecko-výzkumné práce. Mají možnost se pod odborným vedením přímo podílet na vědeckém 
výzkumu, navázat kontakty se špičkovými odborníky v oboru a získat velmi dobrý přehled o aktu-
álním dění a perspektivách rozvoje vědy a výzkumu. Vědecké stáže probíhají po dobu dvou let – od 
ledna 2010 do ledna 2012 a jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního roz-
počtu ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na tento program 
se přihlásilo 7 seminaristů biologie ze třetích ročníků naší školy. V rámci vědecké stáže si rovněž 
vypracují své seminární práce, jež předloží u maturity z biologie. Výsledky svého snažení budou 
také prezentovat na společné studentské celostátní konferenci. Výzkumná témata si studenti vybrali 
již v prosinci 2009 a vlastní stáže byly zahájeny v únoru 2010. Přeji všem zúčastněným mnoho 
úspěchů při realizaci tohoto užitečného projektu. Současně chci poděkovat Ing. Igoru Šplíchalovi, 
CSc., MUDr. Alle Šplíchalové, Ph.D. a RNDr. Marku Šinkorovi, Ph.D. za obětavost, se kterou se 
našim studentům v rámci stáže věnují.

I v loňském školním roce jsme rozšiřovali naše sbírky. Kromě běžného dovybavení laborato-
ře jsme zakoupili kostru ptáka a model květu. Dále jsme pořídili praktické přenosné zásuvky na 
drobnější biologický materiál, které nám nejen usnadní manipulaci s ním, ale také zajistí šetrnější 
zacházení. Pro práci v laboratoři byly dokoupeny jednodušší mikroskopy.

Studenti absolvovali různé biologické soutěže. Zájem o ně je tradičně velký, a to především na 
nižším gymnáziu. V okresním kole Poznávání přírodnin nás reprezentovalo 9 studentů. Petra 
Nocarová (2.A) zde obsadila 1. místo v kategorii A, Alena Dostálová (7.V) 4. a Iveta Papežová 
(5.W) 6. místo v téže kategorii. Lucie Maťátková (2.V) získala 11. místo v kategorii D. Ostatní 
soutěžící se pohybovali kolem dvacátého místa. Do krajského kola Biologické olympiády	 nám	
postoupilo 10 studentů. K nejlepším patřili Petr Čečetka (2.A), který vybojoval 9. místo v kategorii 
B, Tomáš Matyska (3.V) s 10. místem v kategorii C, Alena Dostálová (7.V) s 11. místem v kate-
gorii A. Václav Šimon (3.V) získal 12. místo v kategorii C, Tereza Vanická (6.W) také 12. místo, 
tentokrát v kategorii B, a konečně Jan Kosinka (3.B) 13. místo v kategorii A. Naše tři hlídky se také 
zúčastnily soutěže Zelená stezka, ve které primáni získali 2. místo.Všem soutěžícím děkujeme za 
reprezentaci školy, blahopřejeme k dosaženým výsledkům a doufáme, že je zájem o biologické 
soutěže neopustí ani v letošním školním roce.

Ve složení biologické komise nastala opět změna. Hanu Bubákovou nahradila Michaela 	
Beránková, která převzala většinu tříd nižšího gymnázia. Přejeme jí dostatek trpělivosti a elánu 
v práci s našimi malými studentíky i s jejich většími kolegy na vyšším gymnáziu.

Ivana Matěnová
DĚJEPis

Během školního roku probíhaly různé historické aktivity - dějepisná olympiáda, tematické dny, 
exkurze, besedy.

Letošním tématem dějepisné olympiády byly starší dějiny všedního dne od pravěku po středo-
věk. Školního kola soutěže se zúčastnilo více než 50 studentů tercií a kvart a několik zájemců ze 
sekund. Nejlepších výsledků, a proto i postupu do kola okresního, dosáhli kvartáni Tomáš Havlíček, 	
Hanka Ježdíková a Karolína Pěčková. Mezi gombíky, bazilikami, pěstními klíny a dávnými pověst-
mi se neztratili ani mnozí terciáni, díky blízkosti tématu a v hodinách právě probírané látky bodo-
vali těsně pod stupni vítězů i odvážní sekundáni.
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V tomto školním roce se Antický den prim A a B konal v Galerii antiky v Hostinném v Pod-
krkonoší. 25. června se primáni obou tříd svátečně natěšeni a dobově oděni v důstojných prosto-
rách galerie výborně zhostili zadaných úkolů a předvedli vědomosti osvojené v hodinách literární 
výchovy a dějepisu. Nechyběla ani fundovaná a zajímavá přednáška průvodce o historii antického 
umění a popis jednotlivých galerijních exponátů. Ve výtvarné dílně se žáci pokusili o samostatné 
vyjádření antických znaků. Na závěr obdržel každý primán pracovní list, jehož vypracováním pro-
věřil své vědomosti a pozornost. Antický den ukončilo vyhlášení vítězů a předání sladké medaile.

Sekundáni obou tříd prožili jeden den ve středověku 28. června dopoledne. Před školou vyrostlo 
středověké tržiště, kde mistři jednotlivých cechů prodávali své řemeslné výrobky. Středověká krč-
ma nabízela nealko nápoje. Na pořádek na tržišti dohlíželi biřicové, procházel tudy i obávaný mistr 
kat. Veselí nastalo při vystoupení kejklířů a tanečníků. Potulní zpěváci zazpívali kramářskou píseň. 
Nakonec na tržiště zavítal pan Hron, Jan Žižka, loupeživý rytíř Jan Kolda ze Žampachu a z Prahy 
prchající Fridrich Falcký. Nechyběl ani historický obraz založení Nového Města n. Metují.

V červnu se uskutečnila zajímavá přednáška – beseda s Mons. ThLic. Tomášem Holubem, Th.D, 
absolventem Jiráskova gymnázia z roku 1985, který se stal roku 1996 prvním hlavním vikářem 
Vojenského vikariátu České republiky a prvním hlavním kaplanem Armády ČR a z toho titulu se 
účastnil vojenských misí např. v Bosně a Hercegovině a v Afghánistánu. Od roku 2006 pracuje 
jako poradce ministra obrany pro vojenskou duchovní službu. S našimi studenty se podělil o dojmy 
získané u českých vojenských jednotek vyslaných do krizových oblastí a zaujal názory na spraved-
livost války a osobní zodpovědnost za životy a kulturní hodnoty.

V tomto školním roce se dobrou spoluprací češtinářů a historiků uskutečnily zajímavé literárně-
historické exkurze studentů různých ročníků, především do Prahy. Ke zdařilým patřila také exkurze 
studentů 4. ročníků do Krakova a koncentračního tábora Osvětim. Dojmy, které v nich návštěva 
Osvětimi zanechala, dokumentuje práce Ivety Listoňové z oktávy B.

Věra Štegerová
Osvětim
Osvětim, městečko v Malopolském vojvodství, bylo za druhé světové války přičleněno k Němec-

ké říši a byl zde postaven nejprve koncentrační tábor Auschwitz I v areálu bývalých kasáren, pozdě-
ji byl na druhé straně města vybudován rozsáhlý vyhlazovací tábor Auschwitz II - Birkenau a menší 
tábor Auschwitz III - Monowitz u blízké vesnice Monowice.

Roku 1941 začal být realizován plán tzv. konečného řešení židovské otázky, což byl plán na 
vyvraždění židovské rasy. Roku 1942 bylo zahájeno masové vyvražďování, které znamenalo smrt 
tisíců obětí denně. Ve čtyřech plynových komorách s krematorii bylo možné zavraždit a spálit až 
10 000 lidí za den.

Tábor je známý i jako působiště neblaze proslulého lékaře Josefa Mengeleho, který prováděl 
pokusy na lidech a nově příchozí na rampě tábora rozděloval na ty, kteří jsou určeni k okamžitému 
zabití, na ty, kteří jsou určeni k práci a k zabití až později, a na ty, kteří se hodí na jeho pokusy.

Když se blížila Rudá armáda, odvezli nacisté většinu přeživších vězňů do jiných koncentrač-
ních táborů, plynové komory a krematoria vyhodili do vzduchu a ničili písemné důkazy vraždění. 
27. ledna 1945 byl tábor osvobozen a zachráněno 7 tisíc vězňů, kteří ještě v táboře zůstali, ale život 
více než milionu lidem to nevrátilo a nevrátí.

Dne 4. prosince 2009 jsem měla možnost místo s touto historií navštívit. Při procházení býva-
lým koncentračním táborem mě mrazilo, byl to opravdu divný pocit. Spousta důkazů o zvěrstvech, 
která tu probíhala, se nacistům zničit nepodařila, a my si je tudíž mohli prohlédnout a nechápavě 
přemýšlet o tom, co jen člověk dokáže jinému člověku udělat. Vidět fotky obětí, jejich boty a kufry, 
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místa, kde museli dřít od rána do večera, nebo místa, kde byl skončen jejich život, bylo něco, co 
bych znovu zažít nechtěla, i když si myslím, že by to měl vidět každý, aby si uvědomil, že v té době 
bylo opravdu „něco“ špatně a že nesmíme dopustit, aby se to někdy opakovalo.

O co více zarážející je po této zkušenosti fakt, že někteří holocaust popírají, tvrdí, že je to výmysl, 
že se nikdy nic takového nestalo. Musí to být blázni, když uvážíme, kolik důkazů existuje a že ještě 
žijí lidé, kteří koncentrační tábory přežili. Je to jen cynismus zastánců nacistické myšlenky, kteří 
jsou opravdovou hrozbou pro společnost.

Neúcta k tomuto místu se ukázala nedávno i v jiné podobě. V noci ze čtvrtka 17. na pátek 	
18. prosince 2009 skupina zlodějů ukradla nápis „Arbeit macht frei“ z brány tábora. Nápis byl 
nalezen rozřezán na tři kusy, každý obsahoval jedno slovo. Nejnovější hypotéza tvrdí, že krádež si 
pravděpodobně objednal sběratel ze Švédska.

Zprávě jsem ani nechtěla věřit, zdála se naprosto absurdní. Bohužel ale byla reálná. Důvod 
k takovémuto skutku se dá pochopit pouze u zlodějů samotných, ti to dělali pro peníze, údajně by 
jim to vyneslo 150 000 euro, ale co vedlo člověka, který si tuto nehoráznost objednal, nechápu. Co 
tím chtěl dokázat? Proč mu tolik šlo o zneuctění takové památky? Co by s nápisem dělal? Na tyto 
otázky odpovědi opravdu neznám, i když by mě moc zajímaly, takže je nechám otevřené, ať o tom 
každý přemýšlí sám. Doufám jen, že se všichni shodneme, že tohle už opravdu přestává všecko, že 
je to skutek nepochopitelný, neomluvitelný, a především neodpustitelný!

Iveta Listoňová
sekundáni prožili školní dopoledne ve středověku
V horkém červnovém dopoledni konce školního roku se studenti sekund našeho gymnázia v pro-

stranství před budovou školy přenesli o několik staletí zpět do doby středověku. I náhodní chodci 
spolu s rodiči a s dětským diváckým publikem z MŠ a ZŠ Komenského a několika tříd gymnázia 
mohli sledovat život na tržišti ve středověkém Náchodě.

Zastoupen byl cech pekařů, mechařů, nechyběly středověké krčmy. Přicházejí venkované se 
svým zbožím. Do ruchu tržiště zavítali kejklíři, provazochodci a tanečnice, aby předvedli svá umě-
ní. Nechyběla ani typická kramářská píseň, kterou se studenty sekundy B nacvičil profesor Aleš 
Chmelík. A v posloupnosti se staletími zavítali mezi měšťany a chudinu historické osobnosti naše-
ho města a Nového Města nad Metují. Například je provolávána sláva rytíři Hronovi, Jan Žižka při-
chází hrát kostky, Fridrich Falcký hledá útočiště u náchodského kováře před svými pronásledovate-
li... Na pořádek ve městě dohlíží konstábl. V povzdálí stojí městský kat. Kolem stánků v doprovodu 
dvou rytířů se prochází bohatá měšťka v gotickém oblečení.

Je krásné dopoledne, vystavované a nabízené dobroty ze stánků mizí i „za pět prstů.“ I to pře-
ci patří ke středověku. Sekundáni si tento den užívají. Však se plánoval, promýšlel, připravoval 	
a nacvičoval již od března v hodinách dějepisu. A že vynaložené nadšení a úsilí stálo za to! Středo-
věké dopoledne před naším gymnáziem se vydařilo!

Blanka Dvořáčková
sPOLEČENsKé VĚDy V ROCE 2009–2010

V tomto školním roce byla v prvních ročnících čtyřletého gymnázia a v kvintách gymnázia 
osmiletého zahájena výuka podle nového ŠVP. Protože do výuky tohoto předmětu přibylo něko-
lik novějších témat - např. zdravý způsob života, vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití, rizika 
ohrožující zdraví a jejich prevence, hodinová dotace byla navýšena o 0,5 hodiny týdně. Cílem bylo 
posílit snadnější orientaci mládeže v praktických stránkách života - jak se tento záměr zdařil, ukáže 
teprve čas. V ostatních ročnících se zatím pokračovalo podle původních osnov.
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Na nižším gymnáziu vstoupila realizace ŠVP do tercie. Žákům byl v rámci společenských věd 
nově nabídnut i jednohodinový předmět mediální výchova, který má za úkol působit jako prevence 
špatné percepce masmédií, zabránit, nebo alespoň omezit negativní vliv těchto prostředků na novou 
generaci. Jedná se především o reklamní postupy, nebezpečí, která v sobě skrývají např. virtuál-
ní komunikace, počítačové hry apod., v druhé řadě pak seznámit děti s fungováním novinářské 	
a PR profese a s historií masmédií. Začal se také připravovat nový volitelný předmět ekonomická 	
a finanční gramotnost. Za úkol má rozšiřovat dovednosti a schopnosti orientace v oblasti peněžnic-
tví a financí, a to zejména se zřetelem k praktickým dovednostem – orientace v půjčkách, spoření, 
vytváření rodinného rozpočtu, zkrátka, chceme, aby žáci pochopili, jak peníze fungují v návaznosti 
na ekonomiku i v každodenním životě člověka.

Společenské vědy se také podílely na uspořádání tematických dnů a exkurzí, a to dle plánu. 
V terciích se pak poprvé uskutečnil tematický den věnovaný drogové problematice, žáci se snažili 
vyhledávat informace samostatně a pak je prezentovali svým spolužákům.

V letošním školním roce ve škole opět vypomáhal milý kolega pan Petr Burda, bohužel však 
v příštím roce náš sbor opouští a přechází na filozofickou fakultu do Hradce Králové. Tento rok také 
naposledy vyučovala společenské vědy Pavlína Vrbová, z mateřské se totiž vrací Jana Olšanová.

Co se týče pomůcek, došlo k dalšímu pokroku. Škola například zakoupila několik velice dobrých 
tematických filmů z produkce organizace Člověk v tísni. Podařilo se zajistit kvalitní učebnice pro 
všechny ročníky nižšího gymnázia. Předmětová komise se také dohodla na společné využívání 
učebnic na čtyřletém a vyšším osmiletém gymnáziu, které odpovídají požadavkům našeho ŠVP.

Doufáme, že se postupně daří zkvalitňovat náš předmět tak, aby pomáhal v modernizaci výuky 	
i výchovy našich studentů, v tomto roce jsme zase udělali značný krok kupředu.

Hana Vrátilová
ZEMĚPis

Ve školním roce 2009/10 byl předmět ZEMĚPIS vyučován v každém ročníku s dvouhodino-
vou týdenní dotací. Pouze ve 4. ročníku, respektive v oktávě, se zeměpisu nevyučuje. Stejně jako 
v předchozích letech byl pro zájemce zřízen volitelný předmět zeměpisný seminář: dvouletý pro 
studenty 3. a 4. ročníku a jednoletý pro studenty 4. ročníku.

Zeměpisu vyučovalo 5 aprobovaných pedagogů: Slavíková, Ježek, Divišek, Košvanec a Macura.
O zeměpisném zájmu svědčí i tradičně vysoký počet maturujících ze zeměpisu. V letošním roce 

to bylo celkem 20 studentů. Bohužel tři studenti u ústní maturitní zkoušky neprospěli! Z jejich 
strany šlo jednoznačně o podcenění přípravy na zkoušku a zároveň o nevhodnou volbu maturitního 
předmětu. Vždyť se ani nepřihlásili do některého ze zeměpisných seminářů. Absolventi volitelného 
předmětu seminář ze zeměpisu byli naopak všichni úspěšní.

Naši studenti se také již tradičně zapojili do zeměpisných soutěží.
Školním kolem zeměpisné olympiády prošlo ve 4 kategoriích celkem 186 studentů. Do okresního 

kola postupovali pouze vítězové. V krajském kole nás pak úspěšně reprezentovala trojice studen-
tů.

Ivana Paulusová (prima B) v kategorii A (primy a 6. třídy) obsadila krásné 3. místo. Petr Šanovec 
(sekunda A) se v kategorii B (sekundy a 7. třídy) umístil na 2. místě.

Jan Šimbera (septima B) pak dosáhl jednoznačně historického úspěchu, když po vítězství v kraj-
ském kole v kategorii D dominoval i v celostátním kole zeměpisné olympiády v Plzni! Tímto 
vítězstvím se kvalifikoval do světového finále. A tak Honza o prázdninách odletěl na Taiwan, kde 
se v hlavním městě Taipei ve dnech 29. 7. až 5. 8. 2010 konala Mezinárodní geografická olympi-
áda 2010. Ani zde se náš student rozhodně neztratil. Vždyť v konkurenci více jak 100 soutěžících 
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získal stříbrnou medaili! Tento úspěch neušel pozornosti geografické veřejnosti, protože Honza 
byl pozván na sjezd České geografické společnosti do Ostravy. Ve dnech 30. 8. až 3. 9. 2010 se 
po boku renomovaných geografů ČR účastnil jako host programu včetně zajímavých panelů jejich 
přednášek.

Děkujeme Janu Šimberovi za vzornou reprezentaci naší školy na těchto prestižních akcích.
Další již tradiční zeměpisnou soutěží, které se účastníme, je celostátní vědomostní soutěž Euro-

rebus. Opět po roce se 11. 6. 2010 v pražském Kongresovém sále konalo jeho finálové kolo. A naši 
studenti byli přitom!

V kategorii jednotlivců v konkurenci více než osmdesáti soutěžících z celé republiky obsadil Petr 
Šanovec (sekunda A) výborné desáté místo s minimální ztrátou na stupně vítězů.

V kategorii školních týmů nás reprezentovala hned dvě družstva. Tým sekundy B ve složení 
Pavla Čížková, Kateřina Vanclová a Jana Prauseová, obsadil pěkné 19. místo. Prima A ve složení 
Václav Kavalír, František Šedivý a David Lichtenberg se umístila na 49. místě.

V soutěži, která probíhá v několika kolech po celý školní rok, se zaregistrovalo 95 studentů naší 
školy a naše gymnázium v konkurenci více než 200 škol skončilo na solidním 36. místě.

Těšíme se spolu s Vámi již na 16. ročník soutěže EUROREBUS, který se naplno rozběhne se 
začátkem nového školního roku.

Tak jako každoročně i v tomto školním roce jsme připravovali pro studenty jednotlivých ročníků 
besedy s promítáním o vybraných regionech světa.

Zdeněk Košvanec
sPORTOVNí sOUTĚŽE

Letošní školní rok byl mimořádně bohatý na účast našich sportovců v základních, tj. okresních 
resp. okrskových kolech soutěží AŠSK. V řadě případů se díky výborným výkonům našich družstev 
podařilo postoupit do krajských kol a dvakrát dokonce na republiková finále. Celkem 209 jednot-
livých studentů (101 z nižšího a 108 z vyššího gymnázia) se zúčastnilo 44 soutěží v 11 druzích 
sportů. Osm soutěží bylo pořádáno naší školou – 4 florbalové, 2 fotbalové a 2 volejbalové.

Naše účast a výsledky:
atletika
Pohár Rozhlasu
okresní kolo (N. Město n. Met.)
 mladší žáci – 2. místo, mladší žákyně – 1. místo
 starší žáci – 3. místo, starší žákyně – 2. místo
krajské kolo (N. Město n. Met.)
 mladší žákyně – 5. místo
středoškolský pohár CORNy
okresní kolo (N. Město n. Met.)
 středoškoláci – 1. místo, středoškolačky – 1. místo
krajské kolo (Hradec Králové)
 středoškoláci – 4. místo, středoškolačky – 2. místo
republikové finále (Břeclav)
 středoškolačky – 4. místo
atletický čtyřboj
okresní kolo (Plhov)
 mladší žáci – 5. místo, mladší žákyně – 2. místo
 starší žáci – 4. místo, starší žákyně – 4. místo
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přespolní běh
okresní kolo (Police nad Metují)
 mladší žáci – 6. a 7. místo, mladší žákyně – 2. místo
 starší žáci – 5. místo, starší žákyně – 4. místo
 středoškoláci – 4. a 5. místo
krajské kolo (Police nad Metují)
 mladší žákyně 4. místo
Běh do zámeckých schodů 
 mladší žactvo – 2. místo, starší žactvo – 5. místo
 středoškoláci – 3. místo, středoškolačky – 1. místo
plavání
krajské kolo (Trutnov)
 starší žáci – 1. místo
 středoškoláci – 4. místo, středoškolačky – 4. místo
republikové finále (Jindřichův Hradec)
 starší žáci – 12. místo
volejbal
 starší žákyně – okrskové kolo (Plhov) – 3. místo
 starší žactvo (smíš.) – okresní kolo (Teplice n. Met.) – 3. místo
 středoškoláci – okresní kolo (JGN) – 1. a 3. místo, krajské kolo (Kostelec nad Orlicí) – 5. místo
 středoškolačky – okresní kolo (JGN) – 2. a 4. místo
basketbal
okresní kolo (Jaroměř)
 mladší žáci – 6. místo
 mladší žákyně – 4. místo
 starší žáci – 4. místo
 starší žákyně – 1. místo
 středoškoláci – 3. místo
krajské kolo (Nová Paka)
 starší žákyně – 4. místo
florbal
 mladší žáci – okresní kolo (JGN) – 2. místo
 mladší žákyně – okresní kolo (N. Město n. Met.) – 2. místo
 starší žáci – okrskové kolo (N. Město n. Met.) - 2. místo
 starší žákyně – okresní kolo (Police nad Metují) – 2. místo
 středoškoláci – okresní kolo (JGN) – 2. a 5. místo, krajské kolo (JGN) – 1. místo
 středoškolačky – okresní kolo (JGN) – 3. místo
 středoškoláci – SALMING Florbalmánie (Hradec Králové) - čtvrtfinále
minikopaná
 starší žáci – okresní kolo (JGN) – 3. místo
 středoškoláci – okresní kolo (Náchod) – 5. místo
sálová kopaná
 mladší žáci – okrskové kolo (Jaroměř) – 1. místo, okresní kolo (Česká Skalice) – 3. místo
 starší žáci – okresní kolo (JGN) – 4. místo
 středoškoláci – okrskové kolo (Náchod) – 2. místo, okresní kolo (Náchod) – 2. místo,
 středoškoláci – středoškolská liga (Malé Svatoňovice) – 3. místo
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házená – krajské kolo (Jičín) - středoškoláci – 2. místo 
stolní tenis
okresní kolo (Police nad Metují)
 mladší žáci – 3. místo, mladší žákyně – 2. místo 
 starší žáci – 1. místo, starší žákyně – 3. místo
okresní kolo (Hronov)
 středoškoláci – 3. místo
krajské kolo (Jičín) 
 starší žáci – 3. místo
frisbee – krajské kolo (Hradec Králové) - 7. místo
šachy – okresní kolo Hronov – 3. místo
Z vítězství na tradičním sportovním dnu na Hamrech, kde spolu na konci školního roku soupeří 

studenti prim, sekund a tercií v minikopané, softbalu a vybíjené, se letos radovali chlapci a dívky 
z tercie A.

Vítězem celoročního školního turnaje ve florbalu, organizovaném studenty v čele s Janem Matyskou, 	
se stal tým „Narychlo“ (kvinta) před týmem „Kokonátci“ (sexta).

Největším úspěchem z výše uvedených výsledků je především 4. místo našich atletek z vyššího 
gymnázia na republikovém finále v Břeclavi. Družstvu ve složení Barbora Hrubá, Tereza Lindrová, 
Kristýna Loudová, Klára Nešetřilová, Pavla Rousková, Kristýna Schmidtová, Dominika Vejpravová, 	
Ludmila Vlčková a Anna Zikmundová chybělo k bronzovým medailím jen pár bodíků.

Dalším cenným úspěchem je určitě i účast plaveckého družstva starších žáků ve složení Jindřich 
Čáp, Tomáš Košek, Aleš Král, Martin Kůst, Vasil Markovcij a Josef Matyáš na republikovém finále 
v Jindřichově Hradci.

V atletických soutěžích opět nezklamala nejmladší děvčata. V okresním kole Poháru Rozhla-
su obhájily Viktorie Hanušová, Lucie Havlíčková, Tereza Hurdálková, Denisa Kolářová, Klára 	
Matysková, Nela Vítová, Kateřina Volhejnová a Lenka Zikmundová své loňské prvenství a nezkla-
maly ani v krajském kole. Navíc uspěly i v soutěžích atletického čtyřboje a přespolním běhu.

Mimořádného úspěchu dosáhli též florbalisté z vyššího gymnázia – Michael Balcar, Květoslav 
Hájek, Matěj Matoulek, Jan Matyska, Ondřej Nosek, Jan Pádr, Michal Presse, Daniel Prouza, Jiří 
Ullwer, Jan Voborník, Josef Voborník, Jakub zakouřil a Tomáš Závojko, když využili domácího 
prostředí a stali se vítězi krajského finále.

Příjemně překvapili i stolní tenisté z kvarty a tercie. Samuel Mareš, Daniel Meduna, Kirill Juran 
a Tomáš Košek zvítězili v okresním kole a v krajském vybojovali třetí místo.

Nejen těmto, ale i všem ostatním zúčastněným patří dík za dobrou reprezentaci školy a těšíme se 
na další spolupráci. 

Libor Slavík
NEJENOM iVT sE PyŠNí POČíTAČi

Možná trochu náhoda, možná trochu osud vedl k tomu, že se učitelé a doufám i studenti mohou 
radovat z nové počítačové učebny.

Již minulý školní rok bylo rozhodnuto, že je potřeba rekonstruovat část přístavby gymnázia, ve 
které se nacházela školní knihovna a kabinet.

Byl zpracován projekt a při jeho přípravě právě zasáhl osud. Bylo totiž zjištěno, že horšími svě-
telnými podmínkami je daná místnost předurčena k využití pouze jako učebna vybavená výpočetní 
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technikou. Začalo se tedy s kompletní stavební přestavbou, dále se nakoupily nové počítače, stoly, 
židle, projektor a interaktivní tabule. O prázdninách se vše osadilo, nainstalovalo a tím vznikla nová 
počítačová učebna. Kabinet v přístavbě zůstal (jen jinak umístěn), knihovna byla přestěhována do 
suterénu, kde se jí po drobných úpravách dostalo větších prostor.

A co to znamená pro výuku? Hlavně to, že jednu z nyní již třech počítačových učeben konečně 
můžeme prioritně využít pro ostatní předměty a podpořit tak moderní metody výuky.

Na závěr jen zbývá popřát kolegům a studentům, ať jim nová učebna dobře slouží, počítače je 
moc nezlobí a jsou jim při studiu dobrým pomocníkem.

Dalibor Vích
VýTVARNá VýChOVA

Výtvarná výchova má dotaci dvou hodin týdně v primě, sekundě, kvintě, sextě a v prvním a dru-
hém ročníku. V těchto ročnících se studenty realizujeme množství zajímavých výtvarných projektů, 
často ve spolupráci s jinými předměty. Dvouhodinovou dotaci má také seminář výtvarné výchovy. 
V tercii a kvartě je dotace výtvarné výchovy jen jedna hodina týdně. To bohužel velmi omezuje prá-
ci na větších projektech v těchto ročnících. Pro primy a sekundy byla otevřena volitelná dvojhodi-
novka a trojhodinovka s názvem „Výtvarná odpoledne“. Jsou to hodiny rozšířené výuky, kdy si žáci 
mohou vyzkoušet spoustu nových technik a práci s netradičními materiály. Jsou to činnosti, na které 
bohužel není v běžných hodinách Vv čas ani prostor vzhledem k velkému počtu studentů ve třídách. 
V hodinách vzniklo množství zajímavých děl, výtvorů a výrobků. Studenti se zúčastnili soutěže 
,,Naše galerie“ a ,,Prima sezona“. S velkým úspěchem se také žáci podíleli na soutěži pro nevidomé 
děti, kam bylo zasláno několik zajímavých hapticky zpracovaných knih a objektů.

Den her a den pro Kanadu
Zajímavé papírové objekty vytvořili studenti během obou tematických dnů. 
Zřejmě nejnápaditější z nich byly obří indiánské totemy umístěné na sloupech chodby školy. 

Mohli jsme také obdivovat početné malby inspirované díly domorodých kanadských umělců.
Den otevřených dveří ve Vv
Této akce se také účastnili žáci a studenti z řad gymnazistů. Zájemci o studia tak mohli v reá-

lu pozorovat při práci studenty různého věku, kteří pracovali na námětech odlišnými technikami. 
Sami se pak do tvůrčí činnosti mohli zapojit. Nejvíce atraktivní byla pro příchozí technika enkaus-
tiky. Mnozí se nemohli odtrhnout od výroby šperků z korálků a modelovací hmoty.

Beseda s umělci
Zajímavým zpestřením pro vyšší ročníky byla návštěva dvou bratrů – umělců, kteří se se studen-

ty setkali 25. března v aule školy.
Bratři Typltové jsou zajímavými mladými umělci zabývajícími se výtvarnou, literární a hudební 

činností. Jejich přednáška a ukázka z tvorby měla u studentů veliký ohlas.
Antický den
Den pro antiku byl letos zorganizován jako školní výlet s programem. Primy navštívily muzeum 

antiky v Hostinném, kde si mohly s odborným komentářem prohlédnout rozsáhlou sbírku antic-
kých sochařských kopií. Žáci si připravili divadlo, ve kterém zobrazili bohy a příběhy z antických 
dob. V hodinách výtvarné výchovy pak byly zrealizovány kostýmy, šperky, zbraně a ostatní kulisy 
určené pro tato představení.

Maturita z Vv
Zkoušku z dějin umění, popisu uměleckého díla a prezentace volné tvorby doplnila výstava stu-

dentských maturitních prací.
Letos z výtvarné výchovy maturovalo celkem osm studentů.
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Barbora Doležalová se prezentovala instalací umístěnou na chodbě školy. Její velkoformátové 
meditační kresby vytvořené uhlem a voskovými pastely mohli diváci sledovat z pohodné matra-
ce instalované pod pracemi. Eliška Hrubá pracovala s technikou vitráže. Vytvořila několik barev-
ně zajímavých skleněných svícnů. Při své obhajobě nám představila techniku v praxi. Kateřina 	
Janečková se zabývá převážně figurálními motivy, u nichž je nejdůležitější zobrazení oděvu. Detailní 
propiskové a uhlové kresby byly doplněny textiliemi. Petra Kočičku zajímá architektura. Ve svých 
kresbách zobrazuje především architektonickou krajinu s důrazem na detail. Martina Lajerová 	
vytvořila cyklus koláží inspirovaných americkým pop artem. Motivem se stala stylizovaná žena. 
Práce měly úsměvný, lehce erotický charakter. Anna Maixnerová se zabývá především kresbou. 
Její práce na velkém formátu oslovila nejednoho diváka. V ženských figurách odhalila svůj niterní 
život, pocity a prožitky. Michaela Mrázková vystavila cyklus, který ukazoval průběh výroby potis-
ku na textil od návrhů až po finální realizaci. Ve své práci zobrazila detail výseče ženské tváře ve 
výrazných barevných variacích.

Chci poděkovat všem studentům, kteří mají zájem o hodiny výtvarné výchovy a svými dílky 	
a díly pomáhají úspěšně prezentovat a propagovat naše gymnázium.

Klára Mičíková
sKŘiVáNCi VyRAZiLi DO sLOViNsKA A sLOViNCi DO ČECh

Vokálně-instrumentální soubor Skřivánci, složený ze studentů Jiráskova gymnázia, po více 
než půlročním vyjednávání, zamířil v polovině loňského prosince do slovinského města Cerklje 
na Gorenskem. Důvodem bylo navázání partnerství s tamním pěveckým sborem ze školy Davo-
rina Jenka. Po úvodním ,,oťukávání“ na dálku se oba soubory dohodly na výměnné spolupráci. 	
Skřivánci proto již v září začali připravovat repertoár, kterým chtěli Slovincům přiblížit české 
hudební Vánoce.

14. 12. 2009 se v kulturním domě Ignacija Borštnika v Cerklje na Gorenskem uskutečnil slav-
nostní koncert, který navštívil i velvyslanec ČR Petr Voznica s manželkou a pracovníky zastupitel-
ského úřadu. V podání Skřivánků zazněly české a moravské lidové koledy, ale i méně známé vánoč-
ní písně z Jistebnického kancionálu. Po vystoupení Skřivánků zazpíval také místní Mládežnický 
pěvecký sbor ZŠ Davorina Jenka. Na závěr večera zazněly v podání obou souborů společně lidová 
koleda z Krkonoš ,,Hopsa, pacholátka“ a mezinárodně známá vánoční píseň ,,Tichá noc“.

Skřivánci byli ve Slovinsku velmi srdečně přijati, a proto hned po návratu začali připravovat 
program jarního koncertu, na kterém se měli podílet i slovinští přátelé.

Slovinský soubor k nám zavítal ve dnech 1.-4. června 2010. Společně se Skřivánky vystoupil 
v rámci festivalu komorních neprofesionálních sdružení Camerata nova Náchod. Slavnostní kon-
cert proběhl, za přítomnosti představitelů města Náchoda a prvního rady slovinského velvyslanec-
tví v Praze, pana Jakoba Štunfa, v Husově sboru v Náchodě.

Skřivánci zahájili blokem sakrálních skladeb a písní. Druhá část koncertu patřila Slovincům. Ti 
předvedli slovinské lidové písně, ale i písně romantické a ze současné tvorby. Skřivánci poté pokra-
čovali se svým repertoárem a závěr koncertu patřil společně oběma souborům. Skřivánci tímto 
koncertem také oslavili 15 let od svého vzniku.

Pevně doufáme, že naše spolupráce se Slovinci nekončí, ale rádi bychom pokračovali také ve 
spolupráci se slovenskými přáteli z Vranova nad Toplou.

Milan Poutník
PĚVECKý sBOR sTUDENTů – sBOREČEK

Uplynulý školní rok 2009/2010 byl pro Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia významný především 
tím, že v něm završil 25 let své existence na náchodském gymnáziu, kde byl v roce 1984 založen.
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Čtvrt století historie sboru, která zahrnuje léta osmdesátá, devadesátá i období po roce 2000 
reprezentuje velké množství událostí, zejména vystoupení a koncertů, setkávání s významnými 
osobnostmi, cestování a další zážitky, které jsou většinou neopakovatelné, protože jsou spojeny 
s atmosférou doby, ve které se odehrály.

V této zprávě není prostor pro podrobnější vzpomínání na dlouhých 25 let, kterými „Sboreček“ 
(jak si jej studenti pojmenovali), prošel. O historii Sborečku se lze však dočíst kupř. v časopise 
Swing (číslo 12/2009), který se jeho jubileu věnoval, nebo v materiálu „25 let Pěveckého sboru stu-
dentů“ vydaném na gymnáziu v dubnu 2010 u příležitosti výročního koncertu, kde je navíc i výběr 
fotografií zachycujících některé okamžiky ze života sboru od jeho začátků až do současnosti.

Už od konce roku 2009, kdy se 25 let Sborečku stalo skutečností, se stále více jeho bývalých 
členů začalo ozývat, kdy už bude setkání Sborečku a jejich společný koncert, na který se všichni 
tolik těší. Toto přání bylo naplněno ve dnech 23. a 24. dubna 2010. První den se zkoušelo a druhý 
den se pak konal koncert v Husově sboru církve československé husitské.

Na 150 zpěváků, kteří ve Sborečku našli svůj vztah ke společnému zpívání, naplnilo kostel zvu-
kem, na který se nezapomíná. Koncert tvořil především společný program všech účastníků tohoto 
setkání, který obsahoval výběr z nejvíce oblíbených a lety prověřených skladeb celého období 
fungování sboru. Svým starším kamarádům zazpíval ale i současný Sboreček, který uvedl 4 skladby 
ze svého dnešního repertoáru.

Koncert byl opravdovým svátkem, a to nejen pro Sboreček. Husův sbor, přeplněný posluchači, 
vytvořil jeho vystoupení nevídanou atmosféru, kterou si užili všichni, kteří byli v tu chvíli přítomni. 
Byli mezi nimi hned tři ředitelé gymnázia, za jejichž působení Sboreček pracoval, řada kantorů, 
současný starosta a mnoho dalších významných hostů. Zpěváci s nadšením přijali, když je na kon-
certě pozdravili a oslovili současný ředitel Pavel Škoda a další z ředitelů bývalých, Aleš Fetters.

Výročí a vše ostatní s ním spojené nebylo zdaleka jedinou náplní činnosti Sborečku ve školním 
roce 2009/2010. Sbor absolvoval všechny své tradiční koncerty a vystoupení jako každý jiný školní 
rok a účinkoval i na místech nových. Mezi ty tradiční patří otevření Náchodského výtvarného pod-
zimu, vánoční koncerty, účinkování při zahájení stužkovacích plesů Jiráskova gymnázia, předávání 
maturitních vysvědčení, tradiční celovečerní koncert v galerii na konci června apod.

Nový byl pro Sboreček třeba koncert na Gymnáziu v Broumově, nebo vystoupení na sborovém 
festivalu v Praze-Čakovicích, za které patří všem zpěvákům touto cestou zvláštní poděkování. Pat-
řilo k těm nejlepším v tomto školním roce.

Díky i všem ostatním, kteří Sborečku pomáhali, měli pochopení pro jeho práci, nebo jakkoliv 
přispěli, aby se jeho dílo dařilo.

Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr
DRED - DREJg

Podzim trochu smutný, protože bez Páji, která víc běhá (a běhá jí to dobře), a Heidi, která už 
kraluje Hradci. Obě ale chtěly pomoct a pomohly, když bylo třeba. Podzim dost slavný neb sekce 
D.R.E.D. a J.S.T.E.Artyžok provedla polovinu svého Dekalogu – půlDekalog (pět částí z desetidíl-
ného cyklu) na prestižním festivalu divadelní alternativy Next Wave v pražském Disku. Sukces.

Zima tuhá. I přes to horko, všude samý Kapulet. Šlo to ztuha. Maturanti plesali a maturovali, 
nováčci, kteří chvála někomu přišli, se snažili, ale sil ubývalo. Pomohla ještě jednou Jelizaveta	
v Třebové, s níž se na chvíli vrátili i Radek, Káťa, Heidi a Pája. Dík. Náš Shakespeare v závěji naší 
nesoustředěnosti zvolna zapadává sněhem beznaděje a klepe se zimou a strachy, co z něj bude.

Jaro nadějné. Maturanti stále maturují (hlavně Lucka). Přehlídky na krku. Dekalog finišuje 	
Dvojjediným trojkamenem v Turnově, klaustrofobickou Svatyní v Kostelci. Do Písku nesypem, 
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zato do Olomouce a do Hradce. Romeo a Julie se tamtéž rozpadají až do vnitřního pocitu trapna. 	
A to bylo asi potřeba. Skoro všichni si říkáme, že to je hrůza s děsem. Skoro všichni nám říkají, že 
to nebude vůbec hrůza s děsem, až to doopravdy poskládáme. A poskládáme!?

Léto pracovní a festivalové. Nakonec do Písku sypem Svatyni. Romea a Julii vyplejeme, polije-
me živou vodou, necháme vykvést a konečně sklidíme. A při dožínkách toho je celých Deset Deka 
Festivalu. Přijeli Geissleři a zahráli svého Fitzli Putzliho, Ondřej Pumr se uvolil a v zrcadlovém 
sále změněném v sál temný kamenujeme Dvojjediný trojkámen, u sv.Michala světíme Svatyni, ve 
tmě zrcadel nederniérujeme Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum, neb nás to stále baví, neb 
nám to stále jde, v aule premiérujeme Romea a Julii (ztraceni v překladech), které jsme si nakonec 
poskládali z deseti překladů, tří loutek, dvou prakťáků, bedny Primátorek a spousty hodin práce. 	
A dobře jsme udělali.

Takže to byl dobrý rok. I bez úrody celostátních přehlídek. Rok, kdy se urodil DREJG – student-
ský soubor, který už je opravdu mimo Pumrův DRED, s nímž se ale rád potkává a potká.

Letos DREDili především: Elišky Hrubá a externí Vondráková, Karolíny Kačerová* a Salome
Lokvencová*, Pavly Rousková* a Stojková, Lucky Schneiderová a Chladová, Zdíša Šplíchalová, 	
Heidi Hornáčková*, Ondra Chrenko, Michal Presse, Kuba Staněk, Klára Krunková, Bětka 	
Kropáčková, Martina Čápová, Šimon Macek, Pavel Lokvenc, Vláďa Vondrák, pomohli Barbora 
Doležalová, Radek Navrátil, Katka Janečková, Jakub Schneider, Radek Rak, Lukáš Dörner, Jirka 
Martin a externí Viktor Hejna.

Zahráli:
Dekalog: Písně z tohoto a dalšího smrtživota (Praha Disk – Next Wave)
Dekalog: Pygmalion – Svatba – Kar (Praha Disk – Next Wave)
Dekalog: Kamtenpláč (adondellanto) (Praha Disk – Next Wave)
Dekalog: Smirk (Praha Disk – Next Wave) 
Dekalog: Svatyně (klaustrofobie) (Praha Disk – Next Wave, Kostelec nad Orlicí, Olomouc,
 Písek, Náchod)
Dekalog: Dvojjediný trojkámen (Turnov, Olomouc, Hradec Králové, Náchod)
Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum (Náchod, Česká Třebová) 
Romeo a Julie (ztraceni v překladech) (Kostelec nad Orlicí, Náchod)
DREJGové označení * se podíleli i na inscenacích činěných ve spolupráci s česko-polským sou-

strojím J.S.T.E.Artyžok a D.R.E.D.
P.S.: Eliško, Lucko, Káťo, Pavlo, Kubo, Majkle, Ondro, Radku, (Pájo, Heidi) budete chybět. 

Nebýt Vás, už jsem se na to dávno ... Děkuju. Ještě bych s vámi rád někdy něco na divadle udělal. 
Dejte vědět, až vás to popadne. A dejte vědět vůbec.

P.P.S.: Vy všichni ostatní, vydržte! Romeo a Julie říkají, že to jde!
P.P.P.S.: Vy, kdo jste se ještě neodvážili, odvažte se! Půjde to!

Štěpán Macura
EKOVýChOVA NA JiRásKOVĚ gyMNáZiU

Naše aktivity spojené s ekovýchovou se v tomto školním roce přesunuly mimo školní budovu 
a většina z organizovaných akcí byla určena nejenom našim studentům ale i široké veřejnosti. Na 
organizaci těchto akcí se nám podařilo v září 2009 získat příspěvek od MÚ Náchod a KÚ Králové-
hradeckého kraje - děkujeme tedy těmto institucím za finanční podporu.

V říjnu jsme zorganizovali v rámci literárně hudebních večerů v městském divadle Beránek kom-
ponovaný pořad Lidé a krajina o přírodě a krajině našeho regionu. Během února proběhl v čajov-
ně Poklop cyklus promítání autorských fotografií Přírodou Náchodska. 10. dubna se uskutečnila 
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historicko-přírodopisná vycházka okolím Nového Města nad Metují, během které jsme pod vede-
ním Mgr. Jana Tůmy navštívili několik archeologických lokalit a zabývali se krajinnými změnami 
spojenými s vývojem osídlení v různých historických dobách. 22. dubna jsme se spolupodíleli na 
organizaci Cyklojízdy za práva a bezpečnost cyklistů v Náchodě. Letošním tématem cyklojízdy 
byly dopravní problémy v Náchodě. Vysvětlit, co je jejich příčinou a jak je řešit, se pokusil Michal 
Kudrnáč z o.s. Sbor dobrovolných občanů. 24. dubna jsme zorganizovali v rámci oslav Dne Země 
v Babiččině údolí vlastivědnou vycházku s odborným výkladem o ochraně přírody. V červnu se 
studenti z různých ročníků zúčastnili dvoudenní poznávací exkurze v Orlických horách. Během 
této exkurze jsme pod odborným vedením Mgr. Michala Gerži navštívili nejcennější rezervace 
CHKO Orlické hory a ubytování na terénní stanici jsme si odpracovali odstraňováním invazních 
rostlin v první zóně CHKO. Studenti kvinty A se zúčastnili v září a v červnu botanických exkurzí 
spojených s brigádou, kdy jsme ve spolupráci s ČSOP Jaroměř pomáhali s kosením ohrožených 
mokřadních luk v orlickém podhůří. Dále jsme se zúčastnili přírodopisné soutěže Stezka zlatého 
listu, na škole proběhl sběr tříděného papíru a pokračujeme i v podpoře „adoptovaných“ dětí z Indie 
a Afriky, kterým pomáháme finančně zajistit pro ně jinak nedostupné vzdělání.

Jan Ježek
FOTOKROUŽEK

Členové kroužku se pravidelně setkávali v učebně výpočetní techniky. Hlavní částí práce byla 
tvorba vlastních fotografií a její pravidelné hodnocení ostatními členy, čímž se všichni vzájemně 
učili a zdokonalovali. Že naše práce nebyla marná, dokazuje účast na festivalu Prima sezóna, kde 
se několik členů dostalo do finále a jejich práce byly vystaveny v budově staré radnice. Největšího 
úspěchu dosáhl Marek Pitaš, jeho snímek postoupil do národní soutěže amatérské fotografie ve 
Svitavách, kde obsadil krásné druhé místo. Blahopřejeme!

Na podzim jsme navštívili ateliér pana Petra Falty, který nás seznámil s tvorbou portrétu ve 
studiových podmínkách, tuto práci jsme si i sami vyzkoušeli a nejlepší portréty vystavili ve vitríně 
vestibulu Jiráskova gymnázia. Pan Petr Falta nás také na jaře navštívil ve škole a představil nám 
svou bohatou tvorbu. Děkujeme!

Po celý školní rok jsme naše nejlepší snímky vystavovali na chodbě v prvním patře u výpočetní 
techniky a na internetu na www.jgn.rajce.net.

Činnost fotokroužku jsme zakončili již druhým ročníkem výstavy naší tvorby v prostorách novo-
městského zámku. Její vernisáž se uskutečnila v červnu, výstava trvala až do září. Děkujeme maji-
telům zámku za to, že nám umožnili předvést výsledky naší práce v tak nádherném prostředí.

Ivo Forejt
FOTOgRAF JiRásKOVA gyMNáZiA 2009

Rád fotím, a tak mě v říjnu roku 2009 napadlo zorganizovat fotografickou soutěž pro studenty 	
a zaměstnance gymnázia. Nápad nebyl tak úplně můj, inspiroval jsem se podobnou soutěží, kterou 
už po několikáté pořádá Gymnázium Matyáše Lercha v Brně. Ke spolupráci jsem pozval kolegu 
Ivo Forejta, který vede fotokroužek.

Pro úspěšné fotografy se podařilo, hlavně díky paní Lucii Jegorové z firmy Zefyr Náchod, sehnat 
krásné ceny (fotoaparát, fototiskárnu, stativy, SD karty, obaly na CD a spoustu dalšího). Menší ceny 
věnovala i firma Fotolab Náchod. Firma Zefyr nám také zhotovila velkoformátové fotografie, které byly 
vystaveny na chodbách gymnázia a po dobu prázdnin i ve výstavních prostorách Městského úřadu.

Zájem studentů nás mile překvapil – do soutěže bylo zasláno celkem 220 fotografií, z toho 53 do 
kategorie A na téma „Všechno létá, co křídla má i nemá“, 80 do kategorie B s názvem „Zákoutí“ 	
a 87 do kategorie C „Barvy“.
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Fotografie hodnotilo 14 porotců – amatérských i profesionálních fotografů, výtvarníků i kole-
gů z jiných gymnázií. Pro porotce to byla spousta práce, když měli projít a ohodnotit více jak 	
200 fotografií, u každé se zastavit, zamyslet, k některým se vracet… Fotografie hodnotil i pan Jan	
Březina, zakladatel Institutu digitální fotografie v Praze, tedy odborník na slovo vzatý. Porotcům 
můžeme jen poděkovat (svůj čas nám věnovali zcela zdarma), proto jsem moc rád, že se našlo tolik 
ochotných lidí.

Celkovým vítězem se stal Štěpán Landa a obdržel hlavní cenu fotoaparát Canon IXUS 100 IS 	
a pouzdro Vanguard. Na prvním místě v kategorii A se umístil opět Štěpán Landa následován kole-
gou Janem Ježkem na druhém a třetím místě. Karolina Salome Lokvencová obsadila první a třetí 
místo v kategorii B, na druhém místě byl Štěpán Landa. Pořadí v kategorii C bylo následující 
– Eliška Štěpařová, Klára Škodová a ředitel Pavel Škoda.

Budeme doufat, že se z této akce stane na našem gymnáziu tradice.
Jan Preclík

KAMARáD
V uplynulém školním roce 2009/2010 měli starší studenti Jiráskova gymnázia možnost zapojit 

se do projektu KAMARÁD, organizovaného Poradnou pro rodinu a partnerské vztahy a sociálním 
odborem Městského úřadu v Náchodě.

Jeho hlavním úkolem je najít dětem s problémy v rodině nebo ve škole staršího kamaráda, kte-
rému se mohou svěřit, a zároveň i „učitele“, který by dítěti pomáhal se psaním domácích úkolů 
a pochopením školní látky.

Jako účastnice projektu jsem brzy poznala, že skloubit dohromady tyto dvě role není jednoduché. 
Zpočátku vás dítě má za otravného dospěláka, co ho nutí třikrát přepisovat velké psací R, nahlas 
předčítat, a pak ještě vyprávět, o čem že to bylo. První schůzky s žáčkem začínají pomalým a táh-
lým Dobrýýýý dééén a končí rychlým, ostrým Na shledanou!

Pak přichází chvíle, kdy už víte, že dítě z vás má malý, ale přesto tak potřebný respekt. Začínáte 
s ním hlouběji rozprávět o kamarádech, rodičích a sourozencích… A právě to je ta důležitá doba, 
kdy se ke svému školáčkovi můžete přiblížit. Konečně ve vás objevuje kamaráda, kterému se sám 
svěří.

Je to nádhera, když vás dítě, se kterým se stýkáte pouze pár hodin týdně, chce mít na svém 
prvním fotbalovém zápase, když vás přemlouvá, abyste si přečetli ještě jednu pohádku o žabákovi 	
a víle, ještě jednu kapitolu v časopise o hasičských vozech, abyste s ním napsali ještě jeden nebo 
dva řádky velkých psacích R.

Eliška Hrubá, 4.B
PŘíBĚh JEDNé NAŠí ABsOLVENTKy

V prosincovém čísle revue pro studium totalitních režimů Paměť a dějiny (2009/04, r. III, s. 136-139) 	
jsem zjistil, že mezi prvními, kdo dostali ocenění boje za demokracii a svobodu – medaili Václava 
Bendy, je naše někdejší žákyně paní Olga Hrubá, roz. Sedláčková. Píše se tam: „Olga Hrubá se nar-
odila v roce 1927. V roce 1949 odešla se svým manželem Blahoslavem Hrubým do Spojených států, 
kde se aktivně podílela na vydávání časopisu Religion in Communist Dominated Areas (RCDA), 
který po několik desetiletí přinášel informace o represi ve státech za železnou oponou a potlačování 
lidských práv. Iniciovala mj. i celosvětový protest proti procesu a odsouzení Milady Horákové,  
k němuž se připojil i Albert Einstein a další světoznámé osobnosti. Po smrti svého manžela žije v New 
Yorku. Medaile byla předána prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky v USA.“

Paní Hrubá mi před nedávnem napsala, že zpočátku nechtěla na slavnostní předání na naše velvy-
slanectví ve Washingtonu jít, ale nakonec ji rodina přesvědčila, aby účast neodmítala. A tam došlo 
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k milému setkání. Přihlásila se k ní totiž dcera Milady Horákové Jana a poděkovala jí za všechno, 
co pro její rodiče manželé Hrubých udělali. Nejen že se tehdy podíleli na organizování protestů 
proti popravě dr. Horákové, ale pomáhali pak i jejímu manželovi, kterému se podařilo uprchnout.

Před časem jsme dostali do rukou vzpomínkový text paní Olgy Hrubé. Na našem gymnáziu 
maturovala v roce 1946. Její vzpomínka je věnována zejména prof. Jiřímu Propilkovi (5. 11. 1911 
- 9. 2. 1976). Uveřejňujeme se svolením autorky část jejího textu, aby si i dnešní generace studentů 
uvědomila, že její předchůdci studovali v nelehké, složité době, že jejich studium i pak osudy byly 
velmi často negativně ovlivněny politickým vývojem, dvěma totalitními režimy, které velmi pod-
statně ovlivnily životy lidí v minulém století. Jiná část jejího textu byla otištěna v časopise Nový 
polygon v prosinci 2009 s názvem Poslední protest Jiřího Propilka (s. 69-73).

V letech protektorátního temna jsem dojížděla do náchodského gymnázia (z Dobrušky) a rok po 
válce jsem tam maturovala. Doba dospívání má být radostná a bezstarostná, tu naši však pozna-
menala nejistota, stres, strach a čekání, až bude po válce. Přesto jsem v těch letech získala solidní 
základní vzdělání a kulturní a etické usměrnění zásluhou našich učitelů, především našeho třídního 
profesora Jiřího Propilka. 

Jeho osobnost a působení zhodnotili mnozí z jeho kolegů a žáků. Já mohu přispět svědectvím 
o jednom jeho statečném protestu proti nezákonnému postupu komunistického režimu. Jsem posled-
ní, kdo se na této epizodě podílel a kdo ví, jak se odehrála. Ani profesor Propilek se o ní nedověděl 
celou pravdu. Některé okolnosti jsem mu tehdy nemohla sdělit, protože by mu mohly způsobit velké 
nepříjemnosti na konci jeho života. (O tom ve výše zmíněném článku v Novém polygonu.) Pro ujas-
nění je třeba začít osudným rokem 1939, kdy jsem se stala žákyní náchodského gymnázia.

Ve školním roce 1938-1939, krátce před mnichovskou krizí, jsem nastoupila do primy na gym-
náziu v Kremnici. Během několika týdnů se ale můj svět tak radikálně změnil, že jsem se už nikdy 
nemohla dívat do budoucnosti s takovou nadějí a důvěrou jako za prvního desetiletí svého života. 
Podle Hitlerova plánu a s jeho souhlasem nastoupila na Slovensku fašistická Hlinkova garda, která 
rozhodla, že nový režim nebude trpět Čechy, včetně mého otce, úředníka ministerstva sociální péče. 
To, že maminka byla z Liptova, nepomohlo, protože byla vdaná za Čecha.

Náš odjezd do Čech ztěžovaly byrokratické předpisy a nová, často protichůdná ustanovení ještě 
nekoordinovaných orgánů. Otec musel předávat rozsáhlý sociální systém naprosto nekvalifikova-
ným, zato okázale vlasteneckým gardistům. Co na tom, že jeden z nich byl z maďarské a druhý z pol-
ské rodiny. Vystěhovali nás z bytu. Maminka, bratr a já jsme odjeli k příbuzným na jižní Slovensko, 
abych mohla dokončit školní rok na Slovensku. Ale i na gymnáziu v Tisovci jsem vydržela jen tři 
měsíce. Když se 14. března 1939 Slovensko „oslobodilo“, stala jsem se cizinkou, ačkoliv jsem se 
narodila na Slovensku. Po otci jsem měla domovské právo v Čechách. Než abych žádala o zvláštní 
povolení ke studiu na slovenské škole, odvezl mne otec koncem dubna do Čech ke svým rodičům  
a dal zapsat do primy náchodského gymnázia.

Po všech předchozích zážitcích jsem přestala věřit, že pravda vítězí a že se můj život ještě vrátí 
do normálních kolejí. V tom jsem se nemýlila, pro mou generaci docela normální koleje přestaly 
existovat. Do Náchoda jsem tedy přišla bez iluzí o budoucnosti.

Z mého nového bydliště dojížděly do gymnázia tři studentky. Věkem nejblíže mi byla Marta 
Odvárková, milá blondýnka, sekundánka. Hned první den mne cestou k vlaku zasvětila do školního 
systému: budu chodit do primy B, do třídy přísného češtináře, profesora Propilka, zvaného Faust. 
Při prvním setkání s ním jsem uznala, že je to přezdívka výstižná. Byl bledý a hubený, v pracovním 
plášti vypadal jako středověký asketa. Abych se zase nedočkala dalšího zklamání, preventivně jsem 
nic neočekávala ani od něho, ani od nového prostředí.
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Než jsem se mohla ve třídě aklimatizovat, Faust ohlásil kompozici na téma „Divé ženy a poledni-
ce“ podle článku v čítance. Já jsem české učebnice neměla, článek jsem nečetla, ale byla jsem příliš 
hrdá, abych se tím omlouvala. Faust mi sice dovolil, abych práci psala slovensky, jenže to jsem 
považovala za ponižující ústupek. Doma jsme mluvili česky i slovensky a já jsem četla české klasiky 
od Němcové po Čapka. Psala jsem tedy česky své originální povídání o tom, co jsem znala z pohá-
dek a mytologie. Za mou prvotinu mi dal Faust jedničku a usoudil, že mám talent, který potřebuje 
vedení a disciplinu, proto mi začal ukládat úkoly navíc, zadával zvláštní četbu a za každý protest 
mi uděloval trest – zvláštní cvičení písemné nebo mluvní. To by mi nebylo vadilo, kdyby mne tím 
neuváděl do nebezpečí, že mne spolužáci označí za „šplhounku“, což v tom věku je osud horší než 
smrt – psychické týrání výsměchem, podrazy a ostrakismem. Jedinou možnost, jak tomu předejít, 
jsem viděla v hlasité argumentaci proti učební látce. Byla v tom určitá logika.

Začala válka, začalo zatýkání, židovští spolužáci museli odejít ze školy – jak nás tedy mohly 
nadchnout veršíky v čítance o tom, že „náš Boubín má šedivou čepičku“? Nebo za heydrichiády 
jsme četli Ve stínu lípy a vyhledávali metafory, oxymorony a anakoluty. Jak nás to mohlo zaujmout, 
když jsme se báli, že nacistická zvůle zasáhne i naše rodiny. Autoři čítanek, vrstevníci našich dědeč-
ků, horlili proti senilní rakouské monarchii, kdežto nás, děti republiky, ohrožoval protektorátní 
teror každý den a na každém kroku. Abychom přežili, museli jsme předstírat a lhát.

Kritika fosilních učebnic mi vynesla další zvláštní cvičení, ale později se ukázalo, že Faust mou 
argumentaci vítal, protože dovedla třídu oživit. Spolužáci nejevili zájem o předepsanou látku, ba 
ani ne o vážnou literaturu. Dávali přednost únikové četbě, kterou Faust hromadně označoval jako 
„škvár“. V naší třídě jsme byly jen dvě oddané čtenářky klasiků – Dana Pichová a já.

Ve zlých letech našeho dospívání nám Faust šel příkladem a tím zůstal v paměti i těch žáků, kteří 
nepodlehli jeho nadšení pro jazykovědu. Vážili jsme si ho. Nikdy se nestal terčem studentských 
žertíků jako mnozí jiní učitelé, ale na druhé straně nám nebyl přítelem, jemuž bychom se mohli 
svěřovat se svými osobními problémy znásobenými okupací a válkou. Viděli jsme v něm knihomola 
vzdáleného toho, co jsme považovali za svá každodenní dramata. Teprve s časovým odstupem jsme 
se přesvědčili, že našemu tápání a zmatku plně rozuměl. Zato my jsme nerozuměli jemu – nemysleli 
jsme na to, že byl ještě mladý a že se ke svému postavení musel probojovat navzdory svému chudé-
mu původu, slabé tělesné konstituci a nadměrné skromnosti. 

Mé polemiky pokračovaly se zmenšující se intenzitou až do konce války. Toho jsme se dočkali 
až před koncem septimy. Očekávali jsme návrat zlatého věku, který měl nastat po osvobození a po 
odchodu Němců. Hned se však vynořily nepředvídané problémy a vítání Rudé armády se rychle 
změnilo v obavy o naše osobní bezpečí i o budoucnost demokracie.

Sovětští „poradci“ hned zasahovali do politického dění i do školství. Místo němčiny jako povinný 
předmět zavedli ruštinu, Faustův obor. Učil ji s nadšením pro jazyk a literaturu, ale otevřeně kriti-
zoval sovětský systém a marxistickou ideologii. Jeho názor na jedno i druhé byl naprosto odmítavý. 
S tím jsem plně souhlasila.

Jednoho dne se ve třídě nad katedrou vedle obrazu prezidenta Beneše objevila podobizna Sta-
linova. S několika spolužáky jsme ji sundali. To se opakovalo několikrát, až se o tom dověděla 
policie a do školy poslala svého politruka, aby nás upozornil, že znevažování našich sovětských 
osvoboditelů, zejména Stalina, podléhá trestu. Faust, náš třídní, se nás nezeptal, kdo se trestného 
činu dopustil. Řekl jen, že chápe náš postoj, ale že dramatická gesta mohou mít vážné následky  
a že místo zbytečných provokací je třeba toho, čemu Masaryk říkal drobná práce. Že je někdy 
nutno vyhnout se konfliktům, které nic nevyřeší, a že je důležitější trpělivost a soustředění se na to, 
co prospívá demokracii. Vzala jsem si to k srdci. A Stalinovy asiatské oči se na naši třídu ironicky 
dívaly dál.
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Učební předpisy vyžadovaly, abychom se naučili zpívat sovětskou hymnu. Faust ji napsal na 
tabuli, pak se k nám obrátil, prstem ukázal první verš a prohlásil s netajenou nechutí: „Logický 
protiklad! Je-li sojuz něrušimyj, respubliky nemohou být svobodnyje.“ Na ten výraz jsme si později 
s Danou Pichovou-Šimkovou vzpomněly a užívaly jsme ho za stalinismu i po něm ve své transo-
ceánské korespondenci jako metafory pro Sovětský svaz a komunismus vůbec. Za čtyřicet let si 
žádný cenzor neuvědomil, jaké podvratné informace a názory si vyměňujeme pod šifrou „logický 
protiklad“.

V polovině školního roku 1945-46 zemřela Propilkova maminka. Její smrt ho velmi bolestně 
postihla, a když se vrátil do školy, byl jako tělo bez duše. Své povinnosti vykonával mechanicky, 
těžko se soustřeďoval. Bylo mi ho tak líto, že když nás vyzval, aby se někdo z nás přihlásil k maturitě 
z ruštiny, přihlásila jsem se sice nerada, protože se žádný dobrovolník nenašel. Faust se nabídl, že 
se mnou probere předepsanou látku. Při soukromých lekcích se mu zvolna vracelo jeho kantorské 
zaujetí. Jednou mi ale dal číst úryvek z románu, tuším od Simonova, cosi o loučení vojáka s jeho 
matkou. Jen jsem začala, Faust mne zastavil. Myslila jsem, že není spokojen s mou výslovností, 
zkoušela jsem tedy znovu, ale opět mne zastavil. Přestala jsem číst a čekala na vysvětlení. On jen 
mlčky poodešel k nejvzdálenějšímu oknu a zády ke mně stál se skloněnou hlavou a zaťatými pěstmi. 
Bylo vidět, že přemáhá pláč. Nevěděla jsem, jak se mám v nečekané situaci zachovat. Otevřela jsem 
tedy sešit a předstírala jsem, že si opisuji z učebnice. Pak se uklidnil. Oba jsme se tvářili, že se nic 
nestalo. To byla, pokud vím, jediná epizoda, kdy ztratil svou pověstnou sebekontrolu.

Příprava na zkoušky pak rychle pokračovala. V červnu jsem maturovala z povinných předmětů  
a navíc, jako první a jediná, z ruštiny (o rok později byla už maturita z ruštiny na školách povinná). 
Zkušební komise pochválila Faustův pedagogický úspěch dosažený za jediný školní rok. Uznání ho 
těšilo. Plně si je zasloužil. (Dodejme, že ač tehdy jediný kvalifikovaný ruštinář musel pak záhy ze 
školy odejít.)

Na podzim 1946 jsem imatrikulovala na filozofické fakultě v Praze. V seminářích lingvistiky  
a literatury jsem měla příležitost uplatnit mnoho z toho, čemu jsem se naučila na gymnáziu zejména 
od Propilka. Profesoři si toho všimli a pozvali mne do kroužku svých vybraných studentů. Jeden 
z profesorů mi pak našel ženicha. V listopadu 1948 jsem se vdala a v červenci 1949 jsem odjela do 
Ameriky.

Má budoucnost se tím vyřešila, zatímco prof. Propilka čekala doba těžkých zkoušek. Spolužáci mi 
psali, že byl nasazen do výroby (on člověk naprosto nepraktický a fyzicky nezpůsobilý k manuální 
práci), později že se oženil a že má syna. On se zas dovídal od přátel o mně, občas slyšel naše inter-
view ve vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy a z toho nám přisuzoval větší význam, důležitost 
a zásluhy, než jaké jsme měli. V době politického tání a pražského jara (1968) se prof. Propilek 
vrátil do školy, za normalizace odešel do důchodu.

(V době Propilkovy vážné nemoci mu pak paní Olga Hrubá posílala z USA léky. Bohužel na 
vyléčení jeho nemoci nestačily.)

Aleš Fetters
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seznam studentů ve školním roce 2009–2010
Hvězdička u jména studenta znamená prospěch s vyznamenáním.

Třída: prima A
Třídní učitel: Mgr. Divišek Jiří
Andrlová Veronika, Bílková Karolina, Budař Adam, Bureš Bohuslav, *Čejchanová Michaela, 
Djemaiel El Gharred Meriem, Havel František, Hejzlar David, *Hejzlar Jan, Chylková Michaela, 
*Joudalová Julie, Kavalír Václav, Kligl Lukáš, Kordinová Helena, Lichtenberg David, *Lukášová 
Martina, *Macek Tomáš, Machová Sandra, *Mareš Timotej, *Mastíková Markéta, *Nguyenová 	
Thi Lam, Plachý Matěj, Ritschelová Debora, Schneider Jakub, *Stryhalová Katrin, Šedivý František, 	
*Tluková Veronika, Urban Pavel, *Vlčková Anna, Zeman Jakub
Třída: prima B
Třídní učitel: Mgr. Chmelík Aleš
Bareš Patrik, Blahota Martina, Brožková Nina, Čápová Kateřina, Čermák Lukáš, *Fléglová Tereza, 
Habr Ondřej, Haňavec Ondřej, Hanušová Viktorie, *Horký Ondřej, *Hušek Ondřej, Chmelařová 
Anna, *Kania Dominik, *Kováčik Martin, *Macková Kamila, Machová Tereza, Matoulek Tomáš, 
*Michelčíková Jana, *Němeček Daniel, Neumannová Johana, *Oraský Lukáš, *Paulusová Ivana, 	
Pavlasová Kristýna, *Rýdlo Jan, *Stehlíková Tereza, *Suchá Kateřina, Turovská Ivana, Vancl 
Matouš, *Varmusová Kamila, *Vítková Kateřina
Třída: sekunda A
Třídní učitel: Mgr. Klemenc Jaroslav
Benešová Jitka, Cellar Štěpán, Čimerová Michaela, Hanušová Ester, *Koutský Antonín, *Kovářová 	
Magdaléna, *Kynčlová Magdaléna, Maršík Ondřej, *Maťátková Lucie, *Matysková Klára, 	
*Melicharová Klára, *Minaříková Julie, Pinkasová Jana, *Polák Jan, *Regner Jakub, Rozinková 
Edita, *Rutová Hana, Sergejko Anna, *Šanovec Petr, Škoda Marcel, *Šnajdr Ondřej, Štauda Ondřej, 	
*Štěpánová Kateřina, *Umlaufová Ema, Vítek Matěj, *Vítová Nela, *Volhejnová Kateřina, 	
*Zikmundová Lenka, Zítko Dominik, Zítková Kateřina
Třída: sekunda B
Třídní učitel: PaedDr. Dvořáčková Blanka
*Besedová Simona, *Čížková Pavla, Davidová Nikol, *Havlíčková Lucie, *Hurdálková Tereza, 
*Hušková Petra, *Jansa Aleš, *Jirman Jan, *Juranová Magdaléna, *Knapp Štěpán, *Kolářová 
Denisa, *Lichá Veronika, Linhart Marián, Macek Kryštof, Magdičová Petra, *Mikšovský Lukáš, 	
*Neumannová Barbora, *Novotná Kateřina, *Oleják Marek, *Prauseová Jana, *Rýdl Jiří, *Stehnová 	
Michaela, *Šacherlová Lucie, Štelzig Sebastian, *Tylerová Tereza, *Vanclová Kateřina, *Vančáková 	
Zuzana, *Venclová Tereza, Vik David, *Zelená Martina
Třída: tercie A
Třídní učitel: Mgr. Poutník Milan
*Brožová Martina, Brzobohatý Jindřich, Čáp Jindřich, Čejpová Markéta, *Gondek Lukáš, Hnyková 	
Karolína, Honzů Kateřina, Horáková Anežka, Horníková Denisa, *Kubečková Barbora, Mach 
Dominik, *Matyáš Josef, Matyska Michal, Matyska Tomáš, Němec Martin, Novák Pavel, 	
*Paulusová Martina, Pich Pavel, Prax Sebastian, Prokop Michal, *Smolová Kristýna, Šimon Václav, 	
*Škaldová Markéta, Šolcová Žofie, Štěpán Štěpán, Štěpařová Eliška, *Vaňková Kristýna, *Vaňková 	
Zuzana, Vlček Vojtěch, *Vlčková Lucie, Vydrová Klára
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Třída: tercie B
Třídní učitel: Vrátilová hana
*Balcarová Barbora, *Batěčková Anežka, Bílek Vojtěch, *Čečetka Jan, Fiedlerová Andrea, Halda 
Jan, Havrda Daniel, Hofmanová Jana, Horák Filip, Horčičková Marie Magdalena, *Hruša Vojtěch, 	
Joštová Michaela, *Koch Daniel, *Košek Tomáš, Král Aleš, Křečková Petra, *Kubečková Karolína, 	
Kuncová Stela, Machová Bára, Mělnický Vojtěch, *Nguyen Ngoc Ha, *Petřík Martin, *Pitašová 	
Tereza, *Sandtnerová Michaela, *Šanovec Jan, Šmída Jakub, Šváb Matěj, *Ungrová Gabriela, 
*Zimová Kateřina
Třída: kvarta A
Třídní učitel: Mgr. Škodová Šárka
*Besedová Monika, Brátová Jana, Brož Jan, Brožová Dominika, Čápová Nikola, Čmelíková Šárka, 
Darebník Adam, Doležalová Dominika, *Gábrle Michal, Gelbič Ondřej, Havlíček Tomáš, Hůlková 	
Julie, *Ježdíková Hana, Juran Kirill, Kůst Martin, Langová Anna, Malinová Dominika, *Meduna 	
Daniel, Minh-Mai Anh, Müllerová Karolína, *Pěčková Karolína, *Ptáčková Lenka, *Regner 	
Dominik, Richtrová Eliška, *Šimbera Michal, *Šrámková Adéla, Tichý Ladislav, Valtarová 	
Barbora, Venclová Monika
Třída: kvarta B
Třídní učitel: Mgr. Košvanec Zdeněk
Boroš Ondřej, *Čejchan Daniel, Hanušová Sára, Hejda Lukáš, *Chobotská Tereza, Jandová Kristýna, 	
*Joudalová Johana, Kováčová Barbora, Kulíková Romana, Laubacher Luděk, *Macková Pavla, 
Mareš Samuel, Markovcij Vasil, *Nguyen Thi Kim Anh, Nývlt Daniel, *Palatová Eliška, *Pavlová 	
Martina, *Polončeková Alžběta, *Prokešová Daniela, Resl Vojtěch, Roztočil Tomáš, Říhová 	
Veronika, Schusterová Karolína, Šimková Veronika, Šitinová Jesika, Šolc Jiří, Šolín Jakub, *Šourková 	
Barbora, Špelda David, *Štěpánková Daniela
Třída: kvinta A
Třídní učitel: Mgr. Ježek Jan
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, *Nguyen Ngoc Han, Pinkasová Eva, Rufer Daniel, Schwarz Martin, Slavíková 	
Markéta, Šimková Tereza, Štěpánová Václava, Vláhová Kristýna, Voborník Tomáš, Zakouřil Jakub, 
Zelená Lenka, *Zikmundová Anna
Třída: kvinta B
Třídní učitel: Mgr. havlíčková Šárka
Ducháč Michal, Fanta Matěj, Fialová Lenka, Havrdová Tereza, Hladík Daniel, Hlávko Petr, Jechová 	
Klára, Jermanová Lucie, Kačerová Ilona, Kecová Andrea, Kopecký Michal, Miltová Anna, Pácl 
Tomáš, *Papežová Iveta, Pitaš Marek, Prokopová Klára, Remešová Eliška, Schneiderová Lucie, 
Skovajsová Sára, Součková Sabina, Štěpán Jan, Valášek Jiří, Vlčková Radka, *Žibřidová Kateřina
Třída: sexta A
Třídní učitel: Mgr. Brát Richard
Dörner Lukáš, Heinzel Arnold, Holečková Anna, *Hrabčuková Barbora, Ivanova Olga, *Kábrtová 
Nikol, Král Jan, Lambertová Eva, Landa Štěpán, Listoň Vojtěch, Matoulek Matěj, Matyska Jan, 
*Němečková Pavla, Pich Václav, Prouza Daniel, *Prouza Jakub, *Pšenička Otakar, Rak Radek,	
Rak Tomáš, Richtrová Eva, Rousková Pavla, Sotonová Jana, *Šmídová Klára, *Šplíchalová 	
Zdislava, Vláhová Alžběta, Voborník Josef, Vorlová Veronika, *Vydra Matěj
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Třída: sexta B
Třídní učitel: Mgr. Polák Zdeněk
Barešová Lucie, *Čápová Alžběta, Darebník Radim, Fišer Ondřej, Franc Jakub, *Hejzlarová Anna, 
*Horáčková Veronika, Kalivodová Lenka, Koubková Barbora, Kubečková Kristina, *Macek 
Šimon, Matěna Daniel, Matyska Jan, Mertlík Filip, *Míl Ondřej, Minaříková Markéta, Pacner Jiří, 
Pokorný Michael, Roztočil Jan, Rýgr Petr, *Skovajsová Klára, Smola Tomáš, Středa Jan, Šimková 
Michaela, Škodová Klára, Štěpánová Žaneta, Vanická Tereza
Třída: septima A
Třídní učitel: RNDr. Preclík Jan, Ph.D.
*Dostálová Alena, Dusbabová Iva, Dvořáčková Simona, *Hájková Petra, *Horáková Johana, 	
Hůlková Adéla, Krtička Antonín, Loudová Kristýna, Ludvík Adam, Lý Quynh Huong, *Macková 	
Terezie, *Málková Anna, Michlová Barbora, Mládek Slavomír, Navrátilová Andrea, Nýč Aleš, 
Oraská Pavlína, *Papež Radek, Prchal Ondřej, *Sodomková Andrea, Správka Matěj, Šnorbert 
Jakub, Thérová Nikola, Tomášová Adéla, Valtar Jakub, Zídková Markéta
Třída: septima B
Třídní učitel: Mgr. sršňová iva
Ansorge Martin, Demartini Iveta, Drašnarová Zuzana, Fraňková Hedvika, *Gábrlová Lucie, 	
*Hargitaiová Kristýna, Horáková Michaela, Hrubý Tomáš, Kalibánová Pavlína, Klabačková Sáva, 
Nešetřilová Klára, Nováková Dominika, *Prause Michal, Rejlová Taťána, Řada Jakub, Siegel Jiří, 
Sichrovský Chananel, *Šimbera Jan, Šimonová Anežka, Šmejkalová Dita, Šrůtková Petra, Vašíček 
Ondřej, Závojko Tomáš
Třída: oktáva A
Třídní učitel: Mgr. slavík Libor
Balcarová Andrea, *Beranová Tereza, Demuthová Andrea, Fišerová Veronika, Halda Lukáš, 	
Havlíková Lucie, Hlavatá Emilie, Hnyková Renata, Horník David, *Hrabčuk Jan, Hrubá Marta, 
*Hylenová Monika, Jůzová Michaela, Kočička Petr, Macek Gabriel, Marek Tomáš, Matějů Petr, 
Menclová Lucie, Mervart Jan, Miltová Barbora, Pacner Jan, Rázl Jakub, *Richtrová Anna, Ruider 
David, Rýgrová Pavla, Sochorová Zuzana, Šolcová Lenka, Vlček Tomáš, Vydra Ondřej
Třída: oktáva B
Třídní učitel: Javůrek Miloslav
Abdelghani Olivia, *Apltauerová Pavla, Bošová Martina, Čimera Jan, Dostál Tomáš, Hájek 	
Stanislav, Hanušová Lucie, Hrnčíř Václav, Krejslerová Iveta, Krtičková Barbora, Lajerová Martina, 	
*Listoňová Iveta, Maixnerová Anna, *Matyášová Jana, Milfaitová Anna, Nešněrová Klára, 	
Neumann Jan, Pichová Marie, Pitašová Markéta, Prokopová Tereza, Šedivý Petr, Šulcová Andrea, 
Švorc Michal, Voborník Jan
Třída: 1.A
Třídní učitel: Mgr. Pavlík Daniel
Čápová Eliška, Česenek David, *Fúrová Pavlína, Haňavec Vojtěch, Hencelová Jana, Illner Petr, 
*Jará Nicol, Jirásková Monika, Kafka Petr, Kamarýtová Martina, Kopřiva Ondřej, Lanta Kryštof, 	
Lhotská Martina, Marková Kateřina, Müller Martin, Navrátilová Veronika, Nosková Lenka, Nyč 
Radim, Palij Tomáš, Pitřincová Marie, Přibylová Kristýna, *Regnerová Veronika, Schrötter Michal, 
Správka Jakub, Srna Jakub, Suchánek Jan, Šinták Ondřej, Tóth Filip, Ullwerová Lenka, Zhibo Martina	
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Třída: 1.B
Třídní učitel: Fišerová Jitka
Boháčová Zuzana, Čápová Martina, Felzmannová Nikol, Haman Jakub, Hanousková Monika, 
Hanuš Marek, Henclová Alena, Hladík Ondřej, Horník Stanislav, Chvátalová Jana, Jirouschková 
Karolína, Kinclová Lenka, Koblása Lubomír, Kocourková Barbora, Kosařová Petra, Kropáčková 	
Alžběta, Krunková Klára, Lindrová Tereza, Lokvenc Pavel, Lukášová Veronika, Paprskárová 	
Adéla, Paulíčková Kristýna, Plašil Jakub, Rydlo Jan, Stejskalová Tereza, Škodová Pavlína, Tomášová 	
Anežka, Tučková Jana, Ungr Matěj, Vondrák Vladimír
Třída: 2.A
Třídní učitel: Forejt ivo
Čečetka Petr, Dubovský Matěj, *Erychlebová Daniela, Fousová Dominika, *Hak Jan, Havlová 
Ivana, Hora Adam, Hubka Jakub, Jezberová Pavla, Kopsová Kateřina, Kožíšková Judita, *Kůtková 
Marie, Machová Kamila, Nguyen Thi Thu Ha, Nocarová Petra, Nosek Ondřej, Pádr Jan, Petříková 	
Martina, Prachař Marek, Prostředníková Vendula, *Přibylová Kateřina, Řezníčková Kateřina, 	
Svoboda Martin, *Škopová Pavla, Térová Kateřina, Tomášová Pavlína, Vítek Jakub, *Vlachová 
Anna, Vlčková Ludmila, Vojtěchová Kateřina, Vojtěchová Petra
Třída: 2.B
Třídní učitel: RNDr. Matěnová ivana
Bohadlová Eva, Dražanová Barbora, *Dvořáková Lucie, Falta Jan, Fečo Dominik, Feyglová Sandra, 	
Fiedlerová Karolína, Jedličková Kristýna, Kašpar Jakub, Kolesáriková Aneta, Kosinková Michaela, 
Krunčík Lukáš, Macháčková Michaela, Maixnerová Michaela, Michalcová Kristýna, Moravcová 
Lenka, Ostrý Lukáš, *Pátková Barbora, *Prouza Michal, *Semelová Klaudie, Skořepová Helena, 
*Stehlíková Květa, Suchánková Tereza, Sychrovská Martina, *Šimková Tereza, Vítek Jiří, Vu Thanh 	
Tam, Zajebalová Tereza, Žďárková Markéta, Žďárová Alena
Třída: 3.A
Třídní učitel: Mgr. Štegerová Věra
*Aleksandrova Kateryna, *Fišerová Kamila, Fúra Viktor, Hanušová Veronika, Havíř David, 	
Hejduková Martina, Hlavatá Tereza, Janušová Martina, Jirková Lucie, Joštová Magda, Kálalová 	
Alžběta, Lehká Kristýna, *Lelková Martina, Novotná Martina, Osoba Tomáš, Pecold Pavel, 
Peroutková Michala, Pišlová Barbora, Pravcová Ivana, Roško Michal, Sodomka Tomáš, Staněk 
Jakub, Stejskalová Kateřina, *Středová Kamila, Štelcl Jakub, Ullwer Jiří, Vejpravová Dominika, 
Vymětalíková Barbora, Žák Michal
Třída: 3.B
Třídní učitel: Mgr. slavíková Olga
Bareš Michal, Bartoň Martin, Berková Kateřina, Bernardová Kristýna, Blechová Nicole, 	
Brožková Lada, Buryšková Adéla, Cvejn Miloš, *Drašnarová Jana, Fábryová Dana, Holický Václav, 	
Hrubá Barbora, *Jiránková Jitka, Kačerová Karolína, Kosinka Jan, *Kováčová Anežka, Kovář 
Filip, Kraus Vojtěch, Linevyčová Michaela, Lokvencová Karolína Salome, Molnár Lukáš, Pappová 	
Michaela, *Rufferová Kateřina, Šiborová Edita, Térová Kristýna, Tošovská Monika, Vaculka Ondřej, 	
Vogel Jan
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Třída: 4.A
Třídní učitel: Mgr. Škodová gerda
Burianec Dominik, Čápová Milena, Čejchanová Simona, Doležalová Barbora, El Jaroslav, Hofman 
Tomáš, *Chrenko Ondřej, Janečková Kateřina, Jeništová Kateřina, Kábrtová Kateřina, Kaněrová 
Petra, Kašparová Jana, Menzelová Kristýna, Munzarová Helena, Navrátil Radek, Neuchlová Lucie, 
*Nováková Barbora, Oláhová Kateřina, Presse Michal, Řeháková Kristýna, Schmidtová Kristýna, 
Schreiberová Kateřina, Schwarz Marek, Smola Michal, Srna Miroslav, Stojková Pavla, Šára Jan, 
Voborníková Anežka, Zetková Martina
Třída: 4.B
Třídní učitel: Mgr. Macura Štěpán
Beranová Anna, Cohorna Lukáš, Cvejn Bohdan, Čtvrtečka Martin, Heinzel Martin, Hofmanová 
Petra, *Hrubá Eliška, *Chladová Lucie, Jedinakova Nikola, Kafka Jiří, Kaněrová Tereza, Kollert 
Ondřej, Kováčová Marie, Kratěnová Veronika, Krucinová Hana, Lokvencová Kateřina, Martin Jiří, 
Mrázková Michaela, Novák Tomáš, Staněk Jakub, *Stonjek Patrik, *Široká Sabina, Škoda Jan, 
Šnajdr Patrik, Teuberová Kateřina, *Vacková Tereza, Vlachová Marie, Vojnar Vratislav, Wernerová 
Dita, Zlobická Vendula



ZLATá MATURiTA
Vážení absolventi, rádi bychom, abyste se k nám i po letech vraceli, a proto jsme zavedli tradici 

tzv. zlaté maturity. K slavnostnímu předávání pamětních listů jsou zváni absolventi, kteří odmatu-
rovali před 50 lety. Rádi Vám po té dlouhé době ukážeme školu, zavzpomínáme s Vámi na Vaše 
studia a vyslechneme si Vaše bohaté životní zkušenosti. Snad naše pozvání přijmete. Těšíme se na 
shledanou.

Ředitelství školy a Vaši bývalí učitelé

Ve školním roce 2009-10 se konala Zlatá maturita poprvé. Absolventi z roku 1960 se sešli 
21. května 2010. Z celkového počtu 108 maturantů přijalo pozvání na slavnostní akt v aule školy 
40 bývalých studentů. Byli mezi nimi i účastníci ze zámoří. Setkání bylo příjemné, mělo řadu pozi-
tivních ohlasů a je příslibem zahájení nové tradice.

Miloslav Javůrek

Na příští Zlatou maturitu zveme tyto absolventy:
1961 A
Vladimíra Alounková, Milena Bosáková, Alenka Bydžovská, Jarmila Červinková, Vlasta Čtrnáctá, 	
Zdeňka Denigrová, Eva Faltová, Milena Glaserová, Růžena Goisová, Vlasta Havlíčková, Iva 	
Havlová, Jana Janková, Běla Jansová, Marie Jará, Ivana Jirásková, Jana Jirmanová, Eliška Kaválková, 	
Ivana Křížová, Květoslava Kuťáková, Eva Macková, Blanka Marková, Renata Nohálová, Maruše 	
Nováková, Jana Nyklíčková, Vlasta Pištorová, Iva Rychtrová, Zora Sekyrová, Eva Součková, 	
Jaroslava Štěpánská, Blanka Šulcová, Naděžda Tarasová, Eliška Vacková, Ivana Vavřičková, Dana 
Vlčková, Iva Vorlíková, Dagmar Žižková
1961 B
Jaroslav Cejnar, Ladislav Cejnar, Svatopluk Čejchan, Věra Černá, Jan Faltus, Miloslava Gábrtová, 
Lumír Havlas, Julie Honzerová, Marie Hornychová, Zdeněk Jakl, Luděk Jeřábek, Tomáš Jirásek, 
Karel Joudal, Jan Kovář, Josef Král, Vladimír Krámský, Jan Kubec, Jarmila Kubečková, Josef	
Kubišta, Marie Kudrnovská, Petr Lorenc, Oldřich Matouch, Adolf Němeček, Zdeňka Nosková, 	
Radoš Notek, Jiřina Nývltová, Marie Pilařová, Jan Prislinger, Irena Příbková, Jan Rus, Pavel Schneider,	
Alena Sochorová, Věra Šefelínová, Jitka Šípalová, Václav Švejdar, Karel Tuček, Jaromír Valtera, 
Anna Vlčková, Jana Voborníková, Eliška Vodáková, Marie Zemanová, Jan Zikmund, Marie Žďárková	
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