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Milí čtenáři, 
„CESTY“ se k vám opět po 10 letech vracejí. Nemůže to být jinak, 
protože už v minulém almanachu bylo řečeno, že život instituce je 
jedna dlouhá cesta. Ta nás vede a ukazuje směr. A my volíme. Někdy 
jdeme přímo, leckdy oklikami, někdy dokonce z cesty sejdeme. 
Jdeme…
Tento almanach skrývá řadu pozastavení v minulosti i současnosti, 
ohlédnutí i vizí. Přáli bychom si, abyste si i v této podobě Cesty užili.

Za realizační tým Šárka Horáková
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Vážení čtenáři,

novopacké gymnázium nedávno oslavilo 
úctyhodnou stovku. Od té doby uběhlo 
neuvěřitelně pestrých deset let. Mnozí 
z vás jste tehdy navštívili budovu školy, 
zavzpomínali společně na studentská 
léta, první lásky, úspěchy i nezdary, 
které byly dávno zapomenuty, zhlédli 
kulturní vystoupení současných i bývalých 
studentů    a někteří  z vás jste se zúčastnili 
společenského večera. Jistě mi dáte za 
pravdu, že to bylo setkání na úrovni a v 

přátelském duchu. Leckomu se objevila v koutku oka i slza nostalgie. 
Zkrátka a dobře, bylo nám společně fajn.
 I letošní oslavy měly proběhnout v podobném duchu. 
Všichni jsme se těšili na zářijové setkání ve škole, kulturní program                                         
v aule a setkání se spolužáky, profesory, rodiči i přáteli naší školy             
a vzpomínku na toto setkání – almanach. Bohužel naše plány byly 
narušeny. Neznamená to, že se však něco ztratilo. 
 Představuji vám tedy dnes almanach v elektronické podobě. 
Je věnovaný již 110. výročí založení Gymnázia v Nové Pace. Mapuje 
nejdůležitější okamžiky života novopackého gymnázia v uplynulých 
deseti letech. Najdete zde články současných i bývalých studentů, 
profesorů, výčet nejvýraznějších úspěchů našich žáků na poli 
studijním, sportovním a kulturním. Nechybí ani perličky nasbírané 
našimi pedagogy během výuky a při opravování textů.
 Nezbývá než doufat, že za dalších deset let bude situace 
příznivější a 120. výročí proběhne se vším všudy tak, jak jsme zvyklí.
 I v dnešní velmi komplikované době se snažíme udržet                           
a také zvýšit prestiž a úroveň školy. Škola se fyzicky proměňuje, nové 
vybavení učeben i zkultivované prostředí školy ji omlazuje. A o tom, 
že na naší škole působí opravdoví pedagogičtí profesionálové, svědčí 
výborné výsledky našich studentů v různých oblastech. Vím, že 
současní pedagogové naší školy pracují zodpovědně a kreativně  a že 
mnozí z nich berou svoji profesi jako poslání. Za to jim patří můj obdiv 
a poděkování.
 Troufám si říci, že Gymnázium v Nové Pace mělo a má                                  
i v současnosti dobrý zvuk. Jako ředitel školy si samozřejmě přeji, 
aby tomu tak bylo i nadále. Děkuji touto cestou všem, kteří naši školu 
nejrůznějšími způsoby podporují, děkuji všem, kteří jsou pyšní na to, 
že jsou našimi absolventy a hrdě se k tomu hlásí. Věřím, že v roce 
2030 se všichni společně setkáme při oslavách 120. výročí založení 
této nádherné školy.
 Přeji vám pevné zdraví, optimismus a hlavně příjemné počtení.

                 

Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy
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CESTY TAM 
A ZASE ZPÁTKY
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PROMĚNA	ŠKOLY

	 Od	 doby	 svého	 vzniku	 v	 roce	 1910	 prošla	 budova	 školy	 řadou	 změn.	 Prvním	
ředitelem	se	stal	profesor	jičínské	reálky	Ferdinand	Tomek.		Výuka	v	té	době	probíhala	
ještě	 v	 budově	 dnešního	 středního	 odborného	 učiliště.	 Teprve	 v	 roce	 1913	 se	 začalo	
se	 stavbou	 dnešní	 budovy,	 ale	 vzhledem	 k	 válečným	 událostem	 se	 stavba	 protáhla	
do	 roku	 1918.	Škola	byla	kromě	učeben	vybavena	 také	aulou,	 tělocvičnou,	 sborovnou																																	
či	kreslírnou.
	 V	roce	1927	vystřídal	Ferdinanda	Tomka	na	postu	ředitele	profesor	Josef	Jelínek.	
Jeho	působení	v	této	funkci	však	bylo	pouze	dočasné,	neboť	již	následujícího	roku	byl	
zvolen	nový	ředitel	Jaroslav	Polák.	Po	jeho	smrti	v	roce	1934	spravoval	školu František 
Koudelka	 a	 1.	 září	 1935	 se	 funkce	ujal	 Josef	Netuka.	Ve	 třicátých	 letech	 se	 sedmiletá	
reálka	změnila	v	osmileté	reálné	gymnázium.	První	oktáva	maturovala	v	roce	1940,	ale	
této	události	se	už	ředitel	Netuka	nedožil,	neboť	zemřel	o	rok	dříve.	Jeho	místo	zaujal	
Josef	Šaloun,	který	doposud	působil	na	reálném	gymnáziu	v	Jilemnici.	To	bylo	v	době	
Protektorátu	zrušeno,	proto	část	tamějších	studentů	přestoupilo	na	gymnázium	v	Nové	
Pace.	
	 Období	Protektorátu	nebylo	jednoduché	ani	pro	školu,	jejíž	studenti	odcházeli	na	
nucené	práce	a	jednotlivé	místnosti	byly	zabírány	Němci.	V	únoru	1945	se	celá	budova	
proměnila	 v	 německý	 lazaret.	 Po	 roce	 1945	 byla	 škola	 opět	 obnovena	 a	 v	 roce	 1948	
vzniklo	čtyřleté	gymnázium.	Následující	rok	odešel	do	důchodu	ředitel	Šaloun	a	školu	
začal	spravovat	Ambrož	Těhník.
	 Zatímním	správcem	školy	byl	v	letech	1952	-	1953	Stanislav	Kraus,	který	předal	
vedení	 Věře	 Seidlové.	 V	 tomtéž	 roce	 se	 zaváděly	 jedenáctiletky	 se	 třemi	 třídami	
na	 3.	 stupni,	 v	 letech	 1959	 -	 1960	 se	 začalo	přecházet	na	dvanáctiletou	 střední	 školu																															
s	přechodným	zřízením	dvou	devátých	tříd.		Od	školního	roku	1961	-	1962	se	pro	všechny	
žáky	stala	povinná	devítiletá	školní	docházka.	V	šedesátých	letech	se	také	vybudovala	
nástavba	zadního	traktu	školy	v	prostoru	nad	aulou,	postupně	vznikla	i	kuchyň	a	jídelna.	
Na	konci	šedesátých	let	byly	položeny	parkety	ve	všech	místnostech.	Novým	nábytkem	
byly	vybaveny	odborné	učebny,	opravila	se	část	střechy,	upravil	se	příjezd	ke	škole	a	ke	
kuchyni.
	 V	roce	1974	byla	otevřena	čtyřletá	střední	pedagogická	škola	pro	přípravu	učitelek	
mateřských	škol.	Ve	druhé	polovině	sedmdesátých	let	proběhla	výměna	topných	těles,	
rekonstrukce	kotelny	a	výměna	kotlů.	
	 V	 letech	 1983	 -	 1990	 řídila	 školu	Květa	Sedláčková.	V	 roce	 jejího	nástupu	byla	
dokončena	stavba	domova	mládeže	a	krátce	poté	rekonstrukce	auly.	V	devadesátých	
letech	opravy	pokračovaly.	V	té	době	došlo	také	ke	změnám	na	ředitelském	postu.	Po	
společenských	 změnách	 na	 konci	 osmdesátých	 let	 byl	 v	 roce	 1990	 pověřen	 řízením	
školy Stanislav	Faifr,	ale	od	začátku	školního	roku	1990	-	1991	to	byl	již	Jaroslav	Vašek.	
V	tomto	školním	roce	byla	také	otevřena	první	třída	sedmiletého	gymnázia.	V	budově	
školy	 proběhla	 rekonstrukce	 všech	WC,	 plynofikace	 celé	 školy	 a	 kotelny.	 Z	 bývalých	
dílen	vznikla	malá	tělocvična.	Na	konci	devadesátých	let	byla	otevřena	školní	žákovská	
knihovna.	 V	 roce	 1995	 bylo	 sedmileté	 studium	 prodlouženo	 na	 osmileté	 a	 počet	
gymnaziálních	tříd	se	tak	ustálil	na	12.
	 V	prosinci	2001	odstoupil	ze	zdravotních	důvodů	z	funkce	ředitele	školy	Jaroslav	
Vašek	a	vedením	byl	pověřen	Jan	Horáček.	V	listopadu	2002	se	vítězem	konkurzu	stal	
dosavadní	ředitel	Pavel	Matějovský.
	 Pro	školu	tak	začalo	období	velkých	rekonstrukcí.	Byly	vymalovány	a	vyzdobeny	
jednotlivé	třídy	 i	školní	chodby,	vznikly	nové	studentské	koutky.	Stejnou	rekonstrukcí	
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prošel	i	domov	mládeže.	Ten	byl	v	pozdějších	letech	opatřen	nejen	novým	vybavením,	
ale	 také	 samostatným	vytápěcím	systémem.	V	 letech	2003	a	 2004	proběhla	drenáž	
budovy	 školy,	 v	 dalším	 roce	 bylo	 zrekonstruováno	 osvětlení	 v	 šatnách	 a	 na	 domově	
mládeže,	kompletně	byla	vybudována	počítačová	učebna.	Postupně	byl	modernizován	
sortiment	učebních	pomůcek.	Vznikla	mimo	jiné	nová	fyzikální	laboratoř,	ve	třídách	se	
zrekonstruovalo	osvětlení,	vysoké	částky	byly	investovány	do	výpočetní	techniky.
	 V	 budově	 školy	 byla	 umístěna	 výtahová	 plošina	 pro	 vozíčkáře,	 dokončila	 se	
kompletní	 rekonstrukce	 kotelny	 a	 topného	 systému	 včetně	počítačové	 regulace.	Na	
podzim	roku	2007	došlo	k	výměně	oken	a	dveří	v	budově	školy,	zároveň	byl	nainstalován	
kamerový	systém	vně	i	uvnitř	školy.
	 Ve	školním	roce	2008	-	2009	byla	natřena	a	opravena	střecha	školy,	kompletně	
zrekonstruovány	 toalety,	 v	 půdních	 prostorách	 nainstalována	 přístupová	 lávka	 ke	
galerii.	 Postupně	 se	modernizovaly	 jednotlivé	 třídy,	 které	byly	 vymalovány,	 vybaveny	
keramickými	tabulemi,	počítači	a	dataprojektory.
	 V	 lednu	 2010	 byl	 po	 pěti	 letech	 rekonstrukčních	 prací	 předán	 studentům	 do	
užívání	studentský	klub	ve	sklepních	prostorách.
	 Značná	 pozornost	 byla	 věnována	 také	 okolí	 školy	 -	 v	 roce	 2011	 se	 povedlo	
revitalizovat	botanickou	zahradu,	v	roce	2017	jsme	vybudovali	venkovní	třídu.
	 Velké	finanční	částky	byly	též	vloženy	do	rekonstrukce	šaten	a	sociálního	zařízení	
u	tělocvičny	(rok	2013)	a	do	celkové	rekonstrukce,	přístavby	a	nového	vybavení	školní	
kuchyně	(2018	-	2019).
Nemalé	 změny	 přinesl	 také	 rok	 2020.	 Bylo	 realizováno	 zateplení	 domova	 mládeže																	
a	výměna	balkonů	včetně	balkonových	výplní.	Došlo	k	modernizaci	vstupního	vestibulu	
a	chodby	v	přízemí	školy.	Za	budovou	školy	proběhla	demolice	nefunkčních	komínů.
	 V	 současné	 době	 probíhá	 zpracování	 projektové	 dokumentace	 k	 výstavbě	
sportovní	haly	za	budovou	školy.	
Škola	se	tedy	bude	i	nadále	proměňovat	...	

Mgr. Martina Daníčková
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CESTY NA VRCHOL

rok předmět aktivita jméno žáka třída umístění poznámka

Český jazyk
Olympiáda z 
českého jazyka

Fajferová 

Simona
IV 7 - 8. místo KK

Matějovská Eva I 1. místo

+ zvláštní cena 
za provedení 
populární 
písně 

Kotherová Jana II 1. místo

Hučíková Alena II 3. místo

+  zvláštní 
ocenění za 
provedení 
populární 
písně

Matějovská 

Alena
III

+ zvláštní 
ocenění za 
kultivovaný 

projev

Komorní sbor 
gymnázia

2. místo (volná 
seskupení)

Nosková Lenka VI 1. místo

Matějovská 

Alena, 
Machková 

Veronika, 
Fólová Adéla

III 1. místo

Nosková Lenka 
(VI), Včeláková 

Martina (V) - 

1. místo 

+  zvláštní 
ocenění za 
provedení 
písně

Mezinárodní 
pěvecká soutěž 
Česko zpívá

Eva Matějovská I 4. místo

Rozhlasová 
soutěž 

START.ROZHLA
S.CZ

Eva Matějovská I 1. místo 

Krajská 
přehlídka DPS 
v Hradci 
Králové

Sbor gymnázia stříbrné pásmo

Hudební výchova

20
11

-2
0

12

Novopacký 
slavíček – 
kategorie starší 
školní věk

Novopacký 
slavíček – 

kategorie 
dospívající a 
dospělí
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rok předmět aktivita jméno žáka třída umístění poznámka

Fyzika

Fyzikální 
olympiáda – 

kategorie D

Tázlar Vojtěch IV 7. místo KK

Biologie

Poznávání 
živočichů a 
rostlin – 

kategorie 6. a 7. 
tříd

Kotyková Klára I 8. místo KK

Biologie

Poznávání 
živočichů a 
rostlin – 

kategorie 
středních škol 

Vojtíšková 

Michaela
3.G 8. – 9. místo KK

Dějepisná 
olympiáda

Šámal Jakub III 3. místo KK

Středoškolská 
odborná 
činnost

Beneš Miroslav 2.G 2. místo KK

Zeměpisná 
olympiáda 
(různé věkové 

kategorie)

Nádvorník 

Marek
I 3. místo KK

Eurorebus

Ondřej Pavelka, 

Daniel Stopka, 
Nikola Šotolová 
(všichni VII)

7. místo KK

Informační a 
výpočetní 

technika

Prezentiáda

Tým: Dejmek 
Tomáš, Nguyen 

Sy Martin, Tran 
Huu David

VII 2. místo KK

Výtvarná výchova
Soutěž 
amatérských 
filmů   

Řehák Vojtěch II 2. místo KK

krajské kolo III.CH 7.
krajské kolo III.D 8.
krajské kolo V.D 6.
krajské kolo VI.D 4.
krajské kolo III.CH 3.
krajské kolo V.D 6.
krajské kolo III.D 4.
krajské kolo III.CH 2.
krajské kolo V.CH 1.
krajské kolo V.CH 1.
republikové V.CH 2.

20
11

-2
0

12

Zeměpis

Atletika

Kopaná

Minivolejbal

Šplh

Dějepis



- 13 -

rok předmět aktivita jméno žáka třída umístění poznámka

Cestou do 
parlamentu

Debatní tým 
(Dobrá, 
Vojáčková, 
Navrátilová, 

Tran Huu, 
Hylmar, Jirutka, 
Hozák, 
Drašarová, 

Podzimek P., 
Kosejk)

VII, 3.G 5. místo KK

Šotolová Nikola VIII 1. místo

Navrátilová 
Kristýna

VII 2. místo 

Hykyšová 

Michaela
VIII 3. místo

Jak vidím 
rasismus – 

poezie
Soviar Josef 4.G 3. místo

Matematická 
olympiáda – 
kategorie Z 9

Tázlar Stanislav IV 6. místo KK 

Logická 
olympiáda

Macek Jaroslav 
(4.G), Geiger 
Petr (4.G), 
Geislerová 

Marie (IV), 
Lánská Simona 
(IV), Šepsová 

Lucie (IV)

úspěšní řešitelé 

KK

Tázlar Stanislav IV
3. místo KK 

(kategorie E)

Tázlar Vojtěch VI
7. místo KK 

(kategorie C)

Robotická 
olympiáda

Bukovský 

Daniel 
VII

16. místo 
v celostátní 
soutěži

Chemická 
olympiáda

Tázlar Stanislav IV
3. místo KK 

(kategorie D)

KSICHT – 
Korespondenč
ní seminář 
inspirovaný 

chemickou 
tématikou

Šotolová Nikola VII

72. místo 
v závěrečné 
soutěži

Český jazyk

20
12

-2
0

13
 

Matematika

Fyzika

Chemie

Fyzikální 
olympiáda

Jak vidím 
rasismus – 

próza
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rok předmět aktivita jméno žáka třída umístění poznámka

Králíček 

Richard 
I 1. místo

Kotherová Jana III 1. místo
zvl. cena za 
provedení 
lidové písně

Hučíková Alena III 2. místo
zvl. cena za 
provedení 
lidové písně

Matějovská 

Alena 
IV 2. místo

zvl. ocenění za 
sympatický 

projev

Jínová Barbora 3.G 2. místo

Krajská 
přehlídka DPS 
v Hradci 
Králové

Sbor gymnázia zlaté pásmo

Slavíci ve školní 

lavici
Kotherová Jana III

účast 
v celostátním 
finále

krajské III.CH 7.

krajské V.D 7.
krajské III.CH 3.
kvalifikace III.CH 1.
republikové III.CH 3.
krajské IV.CH 6.
krajské IV.D 6.
krajské V.CH 1.
republikové V.CH 2.

Florbal krajské V.D 4.

Jaroslav 
Moravec 

VII 3. místo KK

Jana Kotherová IV 10. místo KK

Denisa Kadavá 2.G KK

Vladimíra 
Holečková 

2.G KK

Petr Novotný 2.G KK

Alena 
Matějovská 

V postup do KK

Vojtěch Řehák IV postup do KK
Richard 
Králíček 

II postup do KK

Anglický jazyk
Soutěž 
v anglickém 

jazyce

Jakub Šámal V
14. místo ÚK 

(kategorie III.A)

20
12

-2
0

13
 

20
13

-2
0

14
 

Hudební výchova

Atletika

Basketbal

Volejbal

Český jazyk

Novopacký 
slavíček – 
kategorie starší 
školní věk

Olympiáda 
z českého 

jazyka

Literární soutěž 
Naše Evropa

Dětská scéna

Šplh
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rok předmět aktivita jméno žáka třída umístění poznámka

Klára Kotyková III
6. místo KK (II. 

kategorie)
Voroniuk 
Valérie 

VI
5. místo KK (III. 

kategorie)

Matematika

Matematická 
olympiáda – 

kategorie C

Tázlar Stanislav VI 1. místo KK

Fyzika
Přírodovědný 

klokan
Vojtěch Kaván IV

49. – 55. místo 
ČR (kat. Kadet)

Biologická 
olympiáda

Pavlína 
Marková 

III
9. místo KK 

(kategorie C)

Poznávání 
živočichů a 
rostlin – 

kategorie 6. a 7. 
tříd

Nováková 
Světlana 

II 8. místo KK

Marková 
Pavlína 

III 1. místo KK

Kotyková Klára III 8. místo KK

Poznávání 
živočichů a 
rostlin – 
kategorie 1. – 3. 
ročník SŠ

Vojtíšková 
Kristýna 

1.G 5. místo KK

Dějepis
Soutěž Otakar 
Hrubý

Tým žáků 

kvarty
IV 3. místo

Prima I účast v KK

2.G 2.G účast v KK
Krajská soutěž 
amatérských 
filmů

Tereza 
Kráčmarová 

1.G 3. místo KK

Náchodská 
prima sezóna

Tereza 
Kráčmarová 

1.G
postup do 
národního kola 

Jan Burkert I 1. místo

Králíček 

Richard 
II 2. místo

Hučíková Alena IV
zvl. cena za 
provedení 
umělé písně

Lucie Bajerová IV
zvl. cena za 
provedení 
lidové 

Krajská 
přehlídka DPS 
v Hradci 
Králové

Sbor gymnázia stříbrné pásmo

20
13

-2
0

14
 

Německý jazyk

Biologie

Zeměpis
Soutěž 

Eurorebus

Poznávání 
živočichů a 
rostlin – 

kategorie 8. a 9. 
tříd

Olympiáda 
v německém 

jazyce

Novopacký 
slavíček – 
kategorie starší 
školní věk

Výtvarná výchova

Hudební výchova
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rok předmět aktivita jméno žáka třída umístění poznámka
Přespolní běh krajské V.D 1.

krajské IV.CH 1.
kvalifikace IV.CH 2.
krajské VI.D 6.
krajské V.D 6.
krajské IV.CH 2.

Klára Kotyková IV 4. místo KK

Jana Kotherová IV 10. místo KK

Kniha v hlavní 

roli

Pavlína 
Barková 

3.G 3. místo CK

Literární soutěž 

Ministerstva 
obrany

David Broul VIII
5 oceněných 
v CK

Alena 
Matějovská 

V postup do KK

Vojtěch Řehák IV postup do KK

Richard 
Králíček 

II postup do KK

Anglická 
konverzační 
soutěž

Marek 
Nádvorník 

IV
6. místo KK 

(kategorie II.B)

Ondřej Kluz VI
4. místo KK 

(kategorie III.A)

Jakub Šámal V
14. místo ÚK 

(kategorie III.A)

Klára Kotyková IV
3. místo KK (II. 

kategorie)

Karolína 
Nosková 

IV
 4. místo KK (II. 

kategorie)

Matematika

Matematická 
olympiáda – 

kategorie B

Tázlar Stanislav VI 5. – 9. místo KK

Fyzikální 
olympiáda

Stanislav Tázlar VI
6. místo KK 

(kategorie C)

Jakub Tegel IV
1. místo KK (kat. 

Kadet)

Jakub Tegel IV
33. místo CK 

(kat. Kadet)

20
13

-2
0

14
 

20
14

-2
0

15
 

Fyzika

Olympiáda 
z českého 

jazyka

Dětská scéna

Olympiáda 
v anglickém 

jazyce

Basketbal

Volejbal

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk
Olympiáda 
v německém 

jazyce

Přírodovědný 

klokan
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rok předmět aktivita jméno žáka třída umístění poznámka
Biologická 
olympiáda

Pavlína 
Marková 

IV
10. místo KK 

(kategorie C)

Kotyková Klára IV 9. místo KK

Marková 
Pavlína 

III 6. místo KK

Poznávání 
živočichů a 
rostlin – 
kategorie 1. – 3. 
ročník SŠ

Vojtíšková 
Kristýna 

2.G 6. místo KK

Dějepis
Dějepisná 
olympiáda

Jakub Tegel IV 5. místo KK

Marek 
Nádvorník 

IV
2. místo KK 

(kategorie C)

Matěj Tegel I
1. místo KK 

(kategorie A)

Chemie
Chemická 
olympiáda

Marková 
Pavlína 

V
4. místo v KK 

(kategorie D)
Senioři v naší 
společnosti – 
krajská 
výtvarná 
soutěž

Kristýna 
Antošová  

I

1. místo KK 
(mladší 

kategorie)

Fotosoutěž – 
krajská soutěž 
od Evropského 

parlamentu

Michal Kohút V 1. místo KK

Jan Burkert II 3. místo

Kotherová Jana V 1. místo

krajské IV.D 11.
krajské V.D 5.
krajské VI.CH 1
krajské IV.CH 1.
kvalifikace VI.CH 2.
kvalifikace IV.CH 1.
republikové VI.CH 4.
republikové IV.CH 1.
krajské IV.CH 1.
republikové IV.CH 8.
krajské V.D 4.

Minivolejbal krajské III.D, CH 4
Florbal krajské V.D 4.

20
14

-2
0

15

Basketbal 3x3

Poznávání 
živočichů a 
rostlin – 

kategorie 8. a 9. 
tříd

Zeměpisná 
olympiáda 
(různé věkové 

kategorie)

Novopacký 
slavíček – 
kategorie starší 
školní věk

Biologie

Zeměpis

Výtvarná výchova

Hudební výchova

Přespolní běh

Basketbal
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rok předmět aktivita jméno žáka třída umístění poznámka

Alex Šolc IV
8. místo KK 

(kategorie II.B)

Jan Kysela VI
7. místo KK 

(kategorie III.A)

Jakub Šámal VII
4. místo KK 

(kategorie III.A)

Matematika

Logická 
olympiáda – 
celostátní kolo

Jan Kiec (I), 
Martin 
Satranský (II), 

Albert Hylmar 
(III), Vojtěch 
Zívr (4.G), 
Vojtěch Kaván 

(VI), Simona 
Lánská (VII)

úspěšní řešitelé

Poznávání 
živočichů a 
rostlin – 

kategorie 8. a 9. 
tříd 

Světlana 
Nováková 

IV 8. místo KK

Poznávání 
živočichů a 
rostlin – 
kategorie 1. – 3. 
ročník SŠ

Kristýna 
Vojtíšková 

3.G 6. místo KK

Dějepis Dějepisná 
olympiáda

Růžena 
Pospíšilová  

III 8. místo KK

Jan Plecháč VI
7. místo KK 

(kategorie D)

Matěj Tegel II
5. místo KK 

(kategorie B)

Jana 
Kotherová, 
Anna Koreňová 

VI 2. místo (duo)

Jana Kotherová VI 2. místo (sólo)

 Anna 
Koreňová 

VI 3. místo (sólo)

krajské IV.D 5.

krajské VI.D 4.

Juniorský maraton krajské V.CH+D 15

Minifotbal krajské IV.D 2.

krajské V.D 3

kvalifikace R V.D 3.

20
15

-2
0

16
 

Anglický jazyk
Anglická 
konverzační 
soutěž

Zeměpisná 
olympiáda 
(různé věkové 

kategorie)

Novopacký 
slavíček 

Biologie

Zeměpis

 Hudební výchova

Přespolní běh

Basketbal
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rok předmět aktivita jméno žáka třída umístění poznámka
krajské VI.CH 1.
krajské VI.D 2.

Volejbal krajské VI.D 4.
Pohár českého 
florbalu SŠ

krajské V.D 2.

Olympiáda 
z českého 

jazyka

Klára Kotyková VI 4. místo KK

Literární soutěž 

Knihovny 
Václava Havla

Simona Lánská VIII

2. místo 
celostátní 
soutěž

Pardubické 
poetické 
setkání

Richard 
Králíček 

V cena diváků

Anna Koreňová VII

účast 
v celostátním 
finále

Tamara 
Pokorná 

VII

účast 
v celostátním 
finále

Anglický jazyk
Anglická 
konverzační 
soutěž

Marek 
Nádvorník 

VI
7. místo KK 

(kategorie III.A)

Sára 
Hanschugová 

IV 5. místo KK

Klára Kotyková VI 4. místo KK

Matěj Tegel III 2. místo KK

Matěj Tegel III
47. místo 
v ČRch)

(13 694 
soutěžících)

Pavlína 
Marková 

VI 1. místo KK

Pavlína 
Marková 

VI
39. – 47. místo 
v ČR 

Informační a 
výpočetní 

technika

Bobřík 
informatiky – 

kategorie 
Benjamin

Jakub Svoboda II 1. místo v ČR

Zeměpis
 Zeměpisná 
olympiáda – 

kategorie D
Jakub Tegel VI 4. místo KK   

20
15

-2
0

16
 

20
16

-2
0

17
 

Německý jazyk

Český jazyk

Přírodovědný 
klokan – 

kategorie 
Kadet

Přírodovědný 
klokan – 

kategorie 
Junior

Literární soutěž 
– Nebojte se 

Polednice

Soutěž v 
německém 

jazyce

Fyzika

Basketbal 3x3
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rok předmět aktivita jméno žáka třída umístění poznámka

Chemická 
olympiáda – 

kategorie C

Matěj Tegel III 6. místo KK   

Chemická 
olympiáda – 

kategorie C

Pavlína 
Marková 

VI 2. místo KK 

Výtvarná výchova
Co se skrývá 
pod šapitó

Kolektivní 
práce III

III
1. 
místo regionál
ní kolo

Komorní sbor 
gymnázia

2. místo

Jana Kotherová VII 3. místo (sólo)

Anna Koreňová VII 3. místo (sólo)

krajské V.CH 1.
krajské V.D 3.
krajské VI.D 4.
krajské VI.CH 1.
kvalifikace R VI.CH 2.

Volejbal krajské V.D 4.

krajské V.D 2.

krajské V.CH 5.

Nikolasd 
Lubiński 

III 1. místo KK 

Matěj Tegel IV 4. místo KK 

Klára Kotyková VII 1. místo KK 

Karolína 
Nosková 

VII 5. místo KK

Jakub Svoboda III 2. místo v KK

Jakub Svoboda III 13. místo ČR

Kryštof Vitvar I 2. místo v KK

Kryštof Vitvar I 15. místo ČR

Matematický 

klokan 
(benjamin)

Magdaléna 
Kotrbová 

IV 2. místo KK 

Matematický 

klokan 
(student)

Vojtěch Kaván VIII 9. místo KK 

20
16

-2
0

17
 

20
17

-2
0

18
 

Soutěž 
v německém 

jazyce

PANGEA – 
matematická 
soutěž

Chemie

Hudební výchova
Novopacký 
slavíček 

Basketbal

Pohár českého 
florbalu SŠ

Německý jazyk

Matematika
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rok předmět aktivita jméno žáka třída umístění poznámka
Přírodovědný 
klokan – 

kategorie 
Kadet

Matěj Tegel IV
10. - 13. místo 

KK 
(1766 
soutěžících)

Přírodovědný 
klokan – 

kategorie 
Junior

Albert Hylmar V
33. - 36. místo 

KK
 (687 
soutěžících)

Informační a 
výpočetní 

technika

Bobřík 
informatiky – 

kategorie 
Benjamin

Mikuláš Rudolf 

Cogan 
IV 1. místo v ČR

Zeměpis
Zeměpisná 
olympiáda – 

kategorie D

Marek 
Nádvorník 

VII 5. místo KK  

Chemie

Chemická 
olympiáda – 

kategorie D

Martin 
Satranský 

IV 3. místo KK

Anna Koreňová VIII 3. místo

Jana Kotherová VIII 2. místo (sólo)

Adéla 
Růžičková 

I 2. místo (sólo)

Anna 
Koreňová, Jana 
Kotherová

VIII
2. místo 
(pěvecké duo)

krajské V.CH 1.
krajské V.D 3
krajské VI.D 4.
krajské VI.CH 1.
kvalifikace VI.CH 2.

Volejbal krajské V.D 4.

krajské V.D 2.

krajské V.CH 5.

Český jazyk
Olympiáda 
z českého 

jazyka

Klára Kotyková VIII 1. místo KK

Nicholas 
Lubiński 

IV 1. místo KK

Adéla 
Tauchmanová 

III 4. místo KK

Kryštof Vitvar II 19. místo ČR 

Matěj Choutka III 27. místo ČR

20
17

-2
0

18
 

20
18

-2
0

19
 

Novopacký 
slavíček 

Soutěž 
v německém 

jazyce

PANGEA – 
matematická 
soutěž, 
republikové 
finále

Hudební výchova

Basketbal

Pohár českého 
florbalu SŠ

Německý jazyk

Matematika

Fyzika
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rok předmět aktivita jméno žáka třída umístění poznámka

Fyzika

Fyzikální 
olympiáda – 

kategorie E
Jan Kiec IV 10. místo KK

Informační a 
výpočetní 

technika

Bobřík 
informatiky – 

kategorie 
Senior

Kotyková 

Monika  
VIII 4. místo KK

Zeměpisná 
olympiáda – 

kategorie B

Kryštof Vitvar II 3. místo KK

Zeměpisná 
olympiáda – 

kategorie D
Jakub Tegel VIII 5. místo KK

Základy 
společenských věd

Debatní soutěž 

Agora

15 žáků třídy 

3.G
3.G 3. místo KK

Hudební výchova
Novopacký 
slavíček

Petr Polák  I

zvláštní cena za 

interpretaci 
umělé písně

Přespolní běh krajské IV. CH 4.
Basketbal krajské V. D 3.

krajské V. CH 1.
Volejbal krajské V. D 6.

20
18

-2
0

19
 

Zeměpis
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CESTY DO SVĚTA

„HRANICE	MÉHO	JAZYKA	JSOU	HRANICE	MÉHO	SVĚTA“	
Ludwig	Wittgenstein	(rakouský	filozof	1889	–	1951)

	 V	 současné	 době,	 kdy	 je	 znalost	 cizího	 jazyka	 v	 mnoha	 oborech	 prioritou,	
je	důležité,	aby	 i	 	naši	žáci	 	měli	možnost	se	nejen	připravit	na	svou	budoucí	kariéru																				
a	uspět	na	trhu	práce,	ale	také	si	rozšiřovat	kulturní	obzory	četbou	cizojazyčné	literatury	
či	sledováním	filmů	v	původním	znění.
	 Naším	cílem	je	kromě	rozvíjení	všech	jazykových	dovedností,	jako	jsou	gramatika																						
a	 slovní	 zásoba,	 čtení,	 psaní	 a	 mluvený	 projev,	 také	 přiblížit	 studentům	 kulturně	
historické	pozadí	anglicky	mluvících	zemí	a	zajistit	jim	vedle	procvičování	také	kontakt	
s	živým	jazykem.	
	 Během	 výuky	 využíváme	 moderní	 monolingvní	 učebnice	 ze	 zahraničních	
nakladatelství	(Oxford a Pearson),	které	velmi	dobře	reagují	na	aktuální	trendy	ve	výuce	
a	přibližují	studentům	zajímavou	a	interaktivní	formou,	jak	funguje	cizí	jazyk.	Všechny	
učebnice	 jsou	 vybaveny	množstvím	doplňkových	materiálů,	 například	 interaktivními	
hrami,	 kvízy,	 aktivitami	 seznamujícími	 s	 reáliemi	anglicky	mluvících	 zemí	apod.	Naši	
studenti	 jsou	 také	 pravidelnými	 odběrateli	 anglických	 časopisů,	 jako	 jsou	Hello,	 RR,	
Gate,	Bridge	a	Friendship.	Ty	buď	doplňují	výuku	ve	škole	nebo		jsou	vhodným	zdrojem	
pro	 samostudium.	 Rovněž	 anglická	 knihovna	 nabízí	 nespočet	 titulů	 k	 zapůjčení,	
čímž	spolehlivě	pokryje	požadavky	na	maturitní	četbu,	a	studenti	tuto	možnost	často	
využívají.
	 Činnost	 předmětové	 komise	 anglického	 jazyka	 se	 ovšem	 neomezuje	 jen	 na	
výuku	angličtiny.	Již	více	než	20	let	pořádáme	pravidelné	zájezdy	do	Východočeského	
divadla	v	Pardubicích,	kde	herecká	společnost	American Drama Group	přibližuje	velmi	
neotřelou	 formou	 klasická	 díla	 anglických	 a	 amerických	 autorů.	 Tuto	 společenskou	
událost	 studenti	 vždy	vítají,	nejen	proto	že	 jim	umožní	 slyšet	autentickou	angličtinu	
rodilých	mluvčích.	
	 Neodmyslitelnou	 součástí	 činnosti	 předmětové	 komise	 anglického	 jazyka	
je	pořádání	zájezdů do Anglie,	a	 to	v	pravidelných	 intervalech	2	až	3	 let.	Jde	o	velmi	
žádanou	a	mezi	studenty	oblíbenou	akci.	V	 roce	2015	naši	studenti	v	 rámci	Výzvy	56	
a	projektu	S	knihou	do	světa	za	poznáním,	který	byl	financován	fondy	Evropské	unie,	
vycestovali	do	Velké	Británie	dokonce	zdarma.	
	 Co	 se	 týká	 zahraniční	 spolupráce,	 naše	 škola	 je	 již	 10	 let	 v	 úzkém	 kontaktu																				
s VTI Sint Lucas v Menenu,	což	 je	technický	 institut	v	belgických	Flandrech.	Schéma	
spolupráce	spočívá	v	každoročním	vycestování	buď	našich	studentů	do	Belgie,	nebo	
belgických	studentů	k	nám.	V	obou	případech	jsou	studenti	ubytovaní	v	hostitelských	
rodinách	 a	 absolvují	 aktivity,	 které	 posilují	 kulturní	 povědomí	 o	 druhé	 zemi	 a	 v	
neposlední	řadě	také	přátelské	vztahy	trvající	léta.	V	roce	2014	se	uskutečnil	na	platformě	
e-Twinning	projekt	Holidays2gether	a	o	rok	později	EURO-bridges.	V	rámci	belgicko-
českého	 přátelství	 proběhl	 také	 B-	 eco	 projekt	 zaměřený	 na	 problematiku	 ekologie											
a	udržitelnosti.
	 Velkou	oporou	a	posilou	se	nám	také	stala	americká	studentka	Kelley	Garland,	
jež	u	nás	ve	škole	strávila	celý	školní	 rok	2016-2017	 jako	asistent	učitele	podporovaný	
nadací	Fulbright Student U.S.	Nejen	že	přinesla	nový	a	neotřelý	způsob	výuky,	stala	se	
také	kamarádkou	mnoha	z	našich	studentů	a	studentek.	V	hodinách	se	snažila	předat	
co	nejvíce	z	kulturně	historického	dědictví	své	země,	ale	 také	velkou	měrou	přispěla																		
k	prolomení	bariér	v	komunikaci	s	cizincem,	s	kterými	se	někteří	studenti	potýkají.	
	 V	několika	posledních	letech	měla	naše	škola	příležitost	přivítat	skupinu	studentů													
z	 cizích	 zemí	 v	 rámci	projektu Edison,	 jež	 je	 zaštiťován	 nevládní	 organizací	 AIESEC.	
Zahraniční	studenti	během	týdne	navštěvují	jednotlivé	třídy	a	buď	formou	prezentace,	
nebo	workshopu	přiblíží	svou	zemi	našim	studentům.	Často	taková	setkání	boří	mýty					
a	překonávají	stereotypy	ve	smýšlení	o	jiných	kulturách.
	 Vyvrcholením	našich	snah	o	kultivaci	studentů	v	cizím	jazyce	jsou	jejich	úspěchy																						
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v	jazykových	soutěžích.	Každoročně	pořádáme	školní	kolo	anglické	konverzační	soutěže	
ve	třech	věkových	kategoriích,	ze	kterého	nejúspěšnější	studenti	postupují	do	okresního,	
krajského,	případně	národního	kola	olympiády	v	anglickém	jazyce.	Nejvýznamnějším	
úspěchem	se	stalo	14.	místo	Jakuba	Šámala	v	národním	kole,	kde	nás	reprezentoval	ve	
školním	roce	2013-2014.
	 Řada	našich	studentů	vysokou	měrou	přesáhne	ve	svých	znalostech	angličtiny	
požadovanou	 maturitní	 úroveň.	 Ti	 odvážnější	 se	 pak	 připravují	 na	 mezinárodně	
uznávanou	zkoušku	First Certificate in English,	kterou	jim	naše	škola	jako	partnerský	
subjekt	 Evropského	 vzdělávacího	 centra	 zprostředkovává.	 Certifikát	 je	 bonusem																						
u	přijímacího	 řízení	na	některé	vysoké	školy	a	 také	zvýhodňuje	 jeho	držitele	na	 trhu	
práce.
	 Krom	výše	zmíněného,	jež	patří	k	běžnému	koloritu	práce	během	školního	roku	
pro	žáky	denního	studia,	připomeňme	také	kurzy angličtiny pro veřejnost.	Zejména	
kurz	 Jany	 Budinské	 si	 udržel	 dlouholetou	 tradici,	 a	 přestože	 již	 z	 časových	 důvodů	
neprobíhá,	občasná,	nicméně	pravidelná	setkání	účastníků	se	konají	dodnes.
	 Na	závěr	 je	 třeba	zmínit,	 že	naším	zájmem	není	 jen	příprava	našich	 studentů	
na	 maturitní	 zkoušku,	 ať	 už	 státní,	 či	 profilovou,	 ale	 také	 snaha	 o	 to,	 aby	 studenti																												
k	angličtině	získali	vztah,	aby	se	pro	ně	stala	běžně	a	s	oblibou	používaným	jazykem.	
Proto	také	pro	fanoušky	angličtiny	chystáme	na	příští	školní	rok	anglický	klub.
                                                                                                                             

 Mgr. Radka Ponikelská

DEBATNÍ	AKTIVITY	NA	NAŠÍ	ŠKOLE

	 Humanitně	orientovaní	studenti	naší	školy	mají	zájem	o	veřejné	dění	a	zároveň	
se	chtějí	zdokonalit	v	umění	dialogu.	Velmi	pozitivní	roli	v	tom	sehrává	naše	dlouholetá											
a	úspěšná	tradice	zapojení	do	debatních	soutěží.	V	roce	1997	se	debatní	tým	novopackého	
gymnázia	stal	mistrem	ČR	v	soutěži	Debatní	liga,	o	deset	let	později	David	Tran	Huu	
vyhrál	 celostátní	 rétorickou	 soutěž	Mladý	Demosthenes.	Rovněž	v	průběhu	poslední	
desetiletky	 se	 studenti	 (opět	 zpravidla	 členové	 společenskovědního	 semináře	 -	 SVS)	
zúčastnili	několikrát	různých	debatních	soutěží.	A	i	nyní	s	nemalými	úspěchy.	
	 Debatní	 soutěž	 Studentská	 Agora,	 dříve	 známá	 pod	 názvem	 Cestou																																									
do	 Parlamentu,	 sestává	 ze	 dvou	 části.	 Na	 podzim	 probíhají	 interaktivní	 semináře	
pro	 studenty	 na	 středních	 školách,	 na	 jaře	 se	 koná	 samotná	 soutěž,	 do	 které	 se	
zapojí	 studenti	 vybraní	 do	 desetičlenných	 debatních	 týmů	 a	 reprezentující	 školy	 na	
krajských	a	celorepublikovém	kole	soutěže.	Nejlepší	týmy	se	každoročně	dostanou	do	
semifinálové	fáze	a	ti	úplně	nejlepší	do	celostátního	finále.	A	právě	to	se	povedlo	v	roce	
2011	novopackým	debatérům.	Jak	soutěž	probíhala,	to	se	dozvíte	z	reportáže	tehdejšího	
účastníka:

	 Během	 studia	 na	 novopackém	 gymnáziu	 jsem	 absolvoval	 řadu	 soutěží,	 ať	 už	
přírodovědného	 nebo	 sportovního	 rázu.	 Nikdy	 by	mě	 nenapadlo,	 že	 výrazného	 úspěchu	
dosáhnu	 v	 soutěži	 zaměřené	 na	 vystupování,	 vedení	 dialogu	 a	 diskutování.	 Nutno	
podotknout,	že	za	úspěchem	nestojím	sám,	ale	celý	tým	složený	z	řad	společenskovědného	
semináře	vedený	PaedDr.	Bendlem.
	 Řeč	je	o	projektu	s	názvem	Cestou	do	Parlamentu,	nyní	Studentská	Agora.	Debatní	
soutěž,	kde	se	žáci	učí	naslouchat	cizím	názorům,	umět	najít	 jejich	podstatu	a	diskutovat							
o	ní,	ale	i	přesvědčivě	hájit	svoje	stanovisko.	Zároveň	se	učí	spolupracovat	v	týmu	a	pracovat	
na	společné	strategii.	Nutí	žáky	hledat	namísto	mlhavých	dojmů	pádné	a	podložené	důvody	
pro	obě	protikladná	stanoviska	v	kontroverzních	tématech,	která	se	dotýkají	každého	z	nás.
	 Soutěže	 jsme	 se	 zúčastnili	 v	 roce	 2011,	 kdy	 šlo	 o	 sedmý	 ročník	 pořádané	 institucí	
Agora	CE.		Ač	jsme	školou	z	Královéhradeckého	kraje,	krajské	kolo	jsme	museli	absolvovat	
na	severu	Čech	v	krajské	vědecké	knihovně	v	Liberci.	Ano,	při	prezentaci	soutěžících	na	nás	
všichni	koukali	 jako	na	vetřelce,	ale	v	roce	2011	prostě	nebyla	jiná	možnost.	Ještě	předtím,	
než	jsme	vyrazili	rychlíkem	ze	Staré	Paky	směr	hlavní	nádraží	Liberec,	jsme	tři	týdny	usilovně	
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trénovali,	diskutovali	a	vyhledávali	argumenty	„pro“	a	„proti“	na	kontroverzní	témata.	Pozici	
„pro“	či	„proti“	si	týmy	losují	až	na	místě	bezprostředně	před	začátkem	debaty,	a	tak	jsme	
museli	být	připraveni	na	obě	varianty.	Pro	představu	přidávám	pár	diskusních	témat:
•	 Měla	by	být	zrušena	přímá	volba	prezidenta?
•	 Měla	by	být	v	ČR	zavedena	tolerance	až	0,5	promile	alkoholu	v	krvi	u	řidičů?		
•	 Mělo	by	být	Turecko	přijato	do	Evropské	unie?
	 Tvrdá	práce	a	čas	strávený	nad	tématy	přinesly	vytoužené	ovoce.	Krajské	kolo	jsme	
ovládli	 a	 vybojovali	 si	 tím	 postup	 do	 celostátního	 kola	 konaného	 v	 Parlamentu	 České	
republiky.
	 Nikdy	 nezapomenu	 na	 reakce	 týmů,	 publika	 a	 dalších	 přihlížejících	 na	 vyhlášení	
výsledků.	 Nikdo	 nechtěl	 věřit	 tomu,	 že	 by	 škola	 z	 cizího	 kraje	mohla	 vyhrát.	 A	 tak	 jsme																						
si	společně	napsali	náš	malý	sen	a	vypálili	rybník	naprosto	všem.

	 Tehdejší	studentský	debatér,	můj	
dnešní	mladý	kolega,	 skromně	pomlčel	
o	samotném	finále.	 	Po	 jarním	skvělém	
a	 v	 reportáži	 zmíněném	 vítězném	
tažení	 krajským	kolem	debatní	 soutěže	
v	 Liberci	 postoupil	 náš	 debatní	 tým	do	
celostátního	 finále	 debatní	 soutěže	
Cestou	 do	 Parlamentu.	 To	 se	 konalo											
v	pátek	3.	6.	2011	v	Poslanecké	sněmovně	
ČR	 od	 záštitou	 předsedkyně	 PS	 p.	
Němcové
	 Ani	zde	se	naši	výborně	připravení	
reprezentanti	 neztratili.	 Bojovali	
velmi	 koncentrovaně	 a	 zapáleně,	 v	
rozhodujícím	 semifinálovém	 souboji									
s	pražským	Gymnáziem	Na	Zatlance	byl							
i	podle	verdiktu	poroty	jak	v	nepřipravené	
debatě	(téma	Školné	na	VŠ),	tak	i	debatě	
2	na	2	(téma	Církve	by	měly	být	finančně	
nezávislé	 na	 státu)	 souboj	 velmi	
vyrovnaný.	 Nakonec	 rozhodlo	 pouze	
to,	 že	 náš	 tým	 podle	 názoru	 poroty	
nedokázal	 dostatečně	 pevně	 obhájit	
zadanou	 tezi	 Penzijní	 připojištění	 by	
mělo	 být	 povinné.	 Tuto	 supernáročnou	
tezi	 ovšem	 tehdy	 mimochodem	
neuměl	dostatečně	silně	před	veřejností	
obhájit	ani	sám	tehdejší	ministr	financí,	
pan	 Kalousek.	 Naši	 studenti	 získali	
nakonec	v	celostátním	finále	společně	s	

Gymnáziem	Chomutov	dělené	třetí	místo.	I	přes	určitou	smůlu	při	losování	povinných	
témat	 si	 debatní	 tým	 (členové	 SVS:	 studenti	 3.G	 (Stradiotová,	 Kohoutová,	 Kulhánek,	
Fára,	Kodym,	Linhart,	Stuchlík,	Honců,	Beneš,	náhr.	Kuříková)	a	septimy	(Knap))	zasloužil	
absolutorium	za	skvělou	přípravu	na	celostátní	finále,	poděkování	za	předvedený	výkon	
a	gratulaci	k	dosaženému	výsledku.
	 Debatní	týmy	naší	školy	skvěle	reprezentovaly	naši	školu	i	v	následujících	letech.	
A	já	osobně	doufám,	že	i	nadále	budou.	Debatování	totiž	přináší	studentům	nejenom	
zábavu.	 Oni	 (a	 ony)	 se	 při	 něm	 učí	 respektovat	 důležité	 principy	 dialogu:	 používat	
správné	a	věcné	argumenty,	pracovat	samostatně	i	spolupracovat	v	týmu,	vyhledávat	
relevantní	informace,	naslouchat	partnerovi	v	diskusi	a	respektovat	odlišné	názory.	Jak	
přesvědčit	férově	ostatní	účastníky	diskuse	o	svých	názorech,	 jak	používat	adekvátně	
nonverbální	komunikaci.	Ve	zmíněných	oblastech	mimochodem	bohužel	často	fatálně	
zaostávají	 naši	 současní	 veřejní	 představitelé.	 	 Debatování	 v	 neposlední	 řadě	 vede	

Agora 2019

Debatní tým 2011,  celostátní finále, Praha, Parlament ČR
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studenty	k	zamyšlení	nad	veřejnými	problémy	současnosti.	Diskutována	jsou	zejména	
témata	týkající	se	problematiky	dodržování	lidských	a	občanských	práv,	mezigenerační	
problémy,	možnost	tzv.	eroze	demokracie,	politické	uspořádání	společnosti,	mezinárodní	
vztahy	a	další	podstatné	společenské	a	politické	otázky.	Mladí	debatéři	se	učí	zaujímat	
informovaný	postoj	k	diskutovaným	tématům	a	tříbit	si	vlastní	názor	na	věc.	
	 Není	 však	 nutné	 debatovat	 pouze	 soutěžně.	 Velikého	 úspěchu	 dosáhly																																								
v	minulých	letech	různorodé	debatní	aktivity	konané	v	naší	škole	-	např.	besedy	s	Danem	
Polmanem,	 kardinálem	 Miloslavem	 Vlkem,	 mladým	 politikem	 Dominikem	 Ferrim,														
s	prof.	Jiřím	Drahošem,	aj.	A	např.	v	pondělí	2.3.	2020	se	humanitně	orientovaní	studenti	
naší	 školy	zúčastnili	debatní	aktivity	na	aktuální	 téma	V	pasti	populismu.	Přednáška	
dvou	 lektorů	 z	Univerzity	 Karlovy,	 Bc.	 Tomáše	Bendla	 a	Mgr.	 Vítka	Bořila,	 se	 setkala													
s	velmi	pozitivní	odezvou.	
	 Naši	 mladí	 debatéři	 mají	 po	 absolvování	 podobných	 aktivit	 větší	 šanci	 stát														
se	angažovanými	občany	ČR,	kteří	snadno	nepodlehnou	mediální	či	 jiné	manipulaci,	
dokáží	svobodně	vytvářet	a	náležitě	prezentovat	své	názory.	Filosof	dějin	A.J.	Toynbee	
výstižně	poznamenal:	„Jak	kdo	argumentuje,	takový	opravdu	je…“

PaedDr. Stanislav Bendl - debatní kouč                                                                                             
Mgr. Jan Honců - v roce 2011 debatér, dnes pedagog

PROJEKTY	NA	NAŠÍ	ŠKOLE
aneb	šance	pro	rozvinutí	potenciálu	mladých	lidí	i	pedagogů

	 Věříme,	 že	 každá	 nová	 výzva	má	 velký	 přínos	 pro	 vzdělání,	 a	 to	 jak	 žáků,	 tak	
pedagogů.		Zvlášť	pokud	se	jí	chopíte	s	nadšením	a	ochotou.	Ochotou	věnovat	mnoho	úsilí	
i	svůj	volný	čas	efektivním	novým	věcem	a	inovacím	ve	výuce.	V	době,	kdy	připravujeme	
většinu	 našich	 žáků	 na	 zaměstnanecké	 pozice,	 které	 ještě	 nevznikly,	 je	 právě	 cesta	
školních	 projektů	 jednou	 z	 těch,	 které	 nám	 umožňují	 rychle	 se	 přizpůsobovat	 stále	
se	měnící	 společenské	 situaci	a	poptávce.	Na	několika	dalších	 řádcích	bychom	Vám	
rádi	představili	 nejdůležitější	projekty,	do	kterých	naše	 škola	 za	posledních	deset	 let	
vstoupila	nebo	je	organizovala,	a	zmínili	se	o	přínosu,	které	pro	nás	všechny	bezesporu	
měly.
	 Dnes	 už	 nám	 nepřipadá	 zvláštní,	 že	 v	 mnoha	 ročnících	 pracují	 pedagogové	
i	žáci	úplně	samozřejmě	s	 interaktivní	tabulí.	V	době,	kdy	měl	chytrý	mobilní	telefon	
ještě	málokdo,	byla	interaktivní	tabule	neznámou	bílou	deskou,	která	v	nás	vzbuzovala	
trochu	obavy.	
 

MOUDŘE A CHYTŘE S NOVOU TABULÍ SMARTBOARD 
ANEB INTERAKCE SE SPOUSTOU LEGRACE

	 Tohle	je	tedy	první	z	řady	projektů,	a	zvláště	jazykáři	k	němu	mají	osobní	citový	
vztah.	 Vznikl	 v	 rámci	 dotačního	 programu	 Královéhradeckého	 kraje	 SMV200801																									
a	ukázal	nám,	jak	lze	po	vyškolení	pedagogických	pracovníků	a	v	krátké	době	zábavnou	
formou	neskutečně	zvýšit	efektivitu	výchovně	vzdělávacího	procesu.	První	interaktivní	
tabuli	SmartBoard	jsme	získali	do	učebny	č.	6.	O	výuku	s	touto	tabulí	byl	takový	zájem,	
že	byly	její	pomocí	rozvíjeny	klíčové	kompetence	ve	výuce	cizích	jazyků	denně	od	rána	
do	večera.
	 Projekt	zahrnující	6	etap	probíhal	od	března	2008	do	prosince	2009.	 	Připravil	
podmínky	 pro	 aktivní	 využití	 dovedností	 učitelů	 cizích	 jazyků.	 Cílem	 bylo	 poučeně																				
a	 efektivně	 pracovat	 s	 ICT,	motivovat	 žáky	 ke	 kreativitě	 a	 podpořit	 osvojení	 nových	
metod	 výuky.	 Práce	 s	 interaktivní	 tabulí	 SmartBoard	 se	 důsledně	 zaměřila	 na	 dva	
aspekty:	další	profesní	vzdělávání	učitelů	a	následnou	aplikaci	vzdělávacích	strategií	pro	
rozvoj	klíčových	kompetencí	žáků.
	 Nastudování	 didaktických	 materiálů,	 instalace	 tabule	 a	 proškolení	 pedagogy	
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představovaly	jen	počáteční	fázi.	Ta	byla	ale	nutným	předpoklademtoho,	abychom	se	
mohli	věnovat	aktivitám,	které	nás	opravdu	baví	a	jež	jsme	potom	stoprocentně	využili	
při	výuce.	Patřila	k	nim	tvorba	vlastních	didaktických	materiálů,	podle	nichž	jsme	učili,	
vzájemně	 je	mezi	sebou	 jako	pedagogové	sdíleli	a	zpětně	si	 je	vzájemně	vylepšovali.	
Postupně	tak	vzniklo	bohaté	portfolio	 (metodická	sbírka)	didaktických	pomůcek	pro	
výuku	anglického	jazyka	na	všech	stupních	pokročilosti.	Do	práce	s	interaktivní	tabulí	
se	postupně	a	velice	 samozřejmě	zapojili	 i	 žáci,	 kteří	od	začátku	oceňovali	 edukační	
přínos	a	zároveň	možnost	učit	se	cizí	jazyk	zábavnou	a	multimediální	formou.	Vyučující	
anglického	 jazyka	uspořádali	pro	angličtináře	z	ostatních	škol	 regionu	 “Setkání	před	
tabulí!”	a	o	své	zkušenosti	 se	v	 rámci	ukázkových	hodin	podělili	 i	 s	ostatními	kolegy.	
Běžné	a	důležité	byly	i	vzájemné	hospitace.

CIZÍ JAZYKY INTERAKTIVNĚ 
2010-2013

	 Bez	 cizích	 jazyků,	 a	 zvláště	 angličtiny	 se	dnes	neobejde	opravdu	nikdo.	 I	 naši	
studenti	si	moc	dobře	uvědomují,	že	to,	co	se	nenaučí	ve	škole,	budou	muset	později	za	
mnohem	větších	(i	finančních)	nároků	dohánět.	Možná	právě	jejich	zájem	způsobil,	že	
iniciátory	prvních	projektů	na	naší	škole	byli	právě	nadšení	učitelé	jazyků.	Koordinátorem	
projektu	„Cizí	jazyky	interaktivně	v	podmínkách	Společného	evropského	referenčního	
rámce	pro	jazyky”,	se	v	r.	2010	stala	Masarykova	obchodní	akademie	v	Jičíně.		Do	tohoto	
projektu	bylo	zapojeno	ještě	dalších	26	středních	škol	České	republiky	a	v	průběhu	tříleté	
realizace	projektu	vytvořilo	118	tvůrců,	učitelů	cizích	jazyků,	celkem	3180	interaktivních	
materiálů	 k	 výuce	 anglického,	 německého,	 ruského,	 francouzského,	 španělského																	
a	latinského	jazyka.
	 Z	naší	školy	se	do	projektu	aktivně	zapojily	4	vyučující	–	Jana	Budinská	a	Marta	
Mařasová	 za	 angličtinu	 a	 Jindřiška	 Dubnová	 a	 Jitka	 Kerhartová	 za	 německý	 jazyk.	
Díky	účasti	v	tomto	projektu	byla	naše	škola	vybavena	dvěma	skvělými	interaktivními	
tabulemi	se	softwarem	ActivInspire.		Tabule	byly	k	radosti	žáků	i	vyučujících	umístěny	
do	dalších	učeben	(č.	7	a	č.	10).
	 Množství	výukových	materiálů,	které	byly	v	průběhu	realizace	projektu	vytvořeny,	
pomáhají	vyučujícím	cizích	jazyků	zefektivnit	přípravu	a	organizaci	vyučovacích	hodin	
dodnes.	 Na	webových	 stránkách	 projektu	 jsou	 stále	 k	 dispozici	 interaktivní	 výukové	
materiály	s	konverzačními,	gramatickými	i	odbornými	tématy,	dále	reálie	příslušných	
zemí,	literární	témata,	témata	zaměřená	na	hudbu,	výtvarné	umění	a	další.

EU PENÍZE ŠKOLÁM 
2012-2013

	 Projekt	EU	Peníze	středním	školám	byl	na	naší	škole	zahájen	1.3.2012	a	ukončen	
28.2.2014.	Do	projektu	Evropské	unie	jsme	vstupovali	s	jasnými	cíli.	Do	přípravy	a	tvorby	
digitálních	učebních	materiálů	(DUM)	se	zapojilo	22	pedagogů.	Další	dva	ještě	pracovali	
ve	 funkci	projektového	manažera	a	 ICT	koordinátora.	Během	projektu	vzniklo	 jenom	
na	naší	škole	neuvěřitelných	580	digitálních	učebních	materiálů.	Co	jsme	od	projektu	
očekávali,	to	se	splnilo.	Došlo	ke	zkvalitnění	výuky	všeobecně	vzdělávacích	předmětů,							
a	to	s	cíleným	využitím	moderních	technologií	v	hodinách.	Vytvořené	digitální	materiály	
byly	na	stránkách	Ministerstva	školství	zpřístupněny	pedagogům	v	celé	republice,	a	tak	
je	v	hodinách	nevyužívají	jen	jejich	tvůrci,	ale	i	ostatní	učitelé,	kteří	se	projektu	tvorby	
DUM	zúčastnili.	Efektivní	a	praktické,	nemyslíte?	
	 Díky	projektu	jsme	výrazně	zmodernizovali	a	dovybavili	ICT	vybavení	školy	o	další	
počítače,dataprojektory	a	počítačový	software	a	podpořili	výuku	cizích	jazyků	a	finanční	
gramotnosti.	Vyučující	anglického	jazyka	v	rámci	projektu	absolvovali	také	didaktické	
semináře,	které	rozšířily	spektrum	jejich	znalostí.	Ve	škole	byly	vytvořeny	podmínky	pro	
zavádění	nových	vyučovacích	metod,		které	prokazatelně	vedlyke	zkvalitnění	výuky.	
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VELKÉ ŠKOLNÍ „KLÍČOVÁNÍ“
1.10.2010 – 1.4.2012

	 Svět	 kolem	 nás	 se	 mění	 závratným	 tempem.	 Denně	 používáme	 takové	
technologické	zázraky,	které	 jsme	si	před	pár	 lety	nedovedli	ani	představit.	Na	 jedné	
straně	 náš	 život	 ulehčují,	 ovšem	 na	 druhou	 stranu	 na	 nás	 kladou	 vysoké	 nároky.	
Zvládne	vůbec	současná	škola	připravit	své	žáky	na	budoucnost,	která	se	nám	mění	
před	očima?	Mohou	být	děti	ve	škole	zároveň	i	šťastné?	Baví	je	učení	a	chodí	rády	do	
školy?		Podobné	otázky	nám	běžely	hlavou	na	počátku	našeho	projektu	s	názvem	Velké	
školní					klíčování.	A	protože	se	nebojíme	ani	hledání	odpovědí	na	ně,	pustila	se	skupina	
27	nadšenců		z	řad	pedagogů	Gymnázia	a	Střední	odborné	školy	pedagogické	v	Nové	
Pace	v	 říjnu	2010	do	našeho	asi	nejrozsáhlejšího	projektu	 -	 Školního	klíčování.	 Tento	
projekt	pak	proběhl	 za	finanční	 spoluúčasti	 Evropského	 sociálního	 fondu	a	 státního	
rozpočtu	ČR	a	hlavně	za	účasti	takřka	všech	žáků	školy.		
	 Proč	právě	„klíčování“?	Vysvětlení	může	být	několik.	Třeba	to,	že	cílem	projektu	
bylo	najít	klíč	od	školy,	v	níž	by	se	všichni	cítili	dobře	a	v	níž	by	se	žákům	i	učitelům	
dobře	pracovalo.	Další	interpretací	může	být	skutečnost,	že	se	účastníci	projektu	snažili	
„rozklíčovat“	problematiku	současné	školy	a	úkolů,	které	před	ní	stojí.	A	v	neposlední	
řadě	 je	 tu	onen	 zásadní	pojem	–	klíčové	kompetence.	Co	 to	 vlastně	 je?	Rozlišujeme	
kompetence	k	učení,	k	řešení	problémů,	komunikativní,	sociální	a	personální,	pracovní,	
občanské.	Přeloženo	do	češtiny:	není	důležité	jen	získat	vědomosti,	ale	hlavně	je	umět	
prakticky	aplikovat.	A	právě	k	tomuto	cíli	směřovaly	všechny	aktivity	Velkého	školního	
klíčování.
	 Jako	 každý	 dobrý	 projekt	 muselo	 i	 Klíčování	 začít	 zjištěním	 výchozího	 stavu.	
Tím,	jak	vypadá	výuka	na	škole	v	porovnání	s	jinými	školami	v	tuzemsku	i	v	zahraničí.	
Novopačtí	 učitelé	 absolvovali	 na	 podzim	 roku	 2010	 přes	 100	 vzájemných	 hospitací																		
a	 vyrazili	 také	na	hospitace	do	 škol	 různých	 typů	 v	ČR	 (Semily,	 Tábor,	 Jablonec	nad	
Nisou),	 Německu	 (Mülsen	 St.	 Jacob),	 Dánsku	 (Rokaedsbro)	 a	 Belgii	 (Menen).	 Každá	
dobrá	zkušenost	totiž	vždy	byla	a	je	nad	zlato!
	 Mají-li	učitelé	naučit	žáky	zásadám	týmové	spolupráce,	musí	se	nejprve	v	tomto	
směru	zdokonalit	sami.	Proto	se	v	listopadu	2010	zúčastnili	všichni	členové	projektového	
týmu	třídenního	intenzívního	kurzu,	který	ve	Špindlerově	Mlýně	vedla	lektorka	Mgr.	Dana	
Svobodová.	V	srpnu	2011	pak	na	tento	kurz	navázalo	školení	ve	Vesci	pod	Kozákovem.	
Tady	jsme	se	zaměřili	na	problematiku	tvorby	úspěšných	projektů	a	využití	výpočetní	
techniky	a	moderních	komunikačních	metod.	Lektory	byli	Mgr.	Jiří	Hruška	z	Pardubic	
a	PaedDr.	Bořivoj	Brdička	z	Prahy.	Už	po	prvním	jmenovaném	kurzu	nastal	čas	předat	
získané	poznatky	žákům.	To	se	stalo	v	rámci	tříturnusového	dvoudenního	soustředění	
vybraných	žáků	v	Borovničce	na	přelomu	ledna	a	února	2011.		Vyškolení	žáci	se	pak	sami	
stali	lektory	pro	své	spolužáky	při	projektovém	dni,	kterého	se	22.	února	2011	zúčastnila	
celá	škola.	Tématem	tohoto	projektového	dne	byla	tvorba	projektů	a	týmová	spolupráce.
	 A	pak	už	mohl	přijít	Velký	školní	třesk	–	realizace	více	než	40	mezipředmětových	
projektů	téměř	ve	všech	třídách	školy.		Projekty	propojily	učivo	jednotlivých	vyučovacích	
předmětů,	 a	 to	 někdy	 až	 sedmi	 předmětů	 v	 jednom	 projektu,	 vše	 podle	 školních	
vzdělávacích	programů	nižšího	a	vyššího	stupně	gymnázia	i	pedagogické	školy.	O	všech	
těchto	projektech	jste	se	mohli	dočíst	a	 i	nadále	se	můžete	 informovat	na	stránkách	
http://vsk.gymnp.cz	 .	 Připomeňme	 projekty	 Sochy	 Nové	 Paky,	 Památky	 Novopacka,	
Cesta	z	listového	těsta	aneb	putování	po	knihovnách,	Země	2111,	Typicky	české,	anglické,	
německé,	Reálie	Německa	a	Rakouska,	My	restaurant,	Čína	včera	a	dnes,	Symbolická	
řeč	znaků	a	čísel,	Hudební	sborníček	písní	a	říkadel	pro	mateřské	školy	a	školní	družiny,	
Psychologie	nemocného	dítěte,	Kuks	umělecký	a	technický,	Objevování	sebe	a	okolního	
světa,	Příprava	oslavy	Dne	matek,	Technické	fantazie,	Výměnný	pobyt	v	Belgii	a	mnoho	
dalších.
Velké	školní	klíčování	vyvrcholilo	ve	středu	15.	února	2012	úspěšnou	závěrečnou	konferencí,	
které	se	zúčastnili	zástupci	(nejen)	pedagogické	veřejnosti	z	Královéhradeckého	kraje	
i	 jiných	 regionů	 ČR.	 Ze	 zahraničí	 též	 zástupci	 rumunské	 střední	 školy	 z	 Bukurešti,																				
se	kterou	naše	škola	navázala	kontakty	v	rámci	programu	COMENIUS.		
	 S	 trochou	 nadsázky	 lze	 říci,	 že	 už	 nikdy	 nebude	 náš	 způsob	 výuky	 a	 přístup																								
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k	 žákům	 stejný,	 jaký	 byl	 před	 zahájením	 projektu.	 Každý	 z	 nás	 prošel	 procesem	
„proměny“,	vystoupil	ze	své	ulity	a	přispěl	svým	umem	ke	společnému	dílu.	Prokazatelně	
jsme	právě	díky	projektu	Velké	školní	klíčování	všichni	bohatší	o	cenné	zkušenosti,	které	
ve	své	praxi	aktivně	využíváme.

ŠABLONY I „VZDĚLANÝ A SPOLUPRACUJÍCÍ UČITELSKÝ TÝM“
1.9.2017 – 31.8.2019

	 V	 rámci	Operačního	programu	Výzkum,	 vývoj	 a	 vzdělávání	 (OP	VVV)	 vyhlásilo	
Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	výzvu,	která	se	týkala	podpory	osobnostně	
profesního	rozvoje	pedagogů	prostřednictvím	dalšího	vzdělávání,	vzájemného	setkávání	
a	sdílení	zkušeností.	Tato	podpora	škol	dostala	název	Šablony	pro	SŠ	a	VOŠ.	
	 Do	projektu	jsme	se	bez	váhání	zapojili,	protože	se	objevily	nové	možnosti,	které	
nám	ve	škole	chyběly,	a	aktuální	situace	a	změny	ve	školství	si	o	ně	přímo	říkaly.	Šablony	
měly	totiž	kromě	jiného	šanci	nově	podpořit	aktivity	spolupráce	škol	a	zaměstnavatelů.	
Personálně	školu	posílit	například	o	školního	asistenta,	školního	psychologa,	speciálního	
pedagoga,	sociálního	pedagoga	nebo	školního	kariérového	poradce.	Projekt	Šablony	
dále	podporoval	využití	cizích	jazyků	ve	výuce,	aktivity	rozvíjející	ICT	a	doučování	žáků	
ohrožených	školním	neúspěchem.
	 Naše	 škola	 se	 zapojila	 do	 této	 výzvy	 s	 projektem	 „Vzdělaný	 a	 spolupracující	
učitelský	tým“.	Protože	bylo	možné	vybrat	si	v	nabídce	celého	programu	z	více	možností,	
do	 kterých	 se	 škola	 zapojí,	 udělali	 jsme	 to.	Pro	 realizaci	 projektu	 jsme	 si	 vybrali	 tyto	
šablony:

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Tandemová výuka
Zapojení odborníka z praxe

	 Cílem	 této	 šablony	 bylo	 zaměřit	 se	 na	 spolupráci	 pedagogických	 pracovníků	
středních	škol	a	odborníků	z	praxe	v	 rámci	všeobecně	vzdělávacích	nebo	odborných	
předmětů.	 Výsledkem	 této	 aktivity	 by	 mělo	 být	 zlepšení	 výuky	 a	 pozitivní	 vliv																															
na	výsledky	žáků.	Například	v	naší	škole	v	hodinách	výtvarné	výchovy,	které	probíhaly	
v	delších	blocích,	 pracoval	 s	 žáky	několika	 tříd	 sochař	 a	 řezbář	Vladimír	 Janata.	 Žáci	
získali	praktické	zkušenosti	i	dovednosti	s	prací	se	dřevem,	řezáním,	úpravou	výrobku			
a	mořením	dřeva,	na	podzim	pak	s	tvorbou	medaile	a	plakety	z	keramické	hlíny.
CLIL ve výuce SŠ
Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Prostřednictvím	této	šablony	jsme	chtěli	podpořit	žáky	středních	škol	ohrožené	školním	
neúspěchem,	a	sice	možností	doučování,	což	někteří	naši	žáci	velice	ocenili.	Důsledné	
využití	této	možnosti	se	pak	na	jejich	prospěchu	i	motivaci	k	učení	opravdu	projevilo.

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU 
ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI I
1. 1. 2018 - 31. 12. 2020 

	 A	 to	 už	 se	 dostáváme	 k	 aktivitám	 letošního	 roku.	 Spolupráce	 na	 projektech	
se	ukázala	pro	 školu	natolik	přínosnou,	 že	pokračujeme	dál.	A	protože	u	nás	 studují																				
i	budoucí	učitelky	a	vychovatelky,	rozhodli	jsme	se	pomoci	při	zavádění	interaktivních	
displejů	do	školek.	S	tím	souvisí	i	další	krok,	školení	učitelek,	které	s	nimi	budou	v	MŠ	
pracovat.	Inovace	ve	vzdělávání	v	mateřských	a	základních	školách	v	okrese	Jičín	souvisí	
s	 prací	 v	 digitálním	 edukačním	 prostředí	 s	 odpovídajícím	 vybavením.	Materiály	 pro	
odbornou	výuku	a	interaktivní	pomůcky	budou	využívány	v	předmětech	Pedagogická	
praxe	a	Informační	a	komunikační	technika.	Učitelé	školy	budou	v	této	oblasti	kompletně	
proškoleni	a	své	zkušenosti	budou	předávat	dalším	kolegům	ze	zapojených	škol.
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	 Od	září	2018	funguje	pro	žáky	školy	jednou	měsíčně	kroužek	zaměřený	na	využívání	
digitálních	pomůcek	v	MŠ,	a	to	v	kombinaci	s	těmi	klasickými.	V	rámci	činnosti	kroužku	
je	 každoročně	 v	 červnu	 realizována	 exkurze	 do	 IQParku	 v	 Liberci;	 ta	 koresponduje															
s	 činnostmi	 zařazenými	 do	 předmětů	 Pedagogická	 praxe,	 Pedagogika,	 Psychologie											
a	Informační	a	komunikační	technika.	Smyslem	celého	projektu	je	propojení	výuky	SŠ	
a	MŠ	s	cílem	využití	digitálních	technologií	ve	vzdělávacím	procesu.

ŠABLONY II „SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A NOVÉ METODY VE VÝUCE“
1.9.2019 – 31.8.2021

	 Po	 úspěchu	 Šablon	 I	 vyhlásilo	 Ministerstvo	 školství,	 mládeže	 a	 tělovýchovy	
výzvu	podobnou	té	první,	Šablony	II.	Ke	všem	přínosným	a	již	osvědčeným	aktivitám																																		
z	 „jedničky“	 přibylo	 ještě	 navíc	 například	 kariérové	 poradenství,	 možnost	 supervize,	
využití	 tabletů	 ve	 výuce,	 Anglický	 klub	 pro	 žáky	 a	 možnost	 uspořádat	 několik	
projektových	dnů	a	komunitních	setkání.	Vzájemné	setkávání	a	sdílení	zkušeností	nás	
proto	 ještě	čeká,	hodně	 si	 od	 toho	 slibujeme	a	moc	 se	na	 to	 těšíme.	 Ještěže	máme	
kolegyni	Janu	Budinskou,	která	se	do	všech	projektů	nejen	více	než	aktivně	zapojila,	ale	
také	je	koučovala,	starala	se	o	faktickou	i	administrativní	stránku	věci	a	po	celou	dobu	
neztratila	nadšení,	ideály	ani	chuť	hledat	v	nás	ve	všech	naše	lepší	já.
	 Do	 budoucna	 bychom	 uvítali	 projekty	 a	 aktivity	 zaměřené	 i	 na	 humanizaci	
vědomí,	podporu	sociálního	cítění	a	prohloubení	mravního	uvědomění	žáků,	posilování	
pozitivních	vztahů	ve	třídních	i	v	pedagogických	kolektivech	a	projekty	na	spolupráci	
mezi	rodinou	a	školou.

Mgr. Jana Budinská
PaedDr. Kateřina Krausová

TRADICE	A	SOUČASNOST	MEDIÁLNÍ	TVORBY	NA	NAŠÍ	ŠKOLE

	 Mediální	 tvorba	 na	 naší	 škole	 navazuje	 na	 dlouhodobou	 předchozí	 tradici.															
V	průběhu	sto	desetileté	historie	novopackého	gymnázia	vydávali	 jeho	studenti	 –	ať	
už	oficiálně	nebo	neoficiálně	-	 rozmanité	noviny	a	časopisy.	Z	doby	nedávno	minulé	
víme	o	existenci	časopis	s	názvem	Araukarit	vycházejícím	na	sklonku	totality.	Časopis	
představoval	na	svou	dobu	nevídanou	kvalitu	a	ostrost	pohledu.	Patrně	i	proto,	že	jeho	
hlavním	redaktorem	byl	Jaromír	F.	Typlt,	tehdy	začínající	mladý	literát	a	vyznavač	„volné	
hry	imaginace“,	dnes	velmi	dobře	známý	básník,	kritik	a	kunsthistorik.
	 V	90.	letech	ve	škole	proběhlo	několik	víceméně	neúspěšných	pokusů	tehdejších	
studentů	o	vydávání	vlastního	časopisu.	Patrně	nejzdařilejší	počin	představoval	časopis	
Fámyzdar,	 jejž	 vedla	 další	 dnes	 velmi	 známá	 osobnost,	mediální	 analytik	 a	 politický	
marketér	Jaroslav	Poláček.
	 Na	začátku	21.	století	se	na	gymnáziu	vynořila	silná	osobnost	milovníka	antické	
doby,	 mravů	 i	 kultury,	 jíž	 byl	 Jan	 Tomeš.	 Ten	 se	 stal	 duchovním	 otcem	 koncepce																										
a	zakladatelem	časopisu	Heuréka.	
	 Jan	Tomeš	je	dnes	začínajícím	spisovatelem	1,	2	.	Právě	on	dosáhl	rovněž	prvního	
úspěchu	–	vítězství	v	soutěži	O	nejlepší	středoškolský	studentský	časopis	organizované	
o.s.	FREINET	v	roce	2004.	Jeho	následovníky	se	postupně	stali	Kateřina	Valášková	a	Jan	
Chocholáč,	Ondřej	Bendl,	Lukáš	Fára,	Jan	Podzimek	a	řada	dalších	mladých	novinářů.		
Z	Heuréky	se	postupně	vytvořil	časopis	s	opravdu	celoškolskou	působností.	Do	redakční	
práce	se	zapojili	i	studenti	nižších	ročníků	gymnázia	a	také	„peďačky“,	velmi	oblíbenou	
rubriku	tvořila	vlastní	umělecká	tvorba,	objevily	se	i	komiksy.	Došlo	např.	ke	zmenšení	
formátu,	Heuréka	se	stala	více	komerčnějším	periodikem	a	snažila	se	oslovit	opravdu	
celou	školu.	Podařilo	se	přilákat	nové	redaktory	 i	zaujmout	nové	čtenáře.	A	dostavily	
se	 i	 úspěchy.	 Heuréka	 byla	 několikrát	 zařazena	 odbornou	 porotou	 i	 samotnými	
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studentskými	novináři	mezi	nejlepší	studentské	časopisy	v	ČR.	
	 Čas	Heuréky	jaksi	přirozeně	pominul.	Objevil	se	nový	časopis	–	a	byla	to	opravdu	
rána.	 BOOM!	 Tento	 časopis	 vytvořila	 nová	 generace	 nadšených	 novinářů.	 Nelze	 tu	
opomenout	zakladatelský	přínos	Terezy	Kráčmarové,	která	je	dnes	již	poměrně	známou	
mediální	osobností	a	předsedkyní	celostátního	sdružení	Fakescape	3,	4.
	 Zásadní	roli	v	dalším	vývoji	BOOMu	sehrály	Tereza	Alvaradová,	Zuzana	Vojíková						
a	mnozí	další.	Časopis	v	letech	2015-2018	sehrál	velmi	důležitou	roli	v	mediálním	životě	
naší	školy,	dosáhl	rovněž	několika	úspěchů	v	soutěžích	na	celostátní	úrovni,	a	hlavně	
připravil	pro	aktivní	mediální	život	několik	nadaných	osobností.	Hodně	tomu	napomohla	
i	naše	pravidelná	spolupráce	s	festivalem	Jičín	–	město	pohádky.	Právě	každoročně	v	září	
na	JMP	totiž	naši	redaktoři	získávají	své	novinářské	ostruhy	a	učí	se	základům	redakční	
práce	i	novinářské	práce	v	terénu.

	 	 Vývoj	 novinařiny	 ovšem	 spěje	
nezadržitelně	 dál.	 Na	 konci	 roku	 2018	
se	 šéfredaktorkou	 školního	 časopisu	
stala	 Michaela	 Neumanová,	 která	
vytvořila	 koncepci	 –	 pro	 mne,	 zarytého	
„oldschoola“	 -překvapivou,	 nečekaně	
moderní	a	zásadně	novou.	Míša	přetvořila	
školní	časopis	do	podoby	internetové,	do	
podoby	e-zinu.
	A	 jelikož	 její	 práce	 (podpořená	 slušnou	
redakční	 tvorbou)	 byla	 doslova	 hektická	
až	 heroická,	 setkala	 se	 s	 okamžitou	
odezvou.	 Ačkoli	 časopis	 fungoval	 teprve	
od	 února	 2019,	 již	 v	 listopadu	 2019	 byl	
vyhlášen	 Nejlepším	 středoškolským	

e-zinem	v	ČR	5	.
	 Závěrem	nezbývá	než	konstatovat,	že	na	novopackém	gymnáziu	jsme	očividně	
vždy	měli	 štěstí	 na	 kvalitní	 novináře.	 Jenom	 štěstí,	 anebo	 jsme	 si	 je	 alespoň	 trochu															
i	sami	vychovali?	Možná	v	tom	sehrál	 jistou	roli	 i	mediální	projekt	Být	v	obraze,	či	to,	
že	mediální	 výchova	 na	 naší	 škole	 není	 jen	 prázdným	heslem.	Nezbývá	 než	 vyjádřit	
naději,	že	výtečnou	novinářskou	štafetu	po	Míše	Neumanové	přeberou	další	studenti,	
že	i	nadále	bude	novinařinu	v	jakékoli	podobě	skvěle	podporovat	vedení	školy	a	že	se	
aktivně	zapojí	i	další	kolegové.	Zkrátka,	že	mediální	tvorba	na	našem	ústavu	bude	patřit	
i	v	následující	desetiletce	nadále	mezi	naše	„rodinné	stříbro“.	

1 - https://denik-gymnp.cz/navraty-3-jan-tomes/
2- https://denik-gymnp.cz/spisovatel-jan-tomes-v-nasi-skole/
3- https://denik-gymnp.cz/dycky-denik-expedice-pardubice/
4- https://denik-gymnp.cz/?s=kr%C3%A1%C4%8Dmarov%C3%A1
5- https://denik-gymnp.cz/denik-gymnp-nejlepsim-skolnim-e-zinem-cr/

                                                                                             

PaedDr. Stanislav Bendl, garant školního časopisu 

PŘÍRODOVĚDNÁ	LIGA	ANEB	O	LIGOVÉ	BODY	
NA	NOVOPACKÉM	GYMNÁZIU

	 Stává	 se	 vám,	 milí	 čtenáři,	 že	 vám	 začne	 běhat	 mráz	 po	 zádech,	 řekne-li																												
se	fyzika,	chemie,	biologie,	zeměpis	nebo	matematika?	Tyto	předměty	často	bývají	pro	
studenty	„strašákem“	a	nepatří	většinou	k	těm	nejoblíbenějším.		Přírodovědná	liga	se	
však	snaží	ukázat,	že	přírodovědné	předměty	nemusejí	a	ani	nechtějí	být	nutným	zlem	
a	suchopárnou	teorií,	ale	mohou	být	zajímavým	a	vzrušujícím	dobrodružstvím.
	 Přírodovědná	liga	je	naše	vlastní	komplexní	dlouhodobá	soutěž,	zahrnující	úlohy	
z	výše	zmíněných	oborů.	Je	určena	všem	žákům	školy	od	primánů	až	po	maturanty.	
	 Historie	soutěže	sahá	do	školního	roku	2003/2004,	kdy	se	uskutečnila	první	dvě	

Redakce vítězného sš. e-zinu, Brno 2019
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soutěžní	kola,	tzv.	nultý	ročník.	Ve	školním	roce	2004/2005	proběhl	první	řádný	soutěžní	
ročník,	ve	školním	roce	2020/2021	proběhne	již	sedmnáctý	soutěžní	ročník.
	 Zatímco	 obsahově	 podobný	 celostátně	 organizovaný	 Přírodovědný	 klokan																	
je	jednorázovou	akcí,	která	proběhne	v	jediné	hodině,	naše	Přírodovědná	liga	je	„během	
na	dlouhou	 trať“	 a	prověří	nejen	znalosti	 soutěžících,	 ale	především	 jejich	vytrvalost.	
Soutěžní	ročník	totiž	začíná	zpravidla	v	druhé	polovině	září	a	trvá	až	do	jara.	Skládá	se							
z	několika,	zpravidla	šesti	soutěžních	kol,	zaměřených	na	jednotlivé	přírodovědné	obory.	
Další	 body	mohou	 soutěžící	 získávat	 v	 bonusových	 či	 praktických	 úlohách.	 Bodový	
bonus,	tzv.	rychlostní	prémii,	si	mohou	soutěžící	připsat	také	za	odevzdání	řešení	před	
stanoveným	termínem.	Soutěžní	úkoly	každého	kola	 i	průběžné	pořadí	 soutěže	 jsou	
prezentovány	 na	 školním	 webu,	 školním	 facebooku	 a	 dvou	 nástěnkách	 v	 budově	
školy.	Jedno	kolo	trvá	v	posledních	letech	zpravidla	14	dní,	do	Vánoc	se	tak	stihne	pět	
soutěžních	 kol.	 V	 lednu	 probíhá	 ligová	 přestávka	 a	 po	 uzavření	 pololetní	 klasifikace	
přichází	šesté	kolo.	Po	něm	se	uzavře	pořadí	základní	části	a	patnáct	nejúspěšnějších	
soutěžících	 postupuje	 do	finále	 –	 Přírodovědné	 ligy	mistrů.	 Ta	 se	 odehrává	 ve	 škole	
formou	písemného	testu	s	otevřenými	i	uzavřenými	otázkami	a	svou	formou	tak	trochu	
připomíná	již	zmíněného	Přírodovědného	klokana.	Body	z	finále	se	pak	přičtou	k	bodům	
ze	základní	části	a	výsledné	pořadí	je	na	světě.
	 Soutěžní	úlohy	jsou	koncipovány	tak,	aby	umožňovaly	účast	i	nejmladším	žákům	
školy.	Neobsahují	tedy	žádné	složité	vzorce,	žádnou	vyšší	matematiku	a	složité	teorie.	
Jsou	laděny	spíše	prakticky	a	populárně	(ne	však	populisticky…).	Poslední	soutěžní	kolo	
ročníku	2019/2020	bylo	např.	věnováno	působení	českého	génia	Járy	Cimrmana	na	poli	
fyziky.	Soutěžní	zadání	je	pro	všechny	stejné,	pro	soutěžící	z	nižšího	stupně	gymnázia	
(prima	 až	 kvarta)	 je	 však	 vedle	 absolutního	 pořadí	 vypsána	 i	 samostatná	 kategorie	
Junior.	Vzhledem	ke	koncepci	úloh	 se	však	často	 smazávají	 rozdíly	mezi	 soutěžícími	
různých	věkových	skupin	a	mladší	soutěžící	se	tak	často	probojují	 i	na	přední	příčky.	
Mnohem	větší	roli	než	objem	„nabiflovaných“	vzorečků	a	pouček	totiž	v	soutěži	hraje	
píle	a	již	zmíněná	vytrvalost.	Právě	v	několika	ročnících	jsou	nejmladší	soutěžící	velmi	
aktivní	a	tvoří	většinu	účastníků	ligy.
	 Soutěžící,	 kteří	 splní	 určitý	 bodový	 limit	 po	 6.	 kole,	 získávají	 titul	 úspěšného	
řešitele,	s	nímž	je	spojeno	získání	diplomů	a	hodnotných	cen	v	podobě	poukázek	na	
zboží.	To	je	umožněno	díky	podpoře	soutěže	ze	strany	Spolku	rodičů	gymnázia	a	firmy	
Papír	–	knihy,	Ondřej	Nýdrle,	Nová	Paka.		Nelze	zapomenout	ani	na	mediálního	partnera	
ligy,	kterým	je	od	roku	2019	Deník	Gymnp,	tedy	školní	e-zin,	který	byl	v	loňském	roce	
vyhodnocen	 jako	 nejlepší	 školní	 elektronické	médium	 v	 České	 republice.	 V	 Deníku	
vycházejí	 před	 každým	 soutěžním	 kolem	 „upoutávky“	 na	 jednotlivé	 soutěžní	 úlohy,	
což	 zvyšuje	 popularitu	 soutěže.	 A	 ta	 je	 nemalá.	 Počet	 soutěžících	 v	 jednom	 ročníku																						
v	posledních	letech	přesahuje	40,	můžeme	tedy	říci,	že	soutěží	každý	desátý	žák	školy.	
Kdybychom	počítali	 pouze	 gymnázium,	 pak	 by	 to	 byl	 téměř	 každý	 sedmý	 a	 pokud	
bychom	uvažovali	jen	„nižší“	gymnázium,	tak	téměř	každý	třetí!
	 Každý	 soutěžní	 ročník	 je	 zakončen	 slavnostním	vyhlášením,	na	němž	úspěšní	
řešitelé	převezmou	ceny.	Odměnou	pro	soutěžící	je	také	atraktivní	závěrečná	exkurze,	
které	se	vedle	úspěšných	řešitelů	zúčastňují	 i	soutěžící,	kteří	splní	určitý	nižší	bodový	
limit.	 V	historii	 Přírodovědné	 ligy	 jsme	 takto	navštívili	 například	 jadernou	elektrárnu	
v	Temelíně,	Vojenské	letecké	muzeum	v	Praze,	přečerpávací	vodní	elektrárnu	Dlouhé	
Stráně,	 hvězdárnu	 v	Úpici,	 Techmanii	 v	 Plzni,	 Letiště	 Václava	Havla	 v	 Praze,	 IQlandii	
v	 Liberci,	 Svět	 techniky	 v	 Ostravě	 –	 Dolních	 Vítkovicích.	 O	 některých	 z	 těchto	 cílů																									
si	účastníci	rozhodli	sami	v	elektronické	anketě.	V	soutěžním	ročníku	2019/2020	jsme	
chtěli	zamířit	do	České	televize	v	Praze,	koronavirová	pandemie	nás	však	donutila	tuto	
zajímavou	exkurzi	zatím	odložit.	
	 Soutěž	by	samozřejmě	nemohla	existovat	bez	autorského	týmu,	který	připravuje	
jednotlivé	 soutěžní	 úlohy.	 Ten	 v	 posledních	 letech	 tvoří	 RNDr.	 Josef	 Křeček	 (fyzika,	
koordinátor	 soutěže),	 Lenka	 Doležalová	 (chemie),	 Mgr.	 et	 Mgr.	 Kristýna	 Rychlovská	
(biologie),	Mgr.	Tomáš	Dočekal	(zeměpis,	nebo	chcete-li	geografie),	Mgr.	Michal	Chrtek	
(matematika)	a	RNDr.	Jana	Vašková	(matematika).
	 V	 roce	 2019	dostala	Přírodovědná	 liga	 ke	 svým	patnáctým	narozeninám	nové	
logo,	které	rovněž	vzešlo	ze	žákovské	soutěže.	Mezi	téměř	třiceti	často	velmi	zdařilými	
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návrhy	zvítězilo	grafické	dílko	Dominiky	Forbelské	a	Báry	Zítkové,	které	je	tak	současným	
logem	soutěže	a	vy	si	jej	zde	můžete	prohlédnout.
	 Nyní	 připomeňme	 jména	 vítězů	 prvních	 šestnácti	 ročníků	 ligy.	 V	 absolutním	
pořadí	zvítězil	v	letech	2005-2007	třikrát	po	sobě	Jan	Trybenekr,	2008	Václav	Pilař,	2009	
David	 Friček,	 2010	 Jan	 Šorf,	 2011	 Pavel	 Brodský,	 2012	 Kristýna	 Voráčková,	 2013	David	
Broul,	2014	Vojtěch	Zívr,	2015	Kristýna	Vojtíšková,	v	letech	2016-2019	čtyřikrát	v	řadě	(!!!)	
Klára	Kotyková,	a	v	roce	2020	Kryštof	Vitvar	jako	historicky	první	vítěz	z	kategorie	Junior.
V	kategorii	Junior	slavili	vítězství	v	roce	2005	Ondřej	Lejdar,	2006-2007	dvakrát	po	sobě	
Pavel	Brodský,	2008	Jan	Šmidrkal,	2009	Tereza	Janatová,	2010	Jaroslav	Moravec,	2011	
Vojtěch	 Tázlar,	 2012	 Sára	 Jirková,	 2013	Martin	 Nýdrle,	 2014	 Albert	 Hylmar,	 2015	 Klára	
Kotyková,	2016	a	2017	dvakrát	po	sobě	Matěj	Tegel	a	2018-2020	dokonce	třikrát	po	sobě	
Kryštof	Vitvar.
	 Závěrem	 se	 chci	 přiznat	 k	 tomu,	 že	 jsem	 před	 sedmnácti	 lety	 zamýšlel	
Přírodovědnou	 ligu	 jako	 jednorázovou	 akci	 ke	 zvýšení	 popularity	 přírodovědných	
předmětů.	Rozhodně	by	mě	v	roce	2003	nenapadlo,	že	soutěž	poběží	ještě	v	roce	2020.	
Proč	však	opouštět	něco,	co	 funguje	a	přitahuje	stále	větší	počet	zájemců?	A	 tak	se	
těšme	na	další	úspěšné	ročníky	Přírodovědné	ligy!

                                                                    
RNDr. Josef Křeček, koordinátor Přírodovědné ligy

HRÁTKY	S	ČEŠTINOU

	 Soutěž	 Hrátky	 s	 češtinou	 žákům	 nabízí	 krátká,	 a	 přesto	 zajímavá	 setkání																																
s	češtinou.	Oproti	tradiční	Přírodovědné	lize	jsou	Hrátky	na	naší	škole	relativní	novinkou	
–	po	nultém	ročníku	2017/18	 jsme	se	přesvědčili	o	 jejich	životaschopnosti	a	nyní	 jsou	
Hrátky	pevnou	součástí	nabídky	nad	rámec	běžných	školních	povinností.
	 Soutěžit	mohou	všichni	žáci	prvních	čtyř	ročníků	osmiletého	gymnázia.	Jednotlivá	
zadání	jsou	k	dispozici	vždy	v	půli	měsíce	a	soutěžící	mají	přibližně	týden	na	zpracování	
odpovědí.	Ač	tento	jazykový	projekt	nazýváme	soutěží,	je	třeba	zmínit,	že	není	prioritou	
Hrátek	závodit	stejně	jako	v	atletice	(otázka	možné	objektivní	měřitelnosti	kvality	textů	
to	ani	nedovoluje).	A	jak	si	může	člověk	představit	jednotlivá	zadání?	Úkoly	vždy	spojuje	
možnost	 kreativně	uchopit	 rodný	 jazyk	 a	pracovat	 s	 ním	 formou,	 jež	 se	do	běžných	
hodin	českého	jazyka	nevejde.
		 A	 naše	 vize	 do	 budoucna?	 Budeme	 pokračovat	 v	 podobném	 duchu	 s	 tím,																							
že	plánujeme	zařazovat	mimo	běžná	kola	(při	nichž	žáci	tvoří	v	klidu	domova	dle	zadání)	
také	společné	workshopy.	Před	uzavřením	škol	v	březnu	2020	jsme	stihli	jeden	takový	
zvládnout	v	místním	nakladatelství	Venkovské	dílo.	Myslíme,	že	se	osvědčil	a	že	možnost	
setkávání	se	(nejen)	nad	češtinou	přináší	důležitý	moment	společné	diskuze,	sdíleného	
zážitku	i	příjemně	stráveného	času.	

                                                                    
Mgr. Vlasta Drábková, koordinátorka projektu



- 34 -

NA PRKNECH, KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT

STRAŠIDLO	CANTERVILLSKÉ	JAKO	TŘÍDNÍ	PROJEKT

	 V	pátek	23.6.2017	inscenoval	v	aule	školy	septimánský	divadelní	soubor	Slanina	
premiéru	divadelní	hry	Strašidlo	cantervillské		v	10	hodin	pro	školu	a	tentýž	den	rovnou		
i	 její	derniéru	v	 18	hodin	pro	veřejnost).	Navázal	 tak	na	své	slavné	předchůdce,	vždyť	
např.	 divadelní	 soubor	 Tramvaj	 hrál	 stejnojmennou	 hru	 v	 roce	 2004	 (scénárista	 byl	
tehdy	stejný,	scénář	podstatně	jiný).	
	 Vedle	navázání	na	tradici	tvořil	další	důvod	výběru	Wildeovy	hry	její	neuvěřitelná	
variabilita,	možnost	si	s	původním	textem	různě	pohrát.	Našemu	divadelnímu	tělesu	se	
v	roce	2017	podařilo	do	té	míry,	že	již	prakticky	hotový	scénář	z	podzimu	2016	musel	být	
přes	zimu	zcela	přepracován,	a	to	kvůli	rozchodu	ústřední	herecké	milenecké	dvojice.		
Výsledek	 se	 pak	 sice	 možná	 mírně	 vzdálil	 od	 originálu.	 Wildeovi	 to	 ovšem	 nejspíš	
nevadilo,	 neboť:	 Když	 je	 umělecké	 dílo	 dokončeno,	 má	 svůj	 vlastní	 nezávislý	 život															
a	může	pak	odevzdat	docela	jiné	poselství,	než	bylo	do	něj	autorem	vloženo.	Vzniklé,	
poněkud	postmoderní	dílo	přitom	zcela	jistě	naplnilo	některý	ze	skvělých	Oscarových	
aforismů	a	duchaplných	bonmotů	(byly	ke	zhlédnutí	na	výstavě	v	chodbě	školy).	

	Pragmatický	 důvod	 představovala	
možnost	 text	 upravit	 tak,	 aby	 si	 mohli	
zahrát	 (nebo	 se	 aspoň	 zapojit)	 všichni	
septimáni,	 přičemž	 někteří	 z	 nich	 coby	
skvělí	 univerzálové	 sehráli	 i	 vícero	 rolí	
(např.	 Vojta	 Kaván	 asi	 6).	 17	 studentů	
septimy	 se	 zapojilo	 do	 ojedinělého	
třídního	projektu	v	duchu	anglosaského	
Class	 Act,	 ve	 kterém	 si	 sami	 připravili	
scénu,	 techniku,	 kostýmy,	 sami	 hráli												
a	 sami	 zpívali.	 Byla	 to	 vlastně	 aplikace	
Komenského	zásady	Schola	ludus.
	Neopomenutelná	 se	 jeví	 být	 též	
aktuálnost	 a	 kontroverznost	 nosných	
témat	 hry:	 vztah	 Británie	 a	 USA,	 vztah	
Británie	a	Evropy	(brexit),	usedlíci	versus	
přistěhovalci,	 konzervativní	 versus	
moderní,	nesnášenlivost	versus	tolerance,	
problémy	 strašidla	 s	 identitou,	 láska	
versus	smrt,	možnost	reinkarnace,	vztah	
záhrobí	 a	 každodenního	 života,	 vztah	
umění	 a	 reality,	 lingvistický	 problém	
přechylování	etc	etc.	

	Z	Wildeových	myšlenek	nás	při	realizaci	
naší	hry	inspirovaly	hlavně	dvě: 
1.	 Život	 je	 zrcadlo	 a	 umění	 skutečnost.	
Život	napodobuje	umění	daleko	více,	než	
umění	napodobuje	život.	
2.	 Tajemství	 lásky	 je	 větší	 než	 tajemství	
smrti.

	 Nejen	ve	staré,	dobré	Británii,	nýbrž	i	dnes	má	každý	z	nás	nějakého	toho	svého	
strašáka,	svého	kostlivce	skrytě	uloženého	někde	hluboko,	přehluboko	ve	staré	skříni,	
každý	z	nás	má	nejen	na	krbu	nějaké	ty	skvrny,	jež	nelze	jen	tak	lehce	odstranit	a	které	
se	někdy	dokonce	i	reinkarnují	…
	 Samozřejmě	že	kniha	Strašidlo	cantervillské	je	též	součástí	maturitního	seznamu	

Strašidlo cantervillské 

Strašidlo cantervillské 
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četby,	 tudíž	 bylo	 pro	 příští	maturanty	 (a	 vlastně	 pro	 všechny)	 záhodno	 se	 s	 ní	 blíže	
seznámit.	
Septimánům	 celoroční	 společný	 projekt	 zajisté	 pomohl	 lépe	 se	 vzájemně	 poznat,	
semknout	se	jako	kolektiv,	vytvořit	své	„grandiózní	finále“	před	maturitním	ročníkem,	
zkrátka	vytvořit	si	nezapomenutelné	vzpomínky	na	příští	třídní	srazy	pro	následujících	
zhruba	50	let.
                                          

PaedDr. Stanislav Bendl, autor scénáře, režisér, třídní učitel tehdejší septimy

MUZIKÁLY	NOVOPACKÝCH	STUDENTŮ

KRÁL	ZBOJNÍKŮ

		 Když	 se	 Pavlu	 Matějovskému,	
řediteli	 Gymnázia	 a	 SOŠPg,	 dostal	
do	 rukou	 textový	 a	 hudební	 materiál																							
k	muzikálu	Král	zbojníků,	rozhodl	se,	že	si	
splní	svůj	dávný	sen	–	nacvičit		a	sehrát	se	
studenty	školní	muzikál.	
		 Začal	tedy	náročný	konkurz,	který	
se	 klidně	 mohl	 jmenovat	 „Hledáme	
Robina“.	Hudební	režii	si	vzaly	na	starost	
Alena	 Matějovská	 a	 Alena	 Lelková.																									
A	právě	ony	vybraly	do	hlavní	role	Ondřeje	
Lelka,	 v	 té	 době	 žáka	 tercie.	 Ostatní	
role	 byly	 přiděleny	 přednostně	 členům	

pěveckého	sboru	při	gymnáziu.	Taneční	choreografie	připravily	a	předvedly	„peďačky“,	
čili	studentky	SOŠPg.
	 Intenzivní	 zkoušení	 začalo	 s	 nástupem	 nového	 školního	 roku.	 Zkoušelo	 se																				
o	podzimních	prázdninách,	aktéři	obětovali	i	státní	svátek.	Lze	říci,	že	studenti	i	učitelé	
po	 čtyři	 měsíce	 svým	 muzikálem	 doslova	 žili.	 Nezastupitelnou	 funkci	 producenta,	
manažera	a	koordinátora	„vlastně	všeho“	sehrál	v	přípravě	Pavel	Matějovský.	
	 S	některými	kostýmy	pomohly	maminky	účinkujících,	další	kostýmy	a	většinu	
ostatních	 potřebných	 rekvizit	 a	 služeb	 se	 podařilo	 zajistit	 díky	 sponzorům.	 Velké	
pochopení	a	vstřícnost	projevily	MKS	i	Městský	úřad	Nová	Paka.
	 A	nyní	konečně	k	vlastnímu	muzikálu.	Libreto	představilo	klasický	příběh	zbojníka	
Robina	Hooda,	který	bohatým	bral	a	chudým	dával.	Zpívalo	se	a	hrálo	o	lásce	a	nenávisti,	
přátelství	a	zradě,	bohatství	a	chudobě,	nadřazenosti	a	vstřícnosti.	Scénář	muzikálu	byl	
částečně	 originální.	 Klasický	 příběh	milostného	 trojúhelníku	 –	 Robin	 (Ondřej	 Lelek),	
Mariana	(Eva	Matějovská),	Gisbern	(David	Broul)	-	vyvrcholí	v	závěru	zásahem	královny	
(Jana	Knapová),	která	potrestá	Gisberna	samotou	a	pokáním.	
	 Právě	 David	 Broul	 v	 inscenaci	 předvedl	 strhující	 výkon.	 Náročný	 úkol	 měli																									
i	mladičcí	Eva	Matějovská	a	Ondřej	Lelek.	Oba	sotva	čtrnáctiletí	herci	ztvárnili	veskrze	
pozitivní	postavy	vyzařující	čistou,	líbeznou	láskou,	nepůsobili	přitom	směšně,	a	navíc	
podobně	jako	všichni	ostatní	předvedli	skvělé	pěvecké	výkony.
	 Zajímavou	a	osvěžující	funkci	plnily	v	příběhu	netradiční	postavy	přidané	v	libretu	
–	podnikavé	služtičky	(Amy	Morillo,	Zuzana	Kriegelová),	kuchařka	(Kateřina	Krausová)									
či	dvorní	dámy	(Martina	Daníčková	a	Šárka	Horáková).
	 Důležitou	 roli	 glosátora	měla	 postava	 Šaška,	 v	 níž	 excelovala	 Jana	 Kotherová.	
Přesvědčiví	byli	i	zbojníci	(David	Dušánek	a	Richard	Králiček).	Poctivé	a	skvělé	výkony	
předvedly	také	dívky	z	„peďáku“,	sboristé	se	blýskli	v	pěveckých	i	tanečních	číslech.
	 Představení	se	opíralo	o	nádhernou	hudbu	 (Daniel	Klán)	a	vkusné	texty	 (Lada	
Stará).	Všichni	zpívali	naživo	do	hudebních	podkladů,	což	byla	nesmírná	zkušenost.		 	
Originálně	byla	řešena	i	scéna,	kdy	byla	velmi	funkčně	a	zároveň	smysluplně	použita	
zadní	projekce.	Velikému	úspěchu	muzikálu	pomohlo	i	profi	ozvučení		a	osvětlení.

Král zbojníků
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	 Premiéra	muzikálu	proběhla	v	novopackém	městském	kulturním	středisku	ve	
středu	10.	12.	2014.	Zájem	o	něj	byl	obrovský,	a	tak	se	souboru	více	než	50	herců,	zpěváků	
a	tanečníků	podařilo	vyprodat	ještě	10	představení.	Při	derniéře	Pavel	Matějovský	přislíbil	
další	muzikál,	který	by	se	mohl	odehrát	již	novém	novopackém	kulturním	stánku.

ANDÍLCI	ZA	ŠKOLOU

		 Přestavba	MKS	se	po	další	dva	roky	
pohybovala	stále	ve	virtuální	rovině.	Proto	
se	 studenti	 a	 profesoři	 novopackého	
gymnázia	 a	 SOŠPg	 rozhodli	 nečekat	 a	
svůj	úspěch	s	přechozím	muzikálem	nově	
zopakovat,	 i	 když	 v	 doslova	 chátrajícím	
kulturním	novopackém	svatostánku.	
		 Tentokrát	 si	 vybrali	 muzikálové	
představení	 Andílci	 za	 školou.	 Náročná	
příprava	 začala	 od	 září	 2016,	 odehrávala	
se	 v	 době	 mimo	 školní	 vyučování,																									
o	 víkendech	a	prázdninách.	A	 ve	dnech	
22.,	 23.	 a	 24.	 února	 2017	 vyvrcholila																														
v	novopackém	MKS	dvěma	dopoledními	
představeními	 pro	 školy	 a	 třemi	
večerními	 pro	 veřejnost.	 Muzikál																																																							
s	chytlavými	songy	napsal	Michal	David.	
Texty	Lou	Fanánka	Hagena	a	scénář	Jana	
Hlaváče	líčí	příběh	ze	školního	prostředí.	
Skupina	 kvintánských	 holek	 se	 ve	 škole	
kromě	 boje	 s	 ředitelkou	 Kadavou	 (Jana	
Knapová)	 zabývá	 především	 vztahy																						
s	 opačným	 pohlavím.	 Zajímá	 je	 hlavně	
Šimon	 (Ondřej	 Lelek),	 idol	 všech	 dívek	
ve	 škole.	 Hlavní	 zápletku	 však	 přinese	
příchod	 nové	 spolužačky	 Nikoly	 (Eva	
Matějovská),	 jež	 obdrží	 nálepku	 děsné	
šprtky,	a	jejího	bratra	Filipa	(Michal	Kříž),	

z	nějž	se	vyklube	pořádný	uličník	a	hybatel	děje.	Nikola	je	navíc	dívka	pohledná,	čímž	
vzbudí	 Šimonův	 zájem	 a	 antipatii	 spolužaček.	 Vedle	 ředitelky	 se	 do	 děje	 na	 straně	
učitelů	zapletou	jednak	pozitivním	způsobem	sympatický	zeměpisář	a	exrocker	Vojtěch	
(Michal	 Chrtek),	 jednak	 spíše	 negativně	 zmatený	 hudebkář	 Chramosta	 (Jan	 Kypr).	
Průběžně	též	dochází	ke	konfrontaci	dvou	odlišných	pubertálních	světů	–	světa	holek	
(Míša	–	Alena	Matějovská,	Tereza	–	Anna	Koreňová,	Vendy	–	Aneta	Kučerová,	Angee	–	
Eliška	Bretšnajdrová)	a	světa	kluků	(Dejv	–	Richard	Králíček,	Tommy	–	Martin	Kříž).	Vše	
probíhá	pod	laskavým	nadhledem	postavy	z	jiného	světa	–	kostlivce	a	věčného	repetenta	
Karpíška	(Tereza	Neumannová).	Kvetoucí	mladá	láska	je	doprovázena	žárlivostí	a	závistí,	
ale	také	tolerancí	a	pochopením.	Finálová	scéna	školní	akademie	kulminuje	dokonce	
společným	anarchistickým	povstáním	proti	nesnesitelné	ředitelce.
	 Důležitou	 roli	 při	 přípravě	 muzikálu	 sehrála	 osobnost	 studentky	 2.	 ročníku	
pedagogické	 školy	 Evy	 Matějovské.	 Inspirována	 dřívějším	 vlastním	 účinkováním																													
v	pražské	inscenaci	Andílků	(režisér	Filip	Renč)	stala	se	nyní	jako	režisérka	a	choreografka	
neutuchajícím	motorem	přípravy	celého	muzikálu	a	dokázala	své	vlastní	zaujetí	přenést	
i	na	ostatní.	Na	všech	účinkujících	bylo	znát	obrovské	nadšení,	které	významně	zvýšilo	
působivost	celého	muzikálu.	Herci	se	nebáli	 lehce	upravit	text	aktuálními	a	vtipnými	
narážkami	na	novopacký	gympl	(např.	žloutenková	karanténa	v	kvintě).	Vysoká	úroveň	
perfektně	nacvičených	pěveckých	a	tanečních	čísel,	skvělá	produkce	Pavla	Matějovského,	
dobře	využité	a	funkční	rekvizity,	efektní	i	efektivní	zadní	projekce	a	neustále	variabilní	
mobilní	scéna	(zapůjčená	z	originální	muzikálové	produkce	divadla	Broadway	Praha)	

Andílci za školou
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-	 to	 vše	přispělo	 k	 silné	odezvě	u	novopackého	publika.	Nikoli	 náhodou	účinkujícím	
aplaudoval	ve	stoje	při	všech	8	představeních	nadšený	„plný	sál“.	Muzikál	opět	navštívila	
spousta	významných	osobností.	Jednou	z	nich	byl	i	filmový	režisér	Jan	Lengyel,	kterého	
novopacké	představení	inspirovalo	natolik,	že	se	podle	něho	rozhodl	natočit	film.	Jeho	
premiéra	byla	bohužel	pozastavena	koronavirovou	karanténou,	ale	v	roce	2021	by	měla	
kina	v	celé	ČR	již	film	Andílci	za	školou	uvádět.	A	protože	se	rekonstrukce	novopackého	
MKS	 stále	 nerozhýbala,	 tak	 je	 možné,	 že	 kulturní	 a	 hudební	 nadšení	 novopackých	
studentů	a	profesorů	přeroste	v	další	muzikál…

      
Texty PaedDr. Stanislava Bendla 

s jeho laskavým souhlasem přepracovala Mgr. Alena Matějovská

PĚVECKÝ	SBOR	GYMNÁZIA

	 Pěvecký	sbor	při	gymnáziu	byl	založen	Mgr.	Alenou	Lelkovou	v	roce	2006	a	schází	
se	dodnes.	Navštěvují	ho	žáci	nižších	i	vyšších	ročníků	víceletého	gymnázia,	v	letošním	
roce	5	chlapců	a	 18	děvčat.	 Jsou	 to	 žáci,	 kteří	 si	 ve	 svém	volném	čase	přijdou	každé	
pondělí	zazpívat	vícehlasé	úpravy	různých	písní	–	od	lidových,	přes	kánony	k	písním	20.	
století.	Zpívají	hlavně	pro	radost,	vystupují	na	příležitostných	kulturních	akcích	města	
Nové	Paky,	v	aule	gymnázia.	Nikdy	nevynechali	možnost	zazpívat	si	na	adventních	trzích,	
které	se	konají	na	novopackém	náměstí,	každoročně	vystupují	na	Jarních	koncertech,	
což	je	přehlídka	novopackých	sborů,	několikrát	se	zúčastnili	krajské	přehlídky	pěveckých	
sborů	v	Hradci	Králové.	Vždy	si	odvezli	nějaké	ocenění	–	nejčastěji	stříbrné	pásmo,	v	roce	
2013	dokonce	i	zlaté	pásmo.	Nejvíce	zážitků	mají	spojeno	s	nácvikem	sborových	partů	
muzikálu	Král	zbojníků,	který	v	roce	2016	nastudovali	učitelé	a	žáci	naší	školy.	
	 Nic	by	ale	nemohlo	fungovat	bez	podpory	vedení	školy	a	klavírního	doprovodu	
sboru.	 Za	 několikaletou	 spolupráci	 patří	 bezprostřední	 poděkování	 a	 velké	 uznání	
profesorce	gymnázia	Mgr.	Aleně	Matějovské	a	také	MgA.	Monice	Chmelařové.	Bez	jejich	
klavírního	doprovodu	by	 sbor	nemohl	 vůbec	 fungovat,	 vystupovat	na	 veřejnosti.	Pro	
zpestření	vystoupení	nesmí	chybět	i	další	hudební	nástroje.	Sbor	za	dobu	jeho	trvání	
doprovázelo	mnoho	šikovných	studentů;	za	to	jim	patří	velký	dík	i	vzpomínka	na	pěkné	
hudební	chvíle	na	pódiu	i	na	zkouškách.	Mezi	nejvíce	využívané	nástroje	patří	příčná	
flétna;	na	tu	sbor	nejdéle	doprovázela	Kateřina	Svobodová,	absolventka	gymnázia,	a	Eliška	
Kotrbová,	současná	flétnistka	sboru.	Na	africký	buben	a	cajon	sbor	nejdéle	doprovázel	
Ondřej	Lelek,	student	gymnázia.	Na	saxofon	sbor	doprovázela	Alžběta	Dvořáková,	také	
absolventka	gymnázia.	Na	harfu	sbor	doprovázela	Tereza	Entová,	na	violoncello	Tobiáš	
Tláskal,	oba	studenti	gymnázia.	V	letošním	roce	se	mohl	sbor	pochlubit	i	souhrou	dvou	
saxofonů	v	podání	studentů	gymnázia	Vojty	Hoduly	a	Josefa	Pospíšila.	
	 Co	napsat	o	sboru	závěrem?	Sbor	je	pro	mě	a	většinu	členů	opravdovou	srdeční	
záležitostí,	 o	 tom	 svědčí	 vyjádření	 současných	 i	 bývalých	 členek	 sboru.	 Ráda	 bych	
některé	jejich	názory	zveřejnila:

	 „Chodím	do	sboru	velmi	ráda	a	chtěla	bych	tam	chodit	až	do	oktávy,	protože	mě	
to	tam	baví.	Navíc	se	mi	většina	písniček	líbí.	Chodím	tam,	protože	mě	baví	zpěv.“	

Nikola	H.	(sekunda)

„Náš	sbor	je	úžasný.	Chodím	sem,	protože	od	mala	zpívám	a	baví	mě	to.	Paní	učitelka	je	
super,	i	kolektiv.	Sbor	mi	dává	jistotu,	kamarády	a	další	věci,	bere	mi	sice	trochu	čas,	ale	
to	nevadí.	Je	to	super,	všem	bych	to	doporučila.“		

Šárka	H.	(sekunda)
„Sbor	vnímám	jako	přestávku	mezi	školou	a	dalšími	kroužky.	Je	tam	spousta	lidí,	které	
znám	a	které	zpívání	baví.	Na	sbor	chodím,	protože	mě	baví	zpívat,	sice	přijdu	o	čas,	kdy	
bych	se	mohla	věnovat	něčemu	jinému,	ale	chodím	tam	ráda.“	

Ema	V.	(sekunda)
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„Já	jsem	se	do	sboru	přihlásila	teprve	nedávno,	dlouho	jsem	váhala,	zda	sbor	ano	nebo	
ne.	Po	několika	schůzkách	jsem	litovala,	že	jsem	se	nepřihlásila	dříve.	Moc	mě	to	baví,	
vede	 nás	 skvělá	 a	moc	 hodná	 paní	 profesorka...	 Vždy	mě	mrzí,	 když	 sbor	 odpadne	
nebo	musím	k	lékaři	místo	na	sbor.	Byla	jsem	hrdá	na	vystoupení,	které	jsme	měli	na	
vánočních	trzích.	Kvůli	mně	přijeli	i	členové	mé	rodiny,	všem	se	to	moc	líbilo	a	chválili	
profesionalitu	celého	vystoupení.	Za	mě	je	tento	sbor	prostě	jednička.“

 Ema	G.	(tercie)

„Do	sboru	chodím	ráda,	protože	tam	je	skvělý	kolektiv	a	celkově	dobrá	atmosféra.	Také	
je	velkou	výhodou	sboru,	že	když	je	potřeba,	tak	nás	paní	učitelka	uvolní	i	z	hodin.“											

Adéla	K.	(kvarta)

„Jsem	moc	 ráda,	 že	 na	 škole	máme	pěvecký	 sbor	 i	 pro	 gympl	 a	 jsem	 ráda,	 že	 tam	
chodím.	Paní	učitelka	se	vždy	dokáže	postarat	o	skvělou	atmosféru	a	svým	nadšením	
nás	všechny	 inspiruje.	Spoustu	svého	času	tráví	hledáním	nových	písniček.	Do	sboru	
chodím	hlavně	kvůli	zpěvu.	Často	si	tam	ale	užijeme	spoustu	zábavy.“		

Růžena	P.	(septima)

Vzpomínky	bývalých	členek	sboru

	 „Sbor	gymnázia	mi	poskytl	útočiště,	kde	jsem	se	cítila	mezi	svými.	Nalezla	jsem	zde	
pochopení	a	zápal	pro	stejné	potěšení-HUDBU.	Možnost	zpívat	a	získávat	nové	zkušenosti	
mě	dovedla	k	tomu,	že	se	 i	nadále	věnuji	stejnému	řemeslu.	Nejdůležitější	dojmy,	které	si	
dodnes	v	sobě	uchovávám,	 jsou	smích	a	vytrvalost.	Protože	když	vytrváte	v	 tom,	co	máte	
rádi,	 stýkáte	 se	 s	 lidmi,	 kteří	 vás	obohacují	 a	 získáváte	 za	 to	odměnu	v	podobě	potlesku													
či	 jiného	ocenění,	 je	 to	vskutku	k	nezaplacení.	Nemohu	říci,	že	by	mi	účast	ve	sboru	něco	
vzala.	Děláte-li	věci	s	chutí,	s	láskou	a	s	nadšením,	nepočítáte	ani	vynaložený	čas,	který	jste	
tomu	věnovali.	A	že	já	nerada	počítám!	Důležité	je,	že	mi	drahocenné	rady	ve	sboru	a	celkově	
v	 oblasti	 zpěvu	a	hudby	 od	paní	 učitelky	Aleny	 Lelkové	pomáhají	 dodnes	a	 ještě	dlouho	
budou.	Pečlivě	si	tyto	vzpomínky	uchovávám	v	srdci.	A	to	navždy.	Děkuji!“										

Anna	K.

	 „Chodit	do	pěveckého	sboru	po	čas	studia	na	střední	škole	byla	zábava	a	ráda	na	
ty	časy	vzpomínám.	Líbilo	se	mi,	že	nikdo	nehodnotil	děti	podle	toho,	zda	uměly	zpívat	lépe	
nebo	ne	tak	dokonale,	nedělaly	se	mezi	nimi	žádné	rozdíly	a	zpívat	ve	sboru	mohl	prakticky	
každý,	kdo	měl	chuť.	Sbor	se	skládal	z	různých	věkových	kategorií	a	každý	měl	tak	možnost	
najít	si	v	něm	přátele.	Občas	jsme	se	setkávali	s	poznámkami	od	vrstevníků,	že	čas	lze	využít	
i	produktivněji,	než	zůstávat	déle	ve	škole	a	zpívat.	To,	že	jsme	zpěvu	věnovali	trochu	svého	
volného	 času,	 nám	nevadilo.	 Na	 zkoušky	 sboru	 jsme	 chodili	 rádi	 a	 neměli	 jsme	 potřebu	
vymýšlet	výmluvy,	proč	nejít.	Repertoár	písniček	byl	rozmanitý,	zpívali	jsme	písničky	moderní	
i	 lidové	a	v	předvánoční	čas	 jsme	si	 společně	se	 svými	blízkými	 zazpívali	 koledy,	 tradičně													
v	kostele	na	Pecce,	kde	jsme	všichni	načerpali	vánoční	atmosféru.	Ačkoliv	jsme	zpívali	hlavně	
pro	 radost,	 zúčastnili	 jsme	se	 i	několika	pěveckých	soutěží.	A	když	 jsme	si	pak	ze	soutěže	
sborů	v	Hradci	Králové	přivezli	domů	zlato,	měl	člověk	pocit,	že	to,	co	dělá,	má	smysl.”																																																																																																																														

Irena	S.

„Na	sbor	jsem	začala	chodit	hned	v	primě	a	asi	by	mě	tehdy	nenapadlo,	že	budu	ráda	chodit	
na	zkoušky	celých	8	let.	Byla	to	pro	mě	příjemná	relaxace	po	dni	stráveném	ve	škole	a	bylo	
zajímavé	trávit	čas	s	kamarády	i	jindy	než	jen	o	přestávkách.	Dodnes	ráda	vzpomínám	na	
„výpravy”	na	soutěže	a	i	několik	let	po	maturitě	se	ráda	zajdu	podívat	na	vystoupení	našeho	
sboru.“					

	Marie	G.

Vzpomínka	na	sbor	gymnázia

	 Při	vzpomínkách	na	léta	strávená	ve	sboru	nedokážu	zabránit	tomu,	aby	mi	neukápla	
nějaká	 ta	 slzička.	Ne	proto,	 že	by	 to	bylo	pro	mne	 strastiplné	období.	 Ale	 kvůli	 tomu,	 jak	
nádherné	a	příjemně	strávené	chvíle	to	pro	mě	byly.	Ještě	dnes	si	živě	pamatuji,	 jak	jsem	
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šla	nesměle	za	paní	Lelkovou,	že	bych	chtěla	být	také	součástí	sboru.	Kromě	toho,	že	mne	
ke	sboru	přitahoval	zpěv,	který	miluji,	jsem	se	chtěla	dozvědět,	jak	to	funguje	i	někde	jinde.	
Zda	se	tento	sbor	v	něčem	liší	či	je	stejný	jako	ten	„můj“.	V	té	době	jsem	totiž	byla	zpěvačkou	
ještě	jednoho	nejmenovaného	sboru.	I	přesto,	že	už	jsem	nějaké	ty	roky	zpívala,	měla	jsem	
trochu	obavy.	Protože	jsem	ve	chvíli,	kdy	jsem	se	„ucházela	o	místo“,	nevěděla,	zda	budu	do	
sboru	vůbec	přijata,	zda	mě	budou	chtít.	Ale	naštěstí	mě	paní	Lelková	vzala.	(smích)	Hned	
na	první	zkoušce	jsem	měla	tu	čest	poznat	úžasné,	skvělé	lidi,	které	spojuje	láska	k	hudbě	
a	ke	zpěvu.	Byla	jsem	z	toho	příjemně	překvapená,	vidět	a	seznámit	se	s	tolika	lidmi,	kteří	
jsou	pro	sborovou	činnost	zapálení.	Myslím	si,	že	jsme	za	tu	dobu,	po	kterou	jsem	byla	aktivní	
členkou	sboru,	vytvořili	správnou	partu.	Takovou,	která	se	vždy	snažila	svým	zpěvem	přinášet	
radost	a	vykouzlit	úsměvy	na	tvářích	všech,	kteří	si	nás	přišli	poslechnout	nebo	se	na	nás	
jen	ze	zvědavosti	přišli	podívat.	Proto	jsme	také	na	zkouškách	různě	vymýšleli,	čím	bychom	
mohli	dané	skladby	obohatit,	abychom	své	publikum	uspokojili.	Konkrétně	to	vypadalo	tak,	
že	někdo	během	nácviku	písně	předvedl	svou	„taneční	kreaci“,	někdo	zase	přidal	„zvukové	
efekty“	 a	 už	 byla	 „inovace”	 na	 světě.	Byli	 jsme	prostě	 „umělci”	 duší	 i	 tělem.	A	díky	 těmto	
našim	 kreativním	 činnostem	 bylo	 vždy	 na	 zkouškách	 veselo	 a	 panovala	 dobrá	 nálada.	
Jsem	nesmírně	 vděčná	 za	 to,	 že	 jsem	měla	příležitost	být	 součástí	něčeho	 tak	úžasného																												
a	výjimečného,	jako	byl	tento	sbor.	Zpívání	ve	sboru	na	gymnáziu	mě	utvrdilo	v	přesvědčení,	
že	sborový	zpěv	není	záležitostí	výborných	pěveckých	schopností.	jde	především	o	nadšení,	
radost	a	chuť	si	s	někým	zazpívat.	A	přesně	tohle	všechno	ve	sboru	bylo.	Pro	člověka,	pro	
něhož	hudba	a	zpěv	je	celoživotní	 láskou,	to	bylo	něco,	co	se	snad	ani	slovy	nedá	popsat.										
K	tomu	jsem	tu	získala	nové	přátele,	známé,	na	které	jen	tak	nezapomenu.	Také	jsem	velmi	
ráda,	že	jsem	mohla	potkat	tak	milého	a	laskavého	člověka,	jímž	je	paní	Lelková.	Bez	ní	by	
totiž	sbor	nebyl	takový,	jaký	byl!																																																															

Sabina	Podrazilová

Sborové	memoáry

	 Tenkrát,	při	jednom	návratu	z	krajské	přehlídky	sborů	padl	návrh,	že	bychom	se	mohli	
jmenovat	Lelci.	Lelek	je	pták	a	navíc	by	to	reflektovalo	jméno	naší	sbormistryně.	Nápad	bych	
okamžitě	zamítnut	poté,	co	jsme	slyšeli,	jak	lelek	„zpívá“.
	 Ačkoli	se	náš	sbor	nehonosí	kdovíjak	poetickým	jménem,	zážitky	z	něj	takové	rozhodně	
mám.	Mohla	bych	začít	počátečním	údivem,	že	budeme	zpívat	latinsky.	Myslela	jsem	si,	že	je	
latina	vrchol	sborového	lingvistického	umu.	Z	omylu	mě	vyvedly	další	roky,	kdy	jsme	zpívali	
japonsky,	 hebrejsky,	 litevsky,	 samozřejmě	 anglicky	 a	 ani	 snad	 nepočítám	 různá	 česká	 a	
slovenská	nářečí.	Začátek	školního	roku	vrhnul	vždy	sbor	do	příprav	na	vánoční	koncertování,	
čili	mým	prvním	zážitkem	bylo	Confitemini	domino	a	další	chrámové	písně.	Překvapením	bylo	
i	to,	že	jsme	během	dalších	let	zpívali	například	znělku	z	Růžového	pantera,	lidovky	takové,	že	
jsem	se	držela,	abych	se	na	pódiu	neroztancovala,	„dojárny“	od	Céline	Dion	nebo	legendární	
The	Lion	Sleeps	Tonight.	Teno	kus	jsme	navíc	v	záchvatu	euforie	vítězství	na	přehlídce	zpívali	
před	královéhradeckou	filharmonií	nevinným	kolemjdoucím.	Samozřejmě	bych	se	styděla,	
kdybych	zapomněla	na	práci	na	muzikálu	Král	zbojníků.	Tenkrát	jsme	proměnili	MKS	v	Nové	
Pace	v	drogové	doupě	plné	Homeovoxu,	Vincentek	a	suchých	rohlíků.	Když	jsme	u	toho	jídla,	
ještě	 jednou	 se	 omlouvám,	 že	 jsem	při	 představení	 neopatrným	pohybem	 rozsypala	 tác													
s	koláčky.
	 Člověk	by	si	řekl,	že	sborový	zpěv	není	nějak	náročná	disciplína,	ale	zkuste	si	„nahnat”	
mladší	 členy	 sboru	 na	 jedno	 místo,	 držet	 je	 v	 tichosti,	 seřadit	 je	 a	 potom	 ještě	 vydržet	
balancovat	minuty	na	praktikáblích.	A	to	psychické	vypětí!	Představte	si	situaci,	kdy	máte	
několik	 slok,	 každá	 je	 nějak	 jiná	 a	 ještě	 je	 třeba	 hlídat	 dynamiku	 a	 případné	 pohyby…																						
A	navrch	 se	pokusit	nevyprsknout	 smíchy	při	 pohledu	na	grimasy	 sbormistryně,	 která	 se	
zuby	nehty	snaží,	abychom	se	netvářili	jako	polomrtvé	brambory…
	 A	zde	své	memoáry	ukončím,	neboť	se	mi	vybavila	písnička	Už	se	zase	 těšíme	na	
Ježíška,	 jejíž	 melodie	 nejen	 rozptyluje	 mou	 kreativitu,	 ale	 jistě	 mě	 bude	 pronásledovat	
celý	týden…	Ještě	nějaký	vznešený	závěr	…	Ta	tvrdá	práce	za	 (téměř)	každoroční	návštěvu	
hradeckého	McDonald’s	během	pauzy	na	přehlídce	stála.

Jana	Kotherová

                                                                                            Mgr. Alena Lelková
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FYZIKA
ohlédnutí	za	roky	2010	–	2020

	 Na	 počátku	 uplynulého	 desetiletí	 tvořili	 předmětovou	 komisi	 fyziky	 na	
novopackém	gymnáziu	tři	členové:	RNDr.	Josef	Křeček	(vedoucí	komise),	RNDr.	Jana	
Vašková	a	Mgr.	Jana	Žižková.	Od	školního	roku	2012/2013	převzal	veškerou	výuku	fyziky	
na	gymnáziu	a	v	1.	ročníku	SOŠ	pedagogické	RNDr.	Josef	Křeček	a	po	několik	let	tedy	
existovala	 „jednočlenná	 předmětová	 komise“.	 Ve	 školním	 roce	 2019/2020	 se	 k	 výuce	
fyziky	v	1.	ročníku	SOŠPg	vrací	Mgr.	Jana	Žižková,	a		tak	je	v	současnosti	naše	předmětová	
komise	dvoučlenná.

	 	 Na	 gymnáziu	 se	 fyzika	 vyučuje									
v	primě	až	septimě	osmiletého	gymnázia	
a	 v	 1.	 –	 3.	 ročníku	 čtyřletého	 gymnázia										
v	 rozsahu	 2	 vyučovací	 hodiny	 týdně.	 Na	
SOŠ	 pedagogické	 je	 fyzika	 zařazena	
pouze	v	1.	ročníku	v	rozsahu	jedné	hodiny	
týdně.	Zájemci	o	fyziku	mají	na	gymnáziu	
možnost	 zvolit	 si	 v	 maturitním	 ročníku	
volitelný	 předmět	 Fyzikální	 seminář															
s	dotací	2	hodiny	týdně.
	 	 V	uplynulém	období	pokračovala	
modernizace	fyzikální	laboratoře,	zřízené	
v	roce	2007	(místnost	č.	13,	hovorově	zvaná	
„třináctá	 komnata“).	 Byla	 pořízena	 řada	
nových	moderních	pomůcek,	za	všechny	

jmenujme	 demonstrační	 digitální	 multimetr,	 digitální	 osciloskop	 Voltcraft,	 digitální	
sonometr	(měřič	hlasitosti	zvuku),	diodový	 laser,	digitální	váhy	Ohaus	s	výstupem	na	
PC	a	především	sadu	senzorů	Vernier	(teploměr,	teslametr,	čidlo	polohy	 	 	 	a	pohybu,	
mikrofony,	 ampérmetr,	 voltmetr,	 čidlo	 síly	 stisku	 ruky),	 umožňujících	 zobrazení	
měřených	veličin	na	monitoru	PC.	Většina	z	těchto	senzorů	byla	pořízena	v	letech					2018	
–	2019	z	dotace	Královéhradeckého	kraje	na	podporu	polytechnického	vzdělávání.	V	roce	
2019	byl	i	do	laboratoře	pořízen	počítač,	takže	měření	pomocí	senzorů	lze	nyní	provádět	
nejen	 v	 učebně,	 ale	 právě	 i	 v	 laboratoři.	 Laboratoř	 je	 veřejnosti	 známa	 i	 výstavkami	
Zajímavá	fyzika	ve	třinácté	komnatě,	které	jsou	dvakrát	ročně	již	tradiční	součástí	Dnů	
otevřených	dveří	na	naší	škole.
	 Odborná	 učebna	 fyziky	 (č.	 14)	 byla	 v	 posledních	 letech	 vybavena	 novým	
dataprojektorem	a	prezentérem	a	především	zde	za	přispění	Královéhradeckého	kraje	
vznikla	virtuální	učebna	Corinth,	jedna	ze	dvou	na	škole	(tu	druhou	najdeme	v	učebně	
biologie).		Virtuální	učebna	sestává	z	notebooku	s	příslušným	softwarem,	velkoplošné	
obrazovky	a	dvou	posuvných	keramických	tabulí.	V	systému	Corinth	lze	zobrazit	řadu	
fyzikálních	jevů	pomocí	3D	modelů	a	animací,	software	se	neustále	aktualizuje.
	 Kromě	 běžné	 výuky	 předmětová	 komise	 fyziky	 koordinuje	 naši	 unikátní	
multioborovou	celoroční	soutěž	Přírodovědná	liga	(o	ní	se	můžete	dočíst	v	samostatném	
článku)	a	organizuje	naši	účast	v	celostátních	soutěžích,	například	Fyzikální	olympiádě,	
Přírodovědném	klokanovi	a	Energetické	olympiádě.	Zejména	v	soutěži	Přírodovědný	
klokan	je	naše	stopa	nepřehlédnutelná.	Novopacké	gymnázium	zde	doslova	„válcuje“	
ostatní	 školy	 jičínského	 okresu	 nejen	 počtem	 účastníků	 (například	 ve	 školním	 roce	
2019/2020	to	bylo	30	soutěžících	v	kategorii	Kadet	a	47	v	kategorii	Junior),	ale	i	dosaženými	
výsledky.	Naši	soutěžící	pravidelně	zaujímají	čelní	příčky	v	pořadí	okresu	Jičín	a	neztratí	

Učebna fyziky
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se	ani	v	krajském	a	celostátním	srovnání.	Největším	úspěchem	bylo	v	roce	2016	1.	místo	
Pavlíny	Markové	v	krajském	pořadí	kategorie	Junior	(v	rámci	ČR	to	znamenalo	39.	místo	
mezi	13	694	účastníky)	a	v	témže	roce	2.	místo	Matěje	Tegela	v	kraji,	což	představovalo	
v	ČR	37.	místo	z	40	344	soutěžících.	Také	ve	Fyzikální	olympiádě	patříme	k	pravidelným	
účastníkům	okresních	 a	 krajských	 kol,	 v	 právě	 uplynulém	 školním	 roce	 se	můžeme	
pochlubit	suverénním	vítězstvím	Kryštofa	Vitvara	v	okresním	kole	kategorie	F	 (škoda	
jen,	že	v	této	kategorii	nelze	postoupit	výše).	V	Energetické	olympiádě	2019	se	naše	dva	
týmy	umístily	na	75.	a	123.	místě	mezi	418	týmy	celostátního	pořadí	a	nechaly	za	sebou	
řadu	soupeřů	z	prestižních	škol	z	Prahy	i	jiných	velkých	měst.
	 Součástí	 výuky	 fyziky	 jsou	 i	 exkurze	 a	besedy,	 ať	už	 jde	o	pravidelné	návštěvy	
Planetária	a	hvězdárny	v	Hradci	Králové,	nebo	jednorázové	exkurze,	např.	na	pracoviště	
tokamaku	 Ústavu	 jaderné	 fyziky	 AV	 ČR,	 do	 Ústavu	 fyziky	 plazmatu	 AV	 ČR	 nebo	
Národního	technického	muzea.	Samostatnou	kapitolu	zde	tvoří	exkurze	Přírodovědné	
ligy,	 o	 nichž	 se	 dočtete	 v	 článku	 věnovaném	 této	 soutěži.	 Ze	 zajímavých	 besed	
připomeňme	např.	besedy	s	doc.	Stanislavem	Bartoněm	z	Mendelovy	univerzity	v	Brně	
(na	téma	matematického	modelování	fyzikálních	dějů),	s	Dr.	Ing.	Jaroslavem	Moravcem	
z	firmy	Foton	Nová	Paka	(na	téma	jaderné	fúze)	a	s	jeho	hostem	panem	Indrajeetem	
Prassadem	z	Indie	o	evropských	projektech	Marie	Curie.
	 V	rámci	projektu	Velké	školní	klíčování,	zaměřeného	na	rozvoj	mezipředmětových	
vztahů,	se	předmětová	komise	fyziky	podílela	na	fyzikálně	–	geografických	projektech	
Atmosféra	a	Elektromobilita	a	matematicko	–	 fyzikálním	projektu	Využití	kalkulátoru	
ve	 fyzikálních	 a	matematických	 výpočtech.	 Komise	 rovněž	 přispěla	 organizací	 dílen,	
drobných	výstavek	a	 jiných	aktivit	 v	 rámci	projektových	dní	 (Den	zdraví,	Den	 jazyků,	
Projektový	den	ke	100.	výročí	Československa).
	 Veškerá	 činnost	 předmětové	 komise	 je	 mediálně	 prezentována	 na	 školním	
webu,	školním	facebookovém	profilu,	v	časopisu	Achát	a	příležitostně	i	jiných	médiích	
(Jičínský	 deník).	 Vedoucí	 komise	 zajišťoval	 v	 letech	 2014	 –	 2018	 pravidelnou	měsíční	
prezentaci	dění	na	celé	škole	pro	časopis	Achát.
	 Tím	 nejcennějším	 výsledkem	 činnosti	 předmětové	 komise	 fyziky	 jsou	 však	
úspěšné	výstupy	studia	a	další	působení	našich	absolventů	na	VŠ	a	dále	pak	v	praxi.	
Více	než	stovka	úspěšně	složených	maturitních	zkoušek	z	fyziky	za	uplynulé	desetiletí																					
i	zdárně	dokončená	vysokoškolská	studia	našich	absolventů	na	školách	přírodovědného	
a	technického	zaměření	jsou	výmluvným	výsledkem	i	závazkem	do	dalšího	desetiletí.
                                                                                                                                                     

RNDr. Josef Křeček

CHEMIE	

	 V	uplynulém	desetiletí	došlo	ke	změnám	ve	složení	předmětové	komise	chemie.	
Její	 jádro	před	deseti	 lety	 tvořili	 Lenka	Doležalová,	RNDr.	 Josef	Křeček	a	Mgr.	Michal	
Malý.	V	dnešní	době	byli	oba	kolegové	nahrazeni	novými	členkami	našeho	sboru	-	Mgr.	
Petrou	Křížovou	a	Mgr.	Kristýnou	Rychlovskou.
	 Výuka	 chemie	 se	 ale	 nezměnila.	 Na	 osmiletém	 gymnáziu	 začíná	 v	 tercii																																
a	končí		 	v	septimě,	na	čtyřletém	gymnáziu	je	vyučována	v	prvním	až	třetím	ročníku.						
V	maturitním	roce	je	možnost	si	zvolit	chemický	seminář,	což	využívají	hlavně	budoucí	
studenti	medicíny	a	farmacie.
	 Nová	laboratoř	v	budově	byla	zřízena	už	v	roce	1994.	I	přes	dlouholeté	používání	
je	v	poměrně	dobrém	stavu	a	je	vybavena	vším	potřebným.	Během	posledních	deseti	
let	 jsme	 přesto	 nakoupili	 nové	 elektrolyzéry,	 Hoffmanovy	 přístroje,	 soupravu	 pro	
chromatografii,	digitální	pH	metr…
	 Odborná	 učebna	 chemie	 byla	 v	 posledních	 letech	 vybavena	 novým	
dataprojektorem	a	výukovým	programem	Corinth,	který	umožňuje	vizualizaci	modelů	
a	dějů	z	chemických	i	biologických	témat.
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	 Předmětová	komise	chemie	zajišťuje	i	pravidelnou	účast	v	soutěži	Přírodovědná	
liga,	 kde	 členové	 vymýšlejí	 zajímavá	 soutěžní	 témata,	 a	 i	 tak	 podporují	 zájem	 žáků															
o	předmět	chemie.	Ti	se	pravidelně	účastní	Chemické	olympiády	ve	všech	kategoriích	
na	okresní	i	krajské	úrovni.	Naše	škola	pořádá	již	od	roku	2010	Okresní	kolo	chemické	
olympiády,	kde	se	pravidelně	účastní	i	žáci	kvarty.	
	 Nejvýraznějších	úspěchů	 jsme	dosáhli	v	 roce	2012,	kdy	Sára	Jirková	postoupila	
do	kola	krajského,	 v	 roce	2013	Stanislav	Tázlar	 získal	 3.	místo	v	kole	krajském,	 v	 roce	
2015	Pavlína	Marková	4.	místo	v	krajském	kole,	 v	 roce	2017	Pavlína	Marková	2.	místo																							
v	krajském	kole	a	v	roce	2018	Martin	Satranský	3.	místo	tamtéž.
	 Další	 aktivitou	 v	 oblasti	 chemie	 na	 naší	 škole	 je	 KSICHT	 –	 Korespondenční	
seminář	inspirovaný chemickou	tématikou.	Účast	v	této	soutěži	je	sice	nepravidelná,	ale	
v	roce	2012	se	jí	zúčastnila	studentka	septimy	N.	Šotolová	a	umístila	se	ze	144	účastníku																			
v	první	dvacítce	(19.	místo).	Na	základě	tohoto	výsledku	je	přijatá	bez	zkoušek	na	katedru	
chemie	PřUK	v	Praze.
	 V	 roce	2008	založila	Lenka	Doležalová	kroužek	Mladý	chemik.	 Ten	navštěvuje	
v	 každém	 roce	 5-7	 žáků,	 které	baví	 chemická	praxe	 a	 tento	obor	by	případně	 chtěli	
studovat	nebo	by	jim	pomohl	v	praxi	na	VŠ.
	 Od	roku	2010	se	pravidelně	účastníme	exkurze	do	ČOV	ve	Staré	Pace	(v	rámci	tzv.	
Dne	vody)	–	pro	třídy	tercie	a	1.G.	Během	posledního	desetiletí	 jsme	navštívili	Pivovar								
v	Nové	Pace	(třídy	septima	a	3.	G)	a	Cukrovar	Dobrovice	(2015).
Příležitostně	 jsme	pořádali	 besedu	 s	 ing.	Čejkovou	 z	Ústavu	 chemického	 inženýrství	
(2014),	 besedu	 se	 studentem	 J.	 Šolcem	o	 studiu	na	VŠCHT	 (2017	 a	 2018),	 pravidelně	
pro	 zájemce	 v	 chemické	 semináři	 zveme	 studenty	 z	 medicíny	 nebo	 chemicko-
technologických	škol.

                                                                   

 Lenka Doležalová

BIOLOGIE

Vážení	čtenáři,	
ráda	bych	Vás	za	sekci	biologie	seznámila	nejen	s	tím,	jaké	soutěže	a	mimoškolní	aktivity	
u	nás		proběhly	a	probíhají,	ale	také	s	tím,	že	nejde	jen	o	výkonové	a	znalostní	soutěže.	
Vidím	za	nimi	mnohem	důležitější	věci.	
	 Žáci	 naší	 školy	mají	možnost	 po	 celou	 dobu	 svého	 studia	 hlásit	 se	 na	 různé	
zájmové	 soutěže.	 Tak	 jako	 v	 ostatních	předmětech	 významnou	 roli	 hraje	 olympiáda	
–	 v	 případě	 Biologické	 olympiády	 to	 je	 směs	 teoretických	 poznatků	 a	 všeobecného	
rozhledu,	 praktických	 dovedností	 a	 poznávání	 přírodnin.	 Letos	 se	 první	 družstvo	
účastnilo	také	Ekologické	olympiády,	která	je	postavena	úplně	jinak,	soutěžící	tento	rok	
prováděli	terénní	studii	lokality	předem	a	na	místě	pak	tento	svůj	jednoduchý	výzkum	
prezentovali	a	plnili	další	týmové	úkoly.	
	 Co	bych	ale	chtěla	zdůraznit	a	není	vůbec	samozřejmé	v	rámci	českých	škol,	jsou	
poznávací	soutěže.	Jedná	se	o	Poznávání	rostlin,	kde	žáci	poznávají	živé	(nebo	lépe	řečeno	
utržené)	exponáty,	dále	Poznávání	přírodnin	(dříve	zaměřeno	pouze	na	živočichy,	nově	
na	všechny	přírodniny,	včetně	hornin).	Všichni	zájemci	se	mohou	každoročně	zapojit	
do	školního	kola,	nejúspěšnější	postupují	do	okrskového	(které	u	Poznávání	rostlin	jako	
gymnázium	pořádáme	pro	okolní	školy	a	je	to	vždy	velká	zábava	a	hemžení	).	Ti,	kteří	
jsou	úspěšní	v	poznávání	všeho,	mohou	pokračovat	také	v	Poznávání	rostlin	a	živočichů,	
kde	se	mohou	propracovat	až	na	krajskou	úroveň.	
	 Jako	pedagog	vidím	přínos	těchto	soutěží	nejen	v	tom,	že	si	žáci	procvičí	paměť	
a	budují	 si	 všeobecnou	představu	o	 světě	 a	 jeho	 rozmanitosti.	 Co	 je	podle	mě	 ještě	
důležitější,	je	cvičení	procesů	mozku,	které	se	jim	budou	hodit	ve	všech	oblastech	života	
–	schopnost	systematizace	a	kategorizace,	schopnosti	členění	celku	na	detaily	a	zároveň	
skládání	detailů	do	celku,	schopnost	schematizace	atd.	Zároveň	to	může	být	motivačně	
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silný	nástroj,	každoročně	se	žáci	mohou	zlepšovat	ve	vlastních	výkonech	–	a	v	tomto	
ohledu	mohou	uspět	všichni,	protože	každý	může	dosáhnout	plného	počtu	bodů.	
	 V	 loňském	 roce	 jsme	 také	 s	 absolventem	gymnázia	 a	budoucím	pedagogem	
Vojtěchem	Hamáčkem	vedli	 kroužek	 „BICHLA“	 (biologické	 a	 chemické	 laborky),	 kde	
jsme	s	dětmi	prováděli	různé	pokusy	a	úkoly,	které	se	do	klasické	výuky	nemají	šanci	
vejít.	Vždy	 jsme	měli	plno	tak,	že	 jsme	se	museli	dělit	na	dvě	skupiny,	a	to	byl	pátek	
odpoledne.	Na	efektních	pokusech,	které	samozřejmě	pro	žáka	byly	tou	hlavní	věcí,	se	
nenásilně	učili,	jak	vytvářet	hypotézy,	ověřovat	je,	činit	závěry	apod.	
	 Samozřejmě,	že	 jako	pedagogové	víme,	že	se	ze	všech	nestanou	profesionální	
biologové	a	po	letech	si	nebudou	všichni	pamatovat	všechny	pokusy	a	organismy	–	ale	
to	podstatné	leží	jinde.	Žákům,	jak	alespoň	doufáme,	zůstane	pozitivní	postoj	k	přírodě	
a	trvalá	hodnota	v	hodnotovém	žebříčku.	A	co	jim	nikdo	nikdy	nesmaže	a	o	čem	žáci	
určitě	při	pokusech	a	soutěžích	nepřemýšlí,	 jsou	soft	skills	 (dovednosti	a	schopnosti),	
které	využijí	 v	 jakémkoli	 svém	dalším	směřování.	A	pokud	někoho	přes	naše	aktivity	
dovedeme	dokonce	k	aktivnímu	zájmu	o	naše	obory,	je	to	pro	nás	velká	odměna.	
                                                                                                               

Mgr. et Mgr. Kristýna Rychlovská

MATEMATIKA

	 Matematika	 bývá	 nazývána	 královnou	 věd	 a	 školní	 předmět	 matematika																											
je	v	mnoha	ohledech	specifický.	Pro	někoho	noční	můra,	pro	druhého	pohoda.	Vymanit	
se	z	klasického	pojetí	pomáhá	na	naší	škole	i	celá	řada	soutěží	matematicko-logického	
charakteru.	Protože	studenti	jsou	od	přírody	soutěživí,	velmi	rádi	měří	své	síly	s	ostatními	
vrstevníky,	 a	 to	nejen	 v	 rámci	 třídy	 či	 školy,	 ale	dokonce	v	 rámci	 celé	naší	 republiky.	
Soutěží	s	uvedenou	tematikou	je	nabízeno	opravdu	velmi	mnoho.
	 Každý	 školní	 rok	 v	 měsíci	 září	 balík	 soutěží	 otevírá	 Logická	 olympiáda.	 Tuto	
soutěž	 pořádá	Mensa,	 sdružení	 nadprůměrně	 inteligentních	 osob.	 Podzimní	 termín	
je	 rovněž	 ve	 znamení	 týmové	 soutěže	 družstev	 žáků	 nižšího	 gymnázia	 s	 tajemným	
názvem	BRLOH,	což	je	zcela	prozaická	zkratka	ze	slov	Brněnská	logická	hra.	Čtyřčlenná	
družstva	postavená	z	kamarádů	zapálených	pro	řešení	logických	hlavolamů	se	po	dobu	
celého	měsíce	snaží	zdolat	desítky	úloh.	Teprve	potom	postupují	do	užšího	finále.	Této	
soutěže	se	účastní	kolem	tisícovky	týmů	z	celé	republiky	a	my	si	stojíme	opravdu	dobře.	
Naše	nejúspěšnější	družstva	se	umisťují	v	první	stovce.	
	 Během	 podzimu	 probíhá	 také	 soutěž	 pIšQworky.	 Jedná	 se	 opět	 o	 týmovou	
soutěž,	tentokrát	ale	pětičlenných	družstev	v	piškvorkách,	tedy	klasické	hře,	kterou	zná	
opravdu	každý.	Podivně	volený	název	soutěže	odkazuje	na	chytrost	(IQ)	a	práci,	kterou	je	
pro	úspěch	třeba	vykonat	(work).	V	této	soutěži	se	naše	týmy	již	několikrát	dostaly	až	do	
celostátního	finále	konaného	každoročně	tradičně	v	Brně.	Přitom	do	soutěže	zaštítěné	
všemi	kraji	i	ministerstvem	školství	vstupuje	několik	tisíc	týmů	od	nás	i	ze	Slovenska!
	 Matematická	olympiáda	je	vůbec	nejstarší	předmětovou	soutěží	v	Česku	a	také	
na	naší	 škole	má	mnohaletou	 tradicí.	Ve	všech	 třídách	na	nižším	gymnáziu	patříme	
k	 nejúspěšnějším	 v	 okresním	kole	 již	 řadu	 let	 a	 na	 vyšším	gymnáziu,	 kde	 charakter	
soutěže	je	již	velmi	náročný	a	vymyká	se	běžným	znalostem	studentů,	se	také	najdou	
úspěšní	jednotlivci.
	 Ve	druhé	polovině	školního	roku	nastává	nejprve	 jaro	a	naše	škola	se	zapojuje	
s	 velkou	 intenzitou	 do	 dalších	 tří	 soutěží.	 Soutěž	 Pangea	 je	 novinkou.	 I	 tady	 jsme	
v	 posledních	 dvou	 letech	 dobývali	 nejvyšší	 mety	 v	 celostátním	 kole.	 Na	 medailové	
umístění	jsme	sice	nedosáhli,	ale	výkony	byly	obdivuhodné.
	 Další	tradiční	soutěží,	která	je	u	žáků	celé	školy	oblíbená,	je	Matematický	klokan.	
Je	to	soutěž	probíhající	po	celém	světě,	a	tak	není	divu,	že	se	 jí	účastní	nejvíce	žáků,												
a	to	opakovaně	po	dobu	celého	studia,	protože	tato	soutěž	má	několik	kategorií,	které	
pokryjí	celých	osm,	resp.	čtyři	roky	studia.	
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	 Jaro	se	mění	v	léto,	blíží	se	konec	školního	roku	a	vytoužené	prázdniny	a	na	naše	
žáky	čeká	soutěž	Pythagoriáda.	Toto	soutěžní	klání	je	určeno	pro	nejmladší	žáky	a	opět	
se	naši	žáci	prosazují	v	konkurenci	celého	okresu	Jičín.
                                                                                  

RNDr. Jana Vašková, Mgr. Tomáš Dočekal

DĚJEPIS	A	DĚJEPISNÝ	SEMINÁŘ

	 Na	osmiletém	gymnáziu	se	dějepis	vyučuje	od	primy	do	septimy,	na	čtyřletém				
od	prvního	do	třetího	ročníku	a	případní	zájemci	o	maturitu	z	dějepisu	či	o	další	studium	
historie	mohou	v	posledním	roce	školní	docházky	navštěvovat	Dějepisný	seminář.	
	 Předmětová	 komise	 se	 kromě	 několika	 změn	 ustálila	 na	 jádru	 Mgr.	 Ladislav	
Kodym	 a	 Mgr.	 Martina	 Daníčková,	 které	 je/bylo	 průběžně	 doplňováno	 Mgr.	 Ivanou	
Koudelkovou,	Mgr.	Lucií	Noskovou,	Mgr.	Alenou	Lelkovou	a	Mgr.	Janou	Budinskou.
	 Stejně	jako	v	jiných	předmětech	i	zde	řada	žáků	dosáhla	významných	ocenění	
a	 úspěchů	 v	 nejrůznějších	 soutěžích.	 Kromě	 Dějepisné	 olympiády,	 v	 níž	 jsme	 se	
prostřednictvím	Jana	Kysely,	Vojty	Kavána,	Jakuba	Tegela,	Růženy	Pospíšilové	či	Matěje	
Tegela	 několikrát	 velmi	 hezky	 umístili	 v	 krajském	 kole,	 se	 žáci	 ochotně	 zapojili	 i	 do	
dalších	 aktivit,	 akcí	 a	 soutěží,	 např.	 Lidice	 pro	 21.	 století	 (výtvarná	 a	 literární	 soutěž),	
Berlínská	zeď	(putovní	výstava),	Příběhy	našich	sousedů	(historický	projekt	ve	spolupráci	
s	Odborem	školství	a	kultury	v	Nové	Pace),	Tajemství	vojenského	kufříku	(literární	soutěž	
s	 historickou	 tématikou),	 Příběhy	 20.	 století	 (historická	 soutěž),	 Legiovlak,	 Dějepisná	
soutěž	gymnázií	(obtížná	postupová	soutěž	zaměřená	na	20.	století;	např.	v	roce	2017	6.	
místo	v	kraji)	či	projekt	Krokus	(sázení	krokusů	před	školou	pro	připomenutí	holocaustu	
a	rasové	nesnášenlivosti).	Pravidelně	či	nepravidelně	se	zapojujeme	do	projektů	Jeden	
svět	na	školách	-	Příběhy	bezpráví	a	Post	bellum	-Paměť	národa
	 Kromě	 výše	 uvedeného	 předmětová	 komise,	 často	 ve	 spolupráci	 s	 komisí	
německého	 jazyka,	 organizuje	 tematické	 exkurze	 -	 Terezín,	 Osvětim,	 Mauthausen,	
Pražský	 hrad,	 Židovské	 muzeum	 či	 tradiční	 Centrum	 experimentální	 archeologie	
Všestary.	Nesmírně	poučné	byly	 i	besedy	s	 lidmi	se	zajímavým	osudem	či	koníčkem	
-	 p.	 Broulová	 a	 p.	 Auerbach	 (II.	 světová	 válka),	 p.	 Čílová	 a	 p.	 Truncová	 (III.	 odboj)																																												
a	p.	Nechanický	(numismatika).
	 Zejména	 našim	 bývalým	 absolventům	 umožňujeme	 vykonávat	 na	 naší	 škole	
souvislou	praxi	a	třeba	se	časem	někdo	z	nich	stane	naším	kolegou.
	 Formou	projektových	dnů	jsme	si	připomněli	významné	okamžiky	našich	dějin,	
např.	vznik	Československa	v	roce	1918.

                                                                                                                  
Mgr. Ladislav Kodym

AKTIVITY	STUDENTŮ	SPOLEČENSKOVĚDNÍHO	SEMINÁŘE

	 Vedle	 debatní	 soutěže	 Agora	 či	mediálních	 aktivit	 (viz	 jinde)	 se	 studenti	 SVS	
zapojují	ještě	do	celé	řady	aktivit	dalších.	
	 Patří	sem	např.	projekt	OLP.	Olympiáda	lidských	práv	je	prestižní	soutěž	v	oblasti	
prosazování	 lidských	 práv	 a	 budování	 právního	 vědomí	mladých	 lidí.	 Soutěž	 využívá	
moderní	 interaktivní	 prvky	 vzdělávání,	 rozvíjí	 kreativitu,	 komunikačně-prezentační	
schopnosti,	argumentační	techniky	a	cílí	na	formování	vlastních	názorů	mladých	lidí.
	 OLP	pořádá	organizace	Leges	Humanae	-	nevládní,	neziskové	občanské	sdružení,	
které	 sdružuje	občany,	především	 studenty	 a	osobnosti	 veřejného	 života,	 s	 aktivním	
zájmem	 o	 problematiku	 ochrany	 lidských	 práv	 a	 základních	 svobod.	 Hlavní	 náplní	
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současné	práce	 je	organizace	soutěží	a	 společenských	akcí	 zaměřených	na	podporu	
ochrany	lidských	práv.
	 V	roce	2015	se	OLP	zúčastnilo	2660	účastníků	ze	SŠ	celé	ČR.	O	to	větší	úspěch	
představuje	 fakt,	 že	 do	 celostátního	 finále	 konaného	 pod	 záštitou	 europoslance	
J.	 Pospíšila	 a	 jeho	 lidovecké	 frakce	 v	 EP	 postoupili	 z	 našeho	 společenskovědního	
semináře	 dva	 účastníci,	 Jakub	 Šámal	 a	 Ondřej	 Kluz	 (oba	 z	 tehdejší	 septimy).																																																																				
V	pátek	4.12.	2015	se	ve	Velkém	sále	magistrátu	hl.	m.	Prahy	konalo	celostátní	finále									
4.	ročníku	Olympiády	lidských	práv.	V	dopoledním	programu	psali	účastníci	eseje,	které	

pak	 vyhodnotila	 odborná	 porota.	 Do	
odpoledního	superfinále,	jež	spočívalo	ve	
veřejné	prezentaci	a	obhajobě	myšlenek	
z	 esejí,	 postoupilo	 již	 jen	 odbornou	
porotou	vybraných	10	nejlepších.	Mezi	ně	
se	dokázal	vklínit	 i	Kuba	Šámal,	který	po	
svém	 skvělém,	 upřímném,	 autentickém	
vystoupení	 sklidil	 zasloužený	 aplaus															
a	nakonec	obsadil	celkové	5.	místo.
	 	 Ondra	Kluz	získal	celkové	11.	místo.	
Všech	 10	 superfinalistů	 dostalo	 kromě	
diplomu	a	věcných	cen	ještě	1	hodnotný	
dárek	 –	 jarní	 exkurzi	 s	 europoslancem	
Pospíšilem	 do	 Evropského	 parlamentu	
do	 Štrasburku.	 U	 obou	 olympioniků													

se	jejich	tehdejší	aktivita	výrazně	podepsala	i	na	jejich	dalším	studijním	směřování.	
	 	 Studenti	SVS	vytvářejí	dlouhodobě	a	aktivně	eseje	a	posílají	je	do	různých	
soutěží.	Např.	 do	 soutěže	o	nejlepší	 studentský	esej	 vyhlašované	Knihovnou	Václava	
Havla.	V	letech	2014,	2016,	2017	a	2018	se	naši	studenti	dostali	až	do	celostátního	finále.	
V	roce	2016	získala	Simona	Lánská	za	svůj	procítěný	esej	na	téma	Milý	pane	prezidente	
dokonce	2.	cenu	v	celostátním	finále	a	Jakub	Šámal	získal	četné	uznání	poroty	V	témže	
roce	získal	PaedDr.	Stanislav	Bendl	čestné	uznání	za	pedagogickou	podporu	studentů	
a	 pěstování	 žánru	 eseje.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 členem	 poroty	 byl	 tehdy	 i	 slovutný	
bohemista	 Ondřej	 Hausenblas,	 jsou	 tato	 ocenění	 dvojnásob	 potěšující.	 V	 roce	 2018	
získala	čestné	uznání	za	esej	na	téma	O	jaké	republice	sníš?	Alžběta	Dubinová.	Úzká	
spolupráce	našeho	SVS	a	Knihovny	Václava	Havla	pokračuje	i	nadále.
	 Studenti	 SVS	 se	 kromě	 toho	 účastní	 různých	 jiných	 soutěží.	 V	 roce	 2018	 se	
dvě	z	nich	(Forbelská,	Zítková)	původně	tak	trochu	za	trest	musely	zúčastnit	soutěže	
Euroscola.	Natočily	proto	motivační	video	k	volbám	do	EP.	A	ejhle	–	 jejich	video	bylo	
vybráno	jako	jedno	z	nejlepších	v	celé	ČR!	A	na	to	konto	se	celá	třída	mohla	zúčastnit	
exkurze	do	Evropského	parlamentu	–	v	dubnu	2019.	1
V	roce	2020	se	nám	ve	spolupráci	s	filosofickou	fakultou	hradecké	univerzity	podařilo	
rozjet	projekt	Filosofická	olympiáda	2020.	Dva	z	našich	studentů	(Forbelská,	Veselý)	se	
úspěšně	zúčastnili	krajského	kola.
	 Studenti	v	SVS	každoročně	píší	své	seminární	práce	na	různá	společenskovědní	
témata.	 Tvorba	 a	 následná	 obhajoba	 těchto	 prací	 pro	 ně	 představuje	 obvykle	 první	
krok	na	cestě	k	vysokoškolskému	způsobu	studia.	Neboť	hlavním	smyslem	SVS	není	
pouhá	příprava	na	maturitní	zkoušku	ze	ZV,	nýbrž	příprava	do	života,	a	 to	hlavně	do	
vysokoškolského	 studijního	 života.	 Jak	 říkal	 starý	 Seneca:	 „Non	 scholae,	 sed	 vitae	
discimus!!	A	je-li	hlavním	tématem	tohoto	almanachu	cesta,	pak	já	se	domnívám,	že	
SVS	humanitně	orientovaným	studentům	odkrývá	různé	cesty	do	jejich	dalšího	života.	
Je	jen	na	nich,	kterou	z	nich	se	vydají…
                                                                                    

PaedDr. Stanislav Bendl, vedoucí SVS

1 https://denik-gymnp.cz/evropsky-parlament-strasburk-euroscola/
Práce Simony Lánské www.vaclavhavel.cz/admnew/_upload/docs/2_misto_lanska_gymnazium_nova_paka_1482314723.pdf
práce Alžběty Dubinové www.vaclavhavel.cz/admnew/_upload/docs/dubinova_alzbeta_gymnazium_nova_paka_1544259823.pdf

Olympiáda lidských práv 2015, Jakub Šámal
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VÝTVARNÁ	VÝCHOVA,	CESTA,	JAK	DÁT	ŽIVOTU	A	VOLNÉMU	ČASU	SMYSL

	 V	 dnešní	 době,	 kdy	 děláme	 stále	 více	 věcí	 elektronicky	 a	 stačí	 nám	 k	 tomu	
obvykle	palec	pravé	ruky,	získává	možnost	vzít	do	ruky	tužku,	štětec	nebo	hlínu	jinou	
kvalitu.	Haptické,	smyslové	a	duchovní	zážitky,	i	když	získané	během	jedné	vyučovací	
hodiny	týdně,	nabývají	na	významu.	Myslím	si,	že	nejlepší	odměnou	a	vysvědčením	pro	
učitele	je,	když	se	jeho	žák	nebojí	vzít	ještě	po	letech	do	ruky	tužku	nebo	štětec.	Když	si	
vyfotí	krajinu	nebo	portrét,	který	ho	zaujme,	vyřeže	si	do	nalezeného	dřeva	reliéf	nebo	
si	 natiskne	 nápis	 na	 vlastnoručně	 batikované	 šaty.	 Pamatuje	 si,	 že	 návštěva	 výstavy	
člověka	inspiruje,	a	stojí	za	to,	pokud	třeba	cestuje	po	světě,	nenechat	si	ujít	prohlídku	
místní	slavné	galerie.
	 To,	 co	 se	 posledních	 deset	 let	 v	 naší	 škole	 ve	 výtvarné	 výchově	 nezměnilo,																						
je	náš	cíl.	Snažíme	se,	aby	hodiny	výtvarné	výchovy	rozvíjely	tvořivost	a	kreativitu	žáků	
a	umožnily	jim	projevit	se	svobodně	a	originálně.	Aby	zažili	úspěch	a	ke	kreslení	nebo	
malování	 se	alespoň	občas	celý	 život	bez	obav	a	komplexů	vraceli.	Velmi	důležitá	 je	
pro	 nás	 i	 výuka	 dějin	 umění.	 Předávat	 znalosti	 týkající	 se	 nejslavnějších	 děl,	 obrazů																									
i	soch	napříč	dějinami.	Ty	by	měli	naši	žáci	i	po	letech	poznat	a	na	něco	si	k	jejich	historii	
vzpomenout.
	 Kromě	 kresby	 a	malby	 žáci	 stále	 získají	 zkušenosti	 se	 základy	 studijní	 kresby,	
vyzkoušejí	 si	modelování	s	keramickou	hlínou	a	základní	grafické	postupy.	Poznávají	
nejrůznější	výtvarné	techniky,	spolupracují	na	výzdobě	školy,	navštěvují	zajímavé	výstavy	
většinou	v	Suchardově	domě.
	 Pokud	 bychom	 se	 ohlédli	 za	 úspěchy	 a	 zajímavými	 akcemi	 žáků	 gymnázia																	
v	našem	předmětu	během	posledních	let,	je	to	určitě	uspořádání	dvou	celoškolských	
Majálesů	s	průvodem,	převleky	všech	zúčastněných,	kapelou,	mažoretkami	a	bohatým	
programem	na	náměstí.	O	tom,	že	si	nenecháme	ujít	zajímavé	výstavy	nejen	v	našem	
regionu,	svědčí	absolvované	výtvarné	exkurze.	Například	návštěvy	Jízdárny	Pražského	
hradu,	 výstava	 Světlo	 v	 obraze	 aneb	 Český	 impresionismus	 nebo	 výstava	 Picasso,	
Chirico	a	Giacometti	v	Liberci	i	workshop	v	Muzeu	skla	a	bižuterie	v	Jablonci	nad	Nisou,	
pravidelné	návštěvy	Veletržního	paláce	a	DOXu	v	Praze	a	Suchardova	domu	v	Nové	Pace.	
V	loňském	školním	roce	jsme	ve	spolupráci	s	předmětovou	komisí	biologie	vyzkoušeli	
barvení	 textilu	 přírodními	 barvami,	 které	 žáci	 sami	 extrahovali	 z	 rostlin	 a	 přírodnin.														
V	letošním	školním	roce	jsme	se	opětovně	zapojili	do	projektu	Edison.	Absolvovali	jsme	
malířský	workshop	za	přítomnosti	studentky	z	Gruzie	a	ve	třech	třídách	nižších	ročníků	
gymnázia	 jsme	 uspořádali	 haloweenské	 večírky.	 Koncem	 školního	 roku	 chystáme	
například	 i	výměnný	Swap	oděvů,	které	si	z	domova	přinesou	a	v	hodinách	výtvarné	
výchovy	sami	upraví	žáci.

Z našich úspěchů

2012	Vojtěch	Řehák	získal	v	krajská	filmová	soutěž	Čestné	uznání	za	animovaný	film	
Indiáni	z	Oklahomy	a	zvláštní	uznání	poroty	za	stejný	film	ve	filmové	soutěži	Náchodská	
prima	sezóna	v	r.	2013.

2013	v	přízemí	školy	byl	během	adventu	instalován	unikátní	Celoškolský	betlém.	Každý	
žák,	pedagog	i	zaměstnanec	školy	měl	v	Betlémě	svoji	figurku	(cca	300	postaviček).

2014	 Tereza	 Kráčmarová	 získala	 3.	 místo	 v	 Krajské	 soutěži	 neprofesionálního	 filmu													
za	animovaný	snímek	Architektura	na	talíři.	

2014	Kristýna	Antošová	získala	1.	místo	v	Krajské	výtvarné	soutěži	Impuls,	Senioři	v	naší	
společnosti	za	obrázek	Já	a	moje	babička.

2013-2017	ve	škole	působil	Filmový	klub.	V	roce	2015	navázal	kontakt	s	vysokou	školou	
Imperial	College	v	Londýně,	kde	14	našich	žáků,	členů	tohoto	klubu	3	dny	natáčeli	krátké	
filmy,	ve	kterých	porovnávali	studentský	život	u	nás	a	v	Londýně.	
V	 rámci	 klubu	 také	 v	 r.	 2015	 natočily	 studentky	 Diana	 Mikousková,	 Lucie	 Máhrlová															
a	 Tereza	Kráčmarová	 tři	 krátké	filmy	ku	příležitosti	 slavnostního	otevření	plaveckého	
bazénu	v	Nové	Pace.	
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2016	 proběhla	 adventní	 výstava	 výtvarných	
prací	žáků	na	Valdické	bráně	v	Jičíně-Andělé	
přilétají	na	Bránu.	

2017	 Michal	 Kohút	 získal	 1.	 místo																																												
ve	 fotografické	 soutěži	 pro	 středoškoláky																					
z	Královéhradeckého	a	Jihočeského	kraje.	Za	
svoji	 panoramatickou	 fotografii	 novopacké	
Klenotnice	 získal	 třídenní	 studijní	 pobyt														
v	Evropském	parlamentu.	

2019	Čestné	uznání	za	spolupráci	žáků	primy-
tercie	 v	 čtenářském	 a	 výtvarném	 projektu	
Záložka	 do	 knihy-spolupráce	 a	 vzájemná	
výměna	 výtvarných	 prací	 s	 gymnáziem																	
v	Žilině.	
2019	 v	 rámci	 celoškolského	 projektu	
Šablony	 proběhla	 šestiměsíční	 spolupráce																																										
s	odborníkem	do	výuky,	sochařem	a	řezbářem	
Vladimírem	Janatou.	Žáci	ve	čtyřhodinových	
blocích	řezali	do	dřeva	a	následně	upravovali	
své	 výrobky-drobné	 dřevěné	 plastiky.	
Na	 podzim	 pak	 tvořili	 keramické	 plakety																											
a		 	medaile.	Projektu	se	zúčastnilo	průběžně	
cca	60	žáků	školy.

2019	proběhla	ve	škole	výstava	výtvarných	prací	žáků	s	plakáty	věnovanými	hudebním	
stylům	současnosti	a	s	Celoškolskou	odpolední	diskotékou.	

                                                                                                         PaedDr. Kateřina Krausová

ŠKOLA	–	DÍLNA	LIDSKOSTI

	 Všichni	 víme,	 že	 je	 pro	 naše	 žáky	 velmi	 důležité,	 aby	 si	 osvojili	 vědomosti																																
a	dovednosti,	které	by	je	provedly	úspěšně	jejich	životní	cestou.	Uvědomujeme	si	však,	
že	v	dnešní	době	získává	vzdělání	nové	významy	i	etický	rozměr.

Žáci	se	při	své	cestě	k	dospělosti	setkávají	
s	 mnoha	 podněty,	 které	 by	 je	 mohly	
ohrozit,	poškodit	jejich	duši,	ať	už	to	jsou	
různé	 závislosti	 (připomeňme	 sociální	
sítě),	 problematické	 vztahy,	 poruchy	
příjmu	potravy,	rizikové	sporty	atd.
Školní	 metodička	 prevence	 a	 výchovná	
poradkyně	 se	 ve	 spolupráci	 s	 ostatními	
členy	 školního	 poradenského	 pracoviště	
snaží	 tyto	 problémy	 vyhledávat																																				
a	 eliminovat.	 Jednoduše	 řečeno	 –	
pomoci	 žákům	 s	 jejich	 trápením	
různého	 druhu.	 Rozličnými	 aktivitami	
podáváme	našim	malým	i	velkým	žákům	
dospěláckou	 ruku.	 K	 tomu	 nám	 slouží	

celá	řada	programů	především	preventivního	rázu.		Základem	je	školní	program	proti	
šikanování,	bez	kterého	se	žádná	škola	neobejde.	Snahou	je,	aby	ve	škole	všichni,	kteří	
by	se	s	 tímto	 jevem	setkali,	přesně	věděli,	 co	mají	v	danou	chvíli	dělat.	Dále	se	nám	
osvědčilo	zapojení	do	projektu	Nenech	to	být.		Jedná	se	o	projekt	společnosti	FaceUp	
Technology	a	Nadačního	fondu	Nenech	to	být,	za	kterým	stojí	sami	studenti.	Jedná	se	
o	nástroj,	který	může	pomoci	ve	školách	právě	s	odhalováním	šikany.	Jeho	smyslem	je	
nabídnout	dostupný	bezpečný	prostor	pro	nahlášení	případu,	kdy	někomu	je	nebo	má	

Michal Kohút

Adaptační kurz prima
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být	ubližováno.	Je	tedy	cílen	na	oběti	a	přihlížející	většinu.	Funguje	na	principu	schránek	
důvěry,	 avšak	 v	 elektronickém	prostředí,	 oznamovat	 tedy	 lze	odkudkoliv,	 anonymně,	
bez	obavy,	že	vás	někdo	uvidí.	Současně	oproti	schránce	důvěry	 je	zřejmé,	kde	dotaz	
či	podnět	skončí	-	škola	při	registraci	do	systému	uvádí	kontakt	na	školního	metodika	
prevence	a	 tomu	 je	doručena	 zpráva	ve	chvíli,	 kdy	někdo	oznámí	podnět,	 kterým	 je	
třeba	se	v	dané	škole	zabývat.
	 Každé	září	je	pro	naše	nováčky	ve	znamení	seznamování	se	se	školou,	spolužáky,	
učiteli.	 Abychom	 jim	 začátek	 školní	 cesty	 zpříjemnili,	 realizujeme	adaptační	 pobyty             
v	přírodě,	s	různými	hrami	a	aktivitami,	které	žákům	pomáhají	najít	své	místo	v	novém	
kolektivu,	začlenit	se	do	týmové	práce,	ale	dozvědět	se	i	něco	o	sobě	a	ostatních.	A	to,						
že	víme,	nám	někdy	může	pomoci…

Prima na seznamovacím pobytu
Ještě	se	pořádně	ve	škole	ani	neohřáli,	a	už	čekala	naše	nejmladší	žáky	první	společná	akce	
–	adaptační	kurz.
V	úterý	 ráno	vyrazili	primáni	 směr	 rekreační	 středisko	Homole	u	Jičína.	Hned	po	příjezdu	
odstartovaly	aktivity,	které	měly	žákům	pomoci	 se	 lépe	poznat.	Program	plný	zábavných								
a	pohybových	her	přerušila	jen	pauza	na	občerstvení.	Aktivita	střídala	aktivitu	a	žáci	i	učitelé	
se	 rozhodně	 nenudili.	 Náročný	 den	 byl	 ukončen	 posezením	 u	 svíček	 a	 zpěvem.	 Večerka	
nebyla	pevně	stanovena,	a	tak	panovala	dobrá	nálada	ještě	dlouho	do	noci.
Druhý	 den	 po	 snídani	 si	 žáci	 užili	 poslední	 připravené	 aktivity.	 Nakonec	 si	 sbalili	 svá	
zavazadla	a	usadili	se	do	autobusu,	který	je	odvezl	zpět	do	svých	domovů.	A	co	říkají	na	celý	
seznamovací	pobyt	naši	primáni?	Podívejte	se	sami:

„Pobyt	splnil	mé	očekávání.	Se	všemi	jsem	se	seznámila	a	moc	mě	to	tam	bavilo.“
„Tento	kurz	se	mi	moc	líbil,	byl	TOP.“
„Byl	to	nejlepší	školní	pobyt,	a	hlavně	bylo	super,	že	jsme	mohli	jít	spát,	kdy	jsme	chtěli.“
„Kurz	byl	víc	než	skvělý.	Myslím	že,	jsme	si	ho	všichni	užili.	Zábavy	bylo	spousty	a	nemám	
žádné	výtky.“
„Strašně	mě	to	tam	bavilo,	protože	jsme	se	hodně	seznámili.	Je	to	třída,	kterou	jsme	měli	
na	základce.	Udělali	jsme	dobrou	partu.“
„Seznamovací	kurz	byl	vtipně	připraven,	velmi	zábavný	a	moderní	:).“

	 Velmi	 se	nám	osvědčila	 i	spolupráce	 s	okresním	metodikem	prevence	Mgr.	
Lukášem	 Nálevkou.	 Ten	 pro	 nižší	 třídy	 gymnázia	 organizuje	 program	 primární	
prevence,	který	je	vždy	„šitý	na	míru“	konkrétní	třídě.	Mgr.	L.	Nálevka	je	naším	cenným	
pomocníkem	i	při	řešení	aktuálních	školních	problémů,	které	se	týkají	prevence.
	 Pod	 jeho	vedením	a	vedením	výchovné	a	kariérové	poradkyně	žáci	pravidelně	
procházejí	tématy		Jak	se	učit,	Vztahy	ve	třídě	a	Možnosti	dalšího	vzdělávání.
	 Neméně	 cenná	 je	 i	spolupráce	 s	 Policií	 České	 republiky,	 kterou	 realizujeme	
prostřednictvím	mluvčího	PČR	nprap.	Aleše	Brendla.
	 Nesmíme	zapomenout	i	na	naši	grantovou	činnost.	Jsme	dlouhodobě	úspěšnými	
žadateli	o	granty	–	jedná	se	o	pobídky	MŠMT	i	KHK.	Díky	naší	snaze	jsme	získali	pro	potřeby	
prevence	více	než	246	000	Kč.	Získané	peníze	využíváme	při	organizaci	 různorodých	
aktivit	pro	žáky	(Orientační	dny	–	program	pořádaný	Biskupstvím	královéhradeckým,	
Projektový	den	–	3D	–	Den	důležitých	darování,	připojení	celonárodnímu	k	projektu	
Čtení	pomáhá).	

Den důležitých darování – projekt etické výchovy 
Ve	středu	18.	února	se	celá	naše	škola	účastnila	projektového	dne	s	názvem	Den	důležitých	
darování.	Výuka	žáků	proběhla	podle	rozvrhů	sestavených	hlavní	aktérkou	Šárkou	Horákovou.	
Paní	profesorka	se	blýskla	i	v	hlavní	roli	v	představení	Husička,	které	všichni	studenti	vyššího	
gymnázia	a	pedagogické	školy	navštívili	v	ranních	hodinách.	Poté	následovala	přednáška						
s	režisérem,	scénáris-tou	a	herci	pro	studenty	s	pedagogickým	zaměřením.	
Do	 výuky	 se	 zapojili	 i	 studenti	 formou	přednášek	 z	 oblasti	 etiky,	 které	 si	 připravovali	 pro	
mladší	 ročníky.	 Přednášek	 a	 projektů	 bylo	 víc	 než	 dost.	 Od	 problematiky	 počítačové	
etiky	 přes	 finanční	 gramotnost	 až	 po	 etiku	 v	 běžném	 životě,	 sportu,	 medicíně,	 umění																																																																			
i	 v	 médiích.	 Nejvíce	 však	 ocenily	 studentky	 SOŠPg	 projekci	 dokumentárního	 filmu	 “Jak	
motýl”		z	organizace	Člověk	v	tísni.	
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Zkrátka,	v	ten	den	jsme	se	přiučili	od	každého	něco.	Máme	rádi	projektové	dny,	je	to	příjemné	
zpes-tření	výuky	pro	žáky	i	učitele.	Doufáme,	že	jich	ještě	spoustu	zažijeme.	
„Pobyt	splnil	mé	očekávání.	Se	všemi	jsem	se	seznámila	a	moc	mě	to	tam	bavilo.“
„Tento	kurz	se	mi	moc	líbil,	byl	TOP.“
„Byl	to	nejlepší	školní	pobyt,	a	hlavně	bylo	super,	že	jsme	mohli	jít	spát,	kdy	jsme	chtěli.“
„Kurz	byl	víc	než	skvělý.	Myslím	že,	 jsme	si	ho	všichni	užili.	Zábavy	bylo	spousty	a	nemám	
žádné	výtky.“
„Strašně	mě	to	tam	bavilo,	protože	jsme	se	hodně	seznámili.	Je	to	třída,	kterou	jsme	měli	na	
základce.	Udělali	jsme	dobrou	partu.“
„Seznamovací	kurz	byl	vtipně	připraven,	velmi	zábavný	a	moderní	:).“

	 Již	několik	vyučujeme	na	naší	škole	předmět	Etická	výchova.	S	žáky	si	povídáme	
v	komunitním	kruhu	o	zajímavých	věcech	a	skutečnostech,	které	nás	obklopují,	ať	to	
jsou	 aktuální	 příběhy	 ze	 života	 jich	 samých,	 sportovců,	 lidí	 postižených,	 lidí	 různých	
profesí…Snažíme	se	o	objektivnost	pohledu	na	skutečnosti,	učíme	se	pochopit	druhého	
a	jeho	motivaci,	myslet	na	ostatní,	ale	umět	se	kultivovaně	postavit	i	sám	za	sebe.
	 Pravidelně	 se	 s	 žáky	 zapojujeme	 do	 akce	 v	 rámci	 Světového	 dne	 laskavosti													
(13.	 11.)	Jsem	 laskavec	 a	pácháme	dobré	 skutky.	Dobrovolníci	 z	 řad	 žáků	 i	učitelů	 se	
účastní	2x	do	roka	Národní	potravinové	sbírky	v	novopackém	Penny	marketu,	v	rámci	
hodin	chystají	dobrovolnické	projekty,	které	realizují.	Debaty	to	jsou	někdy	náročné,	ale	
je	vidět,	že	mladí	lidé	opravdu	nejsou	lhostejní	k	tomu,	co	je	obklopuje.
	 Cesta	k	dospělosti	je	dlouhá.	My	se	snažíme	o	to,	aby	nebyla	trnitá	a	bolestná,	ale	
aby	to	byla	příjemná	část	života,	na	kterou	budou	všichni	naši	žáci	vždy	rádi	vzpomínat.
            

Mgr. Jana Knapová, školní metodička prevence
Mgr. Šárka Horáková, výchovná poradkyně
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OHLÉDNUTÍ
VZPOMÍNKY	UČITELŮ,									
ABSOLVENTŮ,	ŽÁKŮ
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UPLYNULO	JIŽ	54	LET

	 Věkem	se	hlásí	stáří,	ale	duchem	jsme	my,	absolventky	SVVŠ	z	r.	1966,	stále	mladé.	
Scházíme	 se	 každý	 rok,	 abychom	 načerpaly	 optimistické	 ladění	 do	 všedních	 dnů.	
Mnohým	z	nás	se	splnil	dávný	sen	–	být	lékařem,	učitelkou,	vychovatelkou,	právničkou	

či	úřednicí.	Poslání	být	dobrou	manželkou	
a	matkou	splnila	většina	z	nás.	Nyní	již	jen	
pomáháme	 s	 výchovou	 vnoučat	 nebo	
radíme	 školákům	a	 studentům,	 jak	 řešit	
nelehké	úkoly.
	 Na	našich	srazech	se	dále	dovídáme,	že	
trávit	volný	čas	studiem	nabízených	oborů	
na	 univerzitě	 3.	 věku	 je	 velmi	 zajímavé											
a	poučné.		
	 	 Častým	 tématem	 bývá	 znalost	
cizích	 jazyků.	 Je	 dobré	 si	 připomenout,	
že	 poprvé	 mohli	 studenti	 na	 této	 škole	
maturovat	 z	 anglického	 jazyka	 v	 r.	 1966.	
Dva	 studenti	 dané	 možnosti	 využili.	
Ke	 zkoušce	 bylo	 třeba	 zvládnout	 slovní	

zásobu	a	správně	odpovídat	na	otázky	zkoušející	paní	profesorky	Věry	Bílkové.	Součástí	
zkoušky	byla	i	gramatika.	Ve	výsledné	známce	se	odrazila	plynulost			a	pohotovost	celého	
projevu.
	 Od	té	doby	se	úspěšné	studium	cizích	jazyků	stalo	předpokladem	pro	zvládnutí	
mimořádných	nároků,	které	kladou	na	studenty	vysoké	školy	u	nás	i	v	cizině.	
	 Výborné	studenty	novopackého	gymnázia	můžeme	dnes	najít	u	nás	i	v	zahraničí.	
Dovídáme	se	o	nich	z	televize,	denního	tisku	nebo	Achátu.
	 Také	dnes,	6.	června	2020,	jsme	se	sešly	v	příjemném	prostředí	restaurace	KaZ,	
abychom	 si	 připomněly,	 že	 první	 krůčky	 k	 hlubšímu	 poznání	 světa	 udělali	 studenti	
spolu	se	svými	pedagogy.	Proto	především	všem	bývalým	i	současným	učitelům	patří	
náš	obdiv	a	dík.

        
                                                                                 Mgr. Dana Kalfusová, absolventka z r. 1966

Absolventi  1966

TENIS	NA	REÁLNÉM	GYMNASIU

	 Tenis	 se	 na	 novopacké	 Reálce	 začal	 provozovat	 pravděpodobně	 v	 roce	 1928,	
o	 výstavbě	 tenisového	 dvorce	 bylo	 rozhodnuto	 o	 rok	 dříve.	 Dne	 4.	 května	 1928	
byl	 Městskému	 úřadu	 v	 Nové	 Pace	 adresován	 dopis,	 který,	 mj.,	 obsahoval	 v	 bodě																																				
2.	požadavek:	„Tenisové	hřiště,	pěkně	založené,	potřebuje	konečné	úpravy,	tj.	opatření	
tvrdého	podkladu.	Také	tato	práce	jest	velice	naléhavá,	nemá-li	hřiště	v	tomto	období	
ležeti	 ladem,	a	dala	by	 se	provésti	poměrně	malým	nákladem.	Drátěná	 síť	byla	by	
doplněna	ze	soukromých	prostředků.“	O	úpravě	tenisového	i	velkého	hřiště	se	usnesla	
městská	rada	na	schůzi	dne	29.	května	1928.
	 Ve	stejném	roce,	15.	září,	byl	Zemské	radě	v	Praze	napsán	list,	který	se	v	úvodním	
odstavci	zabýval	úpravou	školního	sportoviště:	„Krátce	před	tím,	než	došel	výnos	zemské	
školní	rady	ze	dne	11.	května	1928,	č.	III-B	2158/5	ai.	27,	požádalo	ředitelství	městský	úřad	
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o	 úpravu	 dvora	 reálky.	 Městský	 úřad	 odpověděl	 přípisem,	 podle	 něhož	 bude	 letos	
upraveno	hřiště	 tenisové	a	na	úpravu	 velkého	hřiště	bude	pamatováno	 v	 rozpočtu	
1929;	opis	tohoto	přípisu	jest	připojen“.  
	 Výroční	 zpráva	 státní	 reálky	 v	 Nové	 Pace	 pro	 školní	 rok	 1928-29	 potvrzovala	
dokončení	úpravných	prací:	 „…konečnou	úpravou	tenisového	dvorce	bylo	umožněno	

žactvu	pěstovati	také	tento	krásný	sport.“
		Dne	 9.	 října	 1929	 byla	 Městské	 radě	
odeslána	 další	 žádost,	 která	 v	 bodě															
4.	 zahrnovala	 požadavek:	 „Ke	 konečné	
úpravě	 tenisového	 dvorce	 bude	 na	 jaře	
potřebí	 asi	 50	 fůr	 silničního	 bláta.	 K	
podpoře	své	žádosti	dovoluje	si	ředitelství	
upozorniti	na	veliký	zájem	žactva	o	tento	
krásný	a	ušlechtilý	sport.“
	 Výroční	 zpráva	 pro	 školní	 rok	 1929-30	
obsahovala	 v	 části	 4.	 Tělesná	 výchova	
pasáž	 o	 provozování	 tenisu:	 „Dlouho	 do	
podzimu	 a	 záhy	 na	 jaře	 střídali	 se	 žáci	
celého	 ústavu	 na	 pěkném	 tenisovém	
hřišti,	 které	 bylo	 stále	 plně	 obsazeno.	
Mnozí	žáci	hrají	již	velmi	pěkně	a	odnesou	
si	 jistě	 lásku	k	 tomuto	krásnému	sportu	
ze	školy	do	života.“
	 Výroční	 zpráva	pro	 rok	 1932-33	popisuje	
tenisové	 aktivity	 takto:	 „Horlivě	 byl	
pěstován	tenis,	letos	zejména	nejmenšími	
žáky	 a	 žačkami,	 kteří	 nedočkavě	 čekali,	
až	na	ně	dojde,	 aby	 se	pak	 se	 zápalem	
věnovali	milému	sportu.“		
	 Výroční	 zpráva	 pro	 školní	 rok	 1933-34	
zase	 obsahovala	 noticku:	 „…tennis	 byl	
letos	v	oblibě	jen	u	žáků	nižších	tříd.“
	 V	následujících	dvou	výročních	zprávách	
se	 můžeme	 dočíst,	 že:	 „Pěstovaly	 se																		
i	 jiné	sporty:	tennis	32	žáků	na	ústavním	

tennisovém	dvorci…“
			 10.	 února	 1936	 byla	 schválena	 technická	 zpráva	 pro	 úpravu	 školního	 hřiště																									
a	botanické	zahrady.	V	ní	bylo	rozhodnuto,	že „Tennisový dvorec již stávající se ponechá 
na svém místě.“ 29.	dubna	stejného	roku	bylo	v	žádosti	Městské	radě	napsáno:	„Konečně	
pro	tennisové	hřiště	každého	roku	dovezlo	město	z	jara	fůru	písku,	podle	zprávy	správce	
hřiště	st.	prof.	Dr.	Fidrmuce	ze	Staré	Paky.	Prosím,	aby	na	to	bylo	i	letos	pamatováno,	
neboť	 nastala	 nyní	 doba	 otevření	 hřiště	 žákům	 –	 tennistům.	 Ředitelství	 se	 snažně	
přimlouvá,	aby	s	vypočítanými	pracemi	nebylo	odkládáno.“
	 Dne	23.	května	1937	se	na	nově	upraveném	hřišti	konaly	středoškolské	závody	za	
účasti	sedmi	středních	škol.	Vítězem	tenisového	turnaje	v	kategorii	pánské	dvouhry	se	
stal	Paděra	z	Reálného	gymnasia	Pardubice,	soutěž	čtyřher	ovládli	reprezentanti	stejné	
školy.				
	 Žádost	ze	dne	28.	června	1939	obsahovala	i	bod	9.	:	„Na	hřišti	jest	potřebí	oplocení	
tennisového	dvorce	 /železné	sloupky	a	pletivo/.	Pro	úpravu	a	údržbu	hřiště	žáky	 jest	
dodati	2	motyky	a	dvě	lopaty,	jakož	i	1	kolečko	na	odvážení	hlíny.“				     
 
Počty	žáků	věnujících	se	tenisu	ve	sledovaných	školních	ročnících:

1936-37	 25	žáků	 13	žákyň
1937-38	 28	žáků	 17	žákyň
1938-39	 28	žáků	 24	žákyň

 

Výstavba  tenisového hřiště

Středoškoslké tenisové závody
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	 Po	skončení	druhé	světové	války	obsahuje	zmínku	o	tenise	jediná	výroční	zpráva,	
a	to	pro	školní	rok	1948-49:	„21.	VI.	49	sehrálo	družstvo	našich	tenistů	v	Jičíně	tenisový	
zápas	s	reálným	gymnasiem	Jičín	s	nerozhodným	výsledkem	5:5.“
	 O	 renesanci	 tenisu	na	Gymnáziu	se	v	druhé	polovině	70.	 let	zasloužil	profesor	
Vladimír	Cerman	z	Lomnice	nad	Popelkou,	který	se	nejen	zasadil	o	obnovu	tenisového	
kurtu,	ale	své	studenty	ve	hře	ve	velké	míře	podporoval.	Mezi	hráče	patřil	např.	Martin	
Studnička	mladší.	Tato	kapitola	má	však	 jepičí	život,	neboť	dvorec	musel	v	roce	1984	
ustoupit	výstavbě	internátu	školy.

CO	MI	GYMPL	DAL	A	VZAL 

	 Při	 ohlédnutí	 se	 zpět	 v	 mém	 pětadvacátém	 roce	 života	 nevidím	 předměty,	
nevidím	učení,	nevidím	lavice	ani	tabule.	Vše,	co	vidím,	jsou	tváře,	karty	o	přestávkách,	
šťouchání	do	pěkných	spolužaček	v	 lavici	přede	mnou,	otravování	chytré	spolužačky	
vedle	mě	a	neustálé	 otáčení	 se	na	 spolužáka	 za	mnou.	Všechny	momenty,	 které	 se	
na	novopackém	gymnáziu	odehrály	a	měly	něco	navíc,	zůstaly	jako	hřejivé	vzpomínky.	
Veškeré	rutinní	činnosti	jsou	šedé	a	nezajímavé.	
	 Prostředí	 na	 gymnáziu	 nedělají	 předměty,	 učení	 se	 a	 povinnosti.	 Veškerou	
atmosféru,	 na	 kterou	 si	 já	 vzpomínám,	 dělají	 lidé.	 Gymnázium	mi	 v	 tomhle	 ohledu	
dalo	to	nejlepší,	co	mohlo,	přátele,	zážitky	i	férová	jednání	s	kantory	(postupně	od	toho	
nedospělého	prváka	 až	 po	 relativně	dospělého	maturanta).	Nemohu	hodnotit	 dobu	
docházky	ani	obsah	vyučovaných	předmětů.	Co	jsem	v	životě	vědět	potřeboval,	jsem	se	
naučil,	ať	už	s	přínosem	gymnázia,	nebo	bez	něj.	Za	co	jsem	opravdu	vděčen?	Především	
to	bylo	utváření	prostředí	pro	 rozvoj	duše	 člověka	 –	přátelství	 a	 lásky,	 a	 to	 	 	 v	 letech	
dospívání,	ve	kterých	je	to	skutečně	potřeba.	Jistěže	pro	růst	a	evoluci	je	potřeba	ten	
„konflikt“	(tím	mám	na	mysli	učení	a	povinnosti,	dohadování	se	a	výzvy	všeho	druhu),	ale	
tento	konflikt	tvoří	charakter.	Gymnázium	nás	v	„lite“	verzi	na	tyto	konflikty	připravilo.	
	 Nebyl	jsem	jedničkář,	bylo	mi	častokrát	vyprávěno:	„Petře,	ty	to	máš	v	té	hlavě,	
ty	máš	na	víc“,	ale	puberťácká	laxnost	vždy	zvítězila.	Dnes	si	velmi	cením,	že	náš	Třídní	
otec	byl	 schopen	naše	záporné	vlastnosti	odhalit,	upozornit	nás	na	ně	a	probudit	 ty	
pozitivní.	Nicméně	přebytečnou	energii,	kterou	jsem	nebyl	ochoten	vložit	do	studijních	
materiálů,	 jsem	vkládal	do	mimoškolních	aktivit,	 jako	osvětlovač	nebo	 zvukař	 v	 aule	
gymnázia,	jako	vystupující	na	školních	akcích,	jako	hudebník	a	fitkař…	
	 Toto	jsou	vzpomínky,	které	zůstávají	světlé	a	živé,	to	je	to	hlavní,	co	mi	gymnázium	
dalo.	Na	oplátku	si	vzalo	nějaké	ty	nudné	chvíle	v	lavici,	otravná	brzká	vstávání	a	domácí	
úkoly	(jako	by	těch	vyučovacích	hodin	nebylo	za	týden	dost,	haha).	Férové.

V	bláznivém	snu	oni	budí	mě	v	lavici,
„Dávej	pozor!“…	No	já	jsem	zpět	na	střední!
Ach,	tohle	mám	vždycky	jen	po	slivovici,
Sny	mezi	přáteli,	šťastný	a	nevšední…

                                                                                               
Petr Kosejk, absolvent z r. 2014

	 Ačkoli	 jsem	 na	 našem	 gymnáziu	 strávila	 osm	 let,	 pořád	mi	 připadá,	 že	 jsem	
se	 tam	sotva	ohřála.	Pomalý	 rozjezd	v	podobě	nástupu	do	primy,	přiřazení	 skříňky	a	
adaptačního	kurzu	záhy	pominul	a	vlak	přešel	do	RZrPP	neboli	rovnoměrně	zrychleného	
přímočarého	 pohybu.	 Pololetí	 se	míhala	 rychlostí	 světla,	 a	 sotva	 se	 člověk	 pořádně	
rozkoukal,	už	 seděl	 v	 šatech	u	maturitní	 zkoušky	a	několik	dní	na	 to	dostával	 v	aule	
maturitní	 vysvědčení.	Mluvíc	nyní	 za	 sebe,	protože	každý	máme	 jiné	 zážitky,	 za	 těch	
osm	let	mě	gymnázium	poznamenalo	do	konce	života.
	 Škola	mě	naučila	důležitým	věcem.	Umím	se	řádně	přezouvat,	vytrvale	vydávat	
tužku	za	zámek	na	skříňku	a	odhlásit	si	novopacké	drahokamy.	Mimo	to	jsem	si	osvojila	
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umění	spolupráce,	tolerance,	diskuse	a	efektivního	studia	–	fakt,	že	si	dodnes	pamatuji	
z	hodin	geografie	pivovary	České	republiky	a	co	vaří,	nechť	je	tomu	důkazem	nejvyšším.	
Nechyběla	 lekce	 práce	 pod	 tlakem,	 neboť	 kdo	 nepíše	 čtenářský	 deník	 večer	 před	
odevzdáním,	 jako	by	nebyl.	Nezbytnou	součástí	byla	kulturní	osvěta,	ať	už	se	 jednalo							
o	návštěvy	divadel,	různé	besedy,	zájezdy	do	zahraničí,	nebo	když	nás	výměnní	studenti	
učili	zajímavá	slovíčka	ve	svém	rodném	jazyce.
	 Co	mi	nakonec	gympl	dal?	Pro	mě	největším	darem	je	hromada	přátel,	mezi	něž	
snad	směle	mohu	zařadit	i	některé	kantory	–	dokonce	i	zahraniční.	Dostalo	se	mi	vzdělání,	
které	je	mi	každý	den	k	službám.	Věřte	mi,	i	vy	se	můžete	blýsknout	znalostí	integrace,	
slovíčka	 Riesengebirgevorland	 nebo	 přechodníků.	 Odnáším	 si	 zážitky,	 zkušenosti	 z	
koncertů	milovaného	gymnaziálního	sboru,	práce	na	festivalu	Jičín	–	město	pohádky,	
pěveckých	soutěží,	plesů	a	všemožných	výletů	a	zájezdů.	A	co	mi	gympl	vzal?	Strach								
z	projevení	vlastního	názoru,	malé	sebevědomí	a	bohužel	poslední	zbytky	nesmělosti,	
za	což	se	omlouvám	všem,	kteří	museli	ty	roky	trpět	moji	hlučnost.	Hlavně	mi	vrátil	víru									
v	české	vzdělávání,	neboť	mohu	s	čistým	svědomím	říct,	že	mě	náš	už	110	let	starý	ústav	
připravil	na	vysokou	školu,	jak	nejlépe	mohl.	Fakt,	že	se	sem	ráda	vracím	a	vždy	se	mi	
dostane	vřelého	přijetí,	je	jen	třešničkou	na	dortu.	A	já	třešně	k	smrti	ráda.

                                                                                             
Jana Kotherová, absolventka z r. 2018

2. G
Moje	škola	mi	především	dává	pocit,	že	chodit	do	ní	a	studovat	má	opravdu	smysl.	To,	co	mě	
nejvíce	překvapilo	po	přestupu	ze	základní	školy,	je	něco,	co	bych	asi	nazvala	atmosférou	nebo	
duchem	školy.	Získala	jsem	zde	pocit,	že	učit	se	je	něco,	co	vážně	chci	a	ne	jenom	musím.											
A	každopádně	je	bezva,	když	člověk	ví,	že	pokud	se	bude	snažit,	bude	za	to	férově	ohodnocen.	
Samozřejmě	mi	dala	i	spoustu	nových	přátel,	ale	také	zdravou	soutěživost	mezi	námi,	kterou	
jsem	 na	 předchozí	 škole	 nepoznala.	 To,	 že	 mi	 dává	 spoustu	 nových	 znalostí,	 dovedností																																		
a	vědomostí,	je	určitě	fajn,	ale	to	považuji	u	školy	za	samozřejmost.

PRIMA
Možnost	si	vybrat.
Pocit,	že	nejsem	sám.
Dává	mi	to	hodně	vědomostí	a	suprově	užitých	dnů	s	kamarády.
Znalosti,	jak	se	máme	chovat	k	ostatním	lidem.
Na	 základní	 škole	 jsem	 neměla	 skoro	 žádné	 kamarády.	 To	 se	 ale	 změnilo,	 jakmile	 jsem	
nastoupila	na	gympl.	Jsme	tu	skvělý	kolektiv	a	skoro	vůbec	se	nehádáme.
Dostat	se	na	toto	gymnázium	byl	můj	velký	životní	úspěch.	Je	rozhodně	lepší	než	základní	
škola.	Dalo	a	dává	mi	hodně	vědomostí.	A	líbí	se	mi	to!

3. G
Jiný	pohled	na	svět.
Radostné	chvíle	do	života.
„Díky“	rozvrhu	jsme	nuceni	navštěvovat	kavárnu	alespoň	4x	týdně.
Příležitosti!	Platformu	i	záštitu	vlastních	projektů.	Díky	gymplu	mám	všude	dveře	dokořán,	
doslova.
Studium	na	této	škole	mi	dalo	široký	okruh	znalostí	a	disciplínu,	díky	které	jsem	se	naučila	
zorganizovat	si	svůj	čas	tak,	abych	se	stihla	vše	naučit	a	k	tomu	se	věnovat	sportu,	který	mě	
naplňuje.	

OKTÁVA
Nesmím	také	zapomenout	na	množství	přátel,	které	jsem	díky	této	škole	poznala.
Studium	na	této	škole	mi	dalo	dobrý	rozhled	a	reálný	pohled	na	život.
Studium	zde	mi	dává	dobrý	pocit,	že	jsem	výběr	střední	školy	až	tak	moc	nezabil.

CO	MI	NAŠE	ŠKOLA	DÁVÁ	–	ANKETA	SOUČASNÝCH	ŽÁKŮ
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CESTY	OBJEVOVÁNÍ
LITERÁRNÍ	PRÁCE	UČITELŮ,	

ABSOLVENTŮ	
A	ŽÁKŮ
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UKLÍZEČKA 

	 Školte	se!		Vzdělávejte	se!	Peníze	jsou	a	z	hodin	vás	vysuplujeme,	snaží	se	každý	
měsíc	na	poradě		přimět	ředitel	celý	pedagogický	sbor	k	mimoškolní	akci.	Třicet	sedících	
kamenných	monumentů	se	zdá	býti	touto	výzvou	netknuto.	Laik	by	to	nechápal.	Taková	
příležitost!	Den	na	výletě	bez	(slušně	řečeno)	dětiček,	přidaná	hodnota	placených,	nově	
získaných	vědomostí	a	dovedností,	dozor	o	přestávce	v	nedohlednu,	120	Kč	cesťák…
	 Skutečnost	se	má	tak,	že	zatímco	se	ostatní	v	7.30	loudají	do	školy,	aby	byli	ve	
14	hodin	v	pohodě	doma,	vy	už	jste	od	pěti	vzhůru.	Ve	vlaku,	který	má	zpoždění.	Když	
konečně	najdete	onu	 inkriminovanou	školu,	kde	se	školení	koná,	bloudíte	chodbami	
podle	 šipek	 a	 cedulí.	 Já	budu	dnes	hledat	CV	 5681	 -	Druhotné	 	 využití	materiálů	 ve	
výtvarné	 tvorbě-ekologická	 výchova.	 Učím	 výtvarnou	 výchovu,	 plastových	 láhví	 jsou	
plné	koše	a	co	má	člověk	pořád	nového	vymýšlet.		Lektor,	to	je	vždycky	sázka	do	loterie.	
Prostě	vám	sedne,	nebo	ne.	A	tu	dnešní	už	bohužel	znám.	Ale	každý	má	dostat	druhou	
šanci,	ne?
	 Hodně	záleží	i	na	organizátorech	školení.	Ve	hře	je	tatranka	a	káva	nebo	bohužel	
také	ne.	Ještě	mohou	zamknout	katr	a	vy	se	ven	z	cizí	školy	dostanete	opravdu	až	po	
skončení	školení.	Katastrofou	je,	jestliže	vám	potvrzení	o	absolvování	kurzu	dají,	až	když	
mají	všechny	místní	second	handy	zavřeno.	Domů	se	dostanete	až	na	Kriminálku	Anděl	
a	vrcholem	vašeho	obětování	je,	že	vám	na	úkor	vašeho	vzdělávání	odpadnou	všechny	
slušně	zaplacené	přesčasové	hodiny.	A	to	 jste	si	 je	poctivě	tento	měsíc	nahospodařili								
a	v	potu	tváře	už	odučili.	Den,	kdy	fyzicky	neučíte,	se	vám	jaksi	do	mzdy	nepočítá.	A	tak	
se	vám	může	stát,	že	přijdete	za	absolvování	téhle	legrácky	i	o	patnáct	set.	Jen	nadšení	
vás	dokáže	přes	tyto	překážky	přenést	a	to	já,	Mgr.	Marie	Okrouhlická,	s	pedagogickou	
praxí	35	let,	mám.
	 Jet	do	Opavy	na	školení	je	něco	jako	navštívit	budhistický	klášter.	Na	ulici	si	vás	
nikdo	nevšimne	a	kdybyste	leželi	na	chodníku,	tak	vás	snad	ani	nepřekročí.	Co	nevšimne!	
Dívá	se	skrz	vás,	jako	byste	byli	jen	vzduch.	A	to	já	nejsem.	Bohužel.	S	mými	87	kilogramy	
bych	tady	po	ránu	neměla	ani	sedět.	
	 Tahle	kavárna	na	náměstí	svým	ranním	ruchem	připomíná	spíše	nádražní	halu.	
Fronta	čekajících	cirkuluje,	hučí,	neustále	dorůstá	a	ubývá.	Nikdy	by	mě	nenapadlo,	kolik	
bílé	mouky	na	každého	z	nás	připadne	po	ránu.	S	dvěma	koblížky	jsem	to	asi	přehnala,	
ale	chutnají	dobře	a	spravím	si	chuť.	Třesoucí	se	zahnědlé	latté	v	otlučené	sklenici	na	
nožičce	je	totiž	jen	vařící	vodou	zalitá	rozpustná	břečka,	která	se	mé	konzumace	nemusí	
bát.	
	 Všichni	tady	dnes	pospíchají	a	někam	se	ženou.	Asi	jako	já,	když	každý	den	letím	
ráno	do	školy.	Přesto,	že	se	umakartový	stolek	trochu	kývá	a	na	podlaze	mě	vyloženě	
iritují	zašlé	žulové	dlaždice,	začíná	se	mě	zmocňovat	blažený	pocit	výjimečnosti.	Dnes	
ve	frontě	s	ostatními	pracanty	stát	nemusím.	A	nepospíchám.	Vlastně	se	můžu	trochu	
flákat	 a	projít	 si	 i	 pár	 obchodů.	 Školení	 začíná	 až	 v	devět.	 Ten	 luxus	 ráno	 si	 posedět																			
u	 kafíčka	 si	 tu	 vlastně	 užívám	 jenom	 já,	 ostatní	 stolky	 v	mém	 koutě	 cukrárny	 jsou	
prázdné	„Dovolíte?“	V	zádech	jsem	ucítila	něčí	pohled	a	zároveň	pronikavý	odér	často	
používaného	a	nevymáchaného	hadru.	Ten	už	za	chvíli	létal	kolem	mojí	hlavy	a	v	ruce	
místní	uklízečky	kontaminoval	stolek,	o	kterém	jsem	se	doposud	domnívala,	že	je	čistý.	
„A	mohla	byste	trochu	uhnooout?“	nedůtklivě	pokračovala	otrávená	dáma	v	děravých	
elasťákách	a	oranžovém	tílku.	Slovo	uhnout	nepříjemně	protahovala,	tak	že	vypadalo,	že	
mu	někdo	na	konci	to	„T“	ukradl.	Ke	svému	outfitu	byla	překvapivě	načesaná.	Na	drdol	
z	 natupírovaných	 vlasů	 upozorňovaly	 dlouhé	 zlaté	 slzičky	 v	 uších,	 které	 se	 výhružně	
kývaly	během	jejího	vystoupení	imitujícího	práci.	Talířek	s	půlkou	zbylého	koblížku	jsem	
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rychle	zvedla	nad	stolek,	aby	nedostal	zásah	hadru,	a	takřka	nedotčené	latté	nechala	
svému	 osudu.	 Uklízečka	můj	 stůl	 postříkala	 pěnou,	 otřela	 a	 tím	 samým	 hadrem	 se	
snažila	 stolek	 vyčistit.	Marně.	Hyperaktivní,	 blesklo	mi	 hlavou.	 „Pokračujte,“	 utrousila								
a	vydala	se	i	s	čistidly	do	zákulisí	provozovny.	Nevěřícně	jsem	zírala	na	její	boty.	Byly	na	
podpatku.	Neměla	jsem	chuť	už	ani	na	torzo	koblihy.	Vyklidila	 jsem	bojiště.	Postavila	
jsem	se	poslušně	do	fronty	a	koupila	si	do	parku	chlebíček.	Člověk	by	měl	ctít	místní	
folklór	a	neprovokovat	pracující	lid	po	ránu	lenošením	vsedě.

	 Chlebíček	v	parku	zavoněl.	Nostalgie	 školních	 let.	Nejdříve	 jsem	snědla	 šunku	
a	 vejce,	 pak	 se	 zadostiučiněním,	 že	 jím	 zdravě,	 do	 sebe	 nasoukala	 i	 dlouhou	 snítku	
petržele	 a	 rozhlížela	 se	 kolem.	Asi	 pět	metrů	 ode	mě	 stála	 podivná	betonová	halda												
s	obrazovkou.	Oprášila	 jsem	si	 sukni	od	drobečků	a	šla	 ji	prozkoumat.	Ohromilo	mě,	
že	objekt	je	obří	jubox.	Vedle	obrazovky	byl	seznam	snad	sta	melodií	a	skladeb,	z	nichž	
jsem	znala	jenom	tři.	Nad	klávesnicí	byla	vysvětlující	plastová	destička:	Projekt	hrazený	
z	 fondů	EU	 -	Umění	 	do	ulic.	 Tak	vida,	Opava.	Že	by	přece	 jen	zábava?	Celým	tělem	
mi	 projela	 náhlá	 touha	 udělat	 něco	 neobvyklého.	 Trochu	 to	 ospalé	 prázdné	 hnízdo																						
s	náměstíčkem	a	parkem	polechtat.	Na	výletě	si	člověk	chce	dopřát	něco	netradičního	
a	tohle	bylo	navíc	ještě	zdarma.	I	když	ne	docela.	Zezadu	obřího	juboxu	byla	nízko	nad	
zemí	amatérsky	přišroubovaná	plechová	krabička,	něco	jako	kostelní	pokladnička,	a	na	
ní	bylo	úhledným	písmem	fixem	připsáno-Pro	dobrovolné	příspěvky.	Celé	to	působilo	
tak,	 že	 se	mi	 tam	chtělo	připsat	 -	Na	 	údržbu	kostela.	Připravila	 jsem	si	pět	korun	a	
obešla	celý	objekt.	 Jediný	český	nápis	kromě	toho	na	pokladničce	byl,	 že	o	 jubox	se	
stará	nějaká	Marie	Plytká	a	její	telefonní	číslo.	Ostatní	text	včetně	názvů	skladeb	byl	v	
angličtině.	Vida,	napadlo	mě,	jmenovkyně!	Mozart	na	revoltu	není	to	pravé.	Začala	jsem	
si	 namátkově	 překládat	 názvy	 skladeb,	 na	 které	mých	 pět	 let	 odfláknuté	 angličtiny	
stačilo.	Cože?	She	is	as	she	is?	zněl	název	skladby	číslo	49.	Vybavilo	se	mi	„Je	t´aime“.			
Jenže,	 kdeže	 loňské	 sněhy	 jsou…	 Co	mi	 to	 jen	 připomíná?	 Zmáčkla	 jsem	 zmíněnou	
klávesu.	Ozvalo	se	hlasité	praskání.	Jubox	se	připravoval.	Ani	ve	snu	by	mě	nenapadlo,	
že	náměstíčko	 je	prošpikované	obřími	 reproduktory,	a	 tak	zvuk,	který	v	úvodu	písně	
zaburácel	 ztichlým	 koutem,	 otřásl	 nejen	 náhodnými	 kolemjdoucími,	 ale	 i	 mnou.	
„Je	 jaká	 je“	 zaburácel	 z	amplionu	bez	varování	hlas	božského	Káji.	Podvědomě	 jsem	
uskočila		a	pokud	by	Karel	Gott	zrovna	teď	hádal,	jak	se	zachovám,	u	mě	vyhrál	ústup.	
Rychlými	kroky	jsem	se	vzdalovala	od	pekelného	stroje	a	schovala	se	opodál	za	keř.	„Ani	
černá	ani	blondýna“	kašlaly		celkem	vyžilé	reproduktory	a	Gottův	hlas	byl	k	poznání	jen	
v	konečných	vokálech	jednotlivých	frází.	S	trochou	obav,	že	někdo	odhadne	narušitele	
dopoledního	mrtvolného	klidu,	jsem	si	začala	užívat	celou	absurdní	situaci.	To	bylo	snad	
lepší	než	Caveman,	prolétlo	mi	překvapeně	hlavou.	Z	peněženky	jsem	vytáhla	stovku							
a	vhodila	ji	dobrovolně	do	pokladničky.	Byl	to	můj	desátek	za	to,	že	jsem	porušila	místní	
desatero	 a	 nectila	 opavský	 zvyk,	 evidentně	 odpočinkové	 dopoledne.	 Se	 zvláštním	
pocitem	prožitého	i	užitého	trapásku	jsem	konečně	vzala	za	kliku	místní	střední	školy.

	 Nevím,	 jestli	 vás	 také	 ovane	 studený	 a	 zatuchlý	 vzduch,	 jakmile	 vstoupíte	 do	
staré	školy.	Mně	se	to	stává	denně	už	spoustu	let	a	je	zvláštní,	že	na	tuhle	divnou	vůni	si	
nezvyknete.	První	patro,	učebna	15,	psalo	se	na	letáčku	připevněném	na	skle	vstupních	
dveří.	Dvě	usmívající	se	mladé	ženy	svěřily	právě	své	drobné	automatu	vlevo	a	těšily	se	
na	horkou	kávu.	Pozdravily	jsme	se.	Kolegyně.	„Na	výtvarku?“	zeptala	se	jedna	z	nich,	
malá	a	čilá	černovláska,	přetékající	sympatickým	očekáváním.	Vypadá,	že	dnes	to	bude	
fajn,	napadlo	mě.	A	to	i	když	všechny	plastové	flašky,	co	mám	v	tašce,	nevyužiji.
	 „Tak	copak	jste	si	přinesly?“	zeptala	se	lektorka	Libuše	celkem	nepatřičně,	protože	
seznam	toho,	co	si	máme	přinést,	poslala	samozřejmě	předem.	„Máte	všichni	tavnou	
pistoli	 a	 náplně?“	 zavrkala	 nevinně.	 Většinové	 ženské	 osazenstvo	 propadlo	 panice.	
„Ale	nic	takového	jste	nám	do	seznamu	nepsala,“	ozvala	se	skřehotavým	hlasem	stará	
praktička	před	důchodem	a	uraženě	zamávala	papírovou	pozvánkou	nad	hlavou.	Na	
tyhle	elementaristky	si	nikdo	nepřijde.	Kdo	by	si	myslel,	že	Libuš	vyvede	z	konceptu,	byl	
by	vedle.	Znala	jsem	ji	z	bývalých	kurzů,	a	tak	jsem	věděla,	že	si	jede	po	své	připravené	
linii	a	z	ní	 ji	nevychýlí	ani	bagr,	natož	 jedna	učitelka.	 „To	nevadí!“,	 řekla	sladce,	 „mám	
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tady	jednu	(slovo	jednu	řekla	pomalu	a	zdůraznila	ho)	a	tu	si	můžete	půjčovat,“	usmála	
se.	Všechny	jsme	se	rozhlédly	kolem	po	dalších	28	účastnicích.	„No	takhle	si	krmítko	
z	 cocacoly	 pro	 ptáky	 neuděláme,“	 neodpustila	 jsem	 si	 sarkastickou	 poznámku.	 „Ale	
ježečka	 a	 kaktus	 zvládnete	 všichni,“	 konejšila	 nás	 Libuše.	 „Máme	 přece	 Herkules,“	
nesměle	 pípla	 roztomilá	 blondýnka	 v	 první	 lavici	 a	 na	 důkaz	 svých	 slov	 zvedla	 nad	
hlavu	300	gramovou	láhev	lepidla.	To	mě	tedy	také	zajímalo.	Na	co	máme	to	lepidlo?	
Herkules	plast	slepí,	to	je	pravda.	Ale	pokud	bychom	se	o	tom	chtěly	přesvědčit,	muselo	
by	 školení	 trvat	 30	hodin.	 „Vezměte	 si	nůžky,	uděláme	si	prasátko,“	 zavelela	 lektorka	
a	 jala	se	porcovat	zelenou	lahev	od	jemně	perlivé	vody	na	cáry	a	proužky.	Hlavou	mi	
prolétlo	jako	střih	z	filmu	třicet	zírajících	inteligentních	gymnazistů,	kterým	vysvětluji,	
proč	přetvoříme	z	ekologických	důvodů	plastovou	lahev,	která	se	normálně	zrecykluje		
v	třídičce	na	další	plast,	na	nevzhledné	prase,	do	kterého	si	mohou	odkládat	drobné.
	 „Šup,	šup,	hup	a	je	to	všechno	hotové,“	šveholila	Libuš.	„Vezměte	všechny	výrobky	
dozadu	na	zem,	 tady	si	 je	vystavíme	a	nafotíme.	Uděláte	 si	 tak	bohatý	zásobník	pro	
svoji	praxi.“	Spíše	pro	tvoji	praxi,	Libuško,	napadlo	mě.	Představuji	si,	že	začínala	školit	
s	 jedním	vlastním	zeleným	prasátkem	a	postupně	si	během	seminářů	fotila	plastové	
výtvory	svých	kreativních	kurzistek,	které	pak	zprostředkovala	těm	dalším.	No	šikulka.	Já	
jsem	zklamaná	nebyla.	Můj	čuník	a	další	„trpaslíci“	mě	nenadchly,	ale	příjemně	strávený	
den	s	milými	kolegyněmi	a	pár	opravdu	inspirativních	nápadů	z	jejich	kuchyně,	které	
jsem	vyměnila	za	ty	své,	to	už	stojí	za	výlet	do	Opavy.	A	taky	jeden	kontakt	na	kolegyni,	
která	učí	na	budějovickém	gymplu,	Jolanu.	Čím	jsem	starší,	tím	mi	připadají	přitažlivější	
lidé,	kteří	životem	plují	jako	klidné	zaoceánské	koráby	a	nic	je	nevykolejí.	Jolana	si	na	
seminář	nepřinesla	nic.	S	úsměvem	si	půjčovala	materiál	a	pomůcky,	které	právě	nikdo	
nechtěl.	S	milým	pohledem	do	neurčita	si	klidně	počkala.	Meditovala	stříháním	třásní	
z	 různobarevných	plastů,	 které	 jiné	 kolegyně	 vyhodily	 do	 koše.	 Celý	 den	 z	 nich	 pak	
langsam	proplétáním	a	lepením	vyráběla	monumentální	královské	koruny	pro	své	dvě	
vnučky.	Přitom,	k	radosti	zúčastněných,	dávala	k	dobru	historky	z	rodiny	své	starší	dcery.	
Zeť,	distingovaný	člověk	a	vysoký	státní	úředník,	propadá	zoufalství,	když	s	nimi	tchýně	
vyrazí	na	nedělní	procházku.	Jolana	holčičky	oblékne	do	indiánských	paruk,	sukniček	
z	třásní	a	po	cestě	se	jim	schovává	za	stromy.	Tatínka	ještě	na	ulici	skalpuje.	Rozzářené	
oči	vnuček	a	jejich	výskání	způsobuje,	že	jí	je	ukradený	znechucený	výraz	obličeje	muže,	
kterému	musí	denně	dcera	žehlit	košile.	
	 Tak	na	shledanou	někdy	příště,	rozloučila	se	jako	poslední	černovláska,	která	mě	
zaujala	u	ranního	automatu	s	kávou.	Byla	 jsem	zdaleka,	a	tak	 jsem	si	musela	počkat	
na	vlak.	Ostatní	účastnice	měly	asi	auto.	Věci	jsem	si	nafotila	a	s	chrastícím	stříhaným	
plastem	se	mi	nechtělo	se	vláčet.	Rozhlédla	jsem	se,	jestli	jsem	ve	třídě	opravdu	sama.	
Vzala	jsem	do	náruče	svoji	celodenní	kreativní	tvorbu	a	vydala	se	ke	koši	vzadu	ve	třídě.	
„U	vás	nedáváte,	paní	učitelko,	plastový	odpad	do	plastůůů?“	To,	že	mě	někdo	přistihl,	
jak	vyhazuji	svou	celodenní	tvorbu,	mně	ani	tak	nevadilo.	Ale	to,	že	vidí,	že	je	nedávám	
do	koše	označeného	jako	PLAST,	mě	zasáhlo.	Provinile	 jsem	se	otočila,	abych	se	 jako	
přistižená	uličnice	omluvila.	Něco	mě	ale	zarazilo.	Oči	se	mi	zastavily.	Béžové	lodičky	na	
podpatku,	které	jsem	dnes	už	viděla!
	 Ona	 mě	 také	 poznala.	 „Marie	 Plytká,“	 představila	 se,	 „zástupkyně	 	 ředitele“.															
Po	elasťákách	a	roztrhaném	tričku	ani	památky,	úzká	černá	sukně	s	květinovou	aplikací	
a	bílá	košile	s	vázačkou.	„To	je	Desiqual,“	řekla	a	pohladila	si	boky.	„Na	to	bych	si	tady	
nevydělala!“	podotkla	evidentně	na	vysvětlenou.	„Těší	mě,“	usmála	jsem	se.	A	opravdu	
mě	těšilo.	„Jste	praktická	žena,“	polichotila	jsem	jí.	„Ale	vy	ne.	Proč	proboha	vyhazujete	
takové	kráááááásné	výrobky?	Můžeme	si	 je	tu	nechat	na	výzdobu	chodeb?	Na	konci	
roku	pak	 totiž	 žákovské	práce	odtud	dražíme	a	 za	utržené	peníze	 jezdíme	do	ZOO.“	
Usmála	jsem	se.	„Jen	si	to	vezměte,	stejně	jsem	to	nechtěla“	a	představila		si,	jak	praktická	
paní	zástupkyně	na	výletě	do	ZOO	prodává	v	autobuse	žákům	a	kolegům	svačiny,	které	
doma	předem	připravila.	„Děláte	chybu,	ale	děkujeme,“	zapýřila	se	šťastně.	„Nechcete	
autem	hodit	na	vlak?	Je	 to	přece	 jenom	1,	85	kilometru.“	To	mě	dostala!	 „Jak	 to	víte	
tak	přesně?“	musela	jsem	se	zeptat.	Překvapilo	mě	to	vlastně	jen	trochu.	Napadla	mě	
kamarádka.	Zkouší	běhat,	moc	jí	to	nejde,	a	tak	se	supěním	a	krokoměrem	na	zápěstí	
také	počítá	každý	metr	do	konce	dobrovolné	tortury.	„Protože	taxíkáři	si	za	tuhle	trasu	
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počítají	 	 	 	 45	 korun,“	 ochotně	 vysvětlovala	Marie,	 „což	 je	 25	 káčé	 za	 kilometr.“	 Zářivě	
se	usmála.	 „Tak	 jedeme?“	Neodolala	 jsem	 její	úchylce	a	 sáhla	do	kapsy	pro	kovovou	
padesátikorunu.	Byla	tak	lidská.	Dobrá	hospodyňka	pro	pírko	přes	plot	skočí	a	přičinlivá	
učitelka	je	náš	hezký	národní	kolorit.
	 Usedly	jsme	do	auta	a	uklízečka	Marie	převlečená	za	zástupkyni	po	mně	hodila	
očkem	a	pípla:	„Pod	zadečkem	máte	katalog	Avonu.	Úžasná	značka!“
                                                                                                                

PaedDr.  Kateřina Krausová, pedagožka

PODZIMNÍ	BARVY

Podzim	je	malíř	s	barevnou	paletou,	louky	a	stromy	obtěžkané	ovocem	v	sadech.	
Lesy	jsou	bohaté	na	houby,	náruživí	houbaři	se	předhánějí,	kdo	nasbíral	více	hub.
Pokrmy	 z	 hub	 jsou	 již	 tradičně	 na	 jídelním	 lístku	 většiny	Čechů.	 Ale	 pozor!	 Červené														
a	zelené	klobouky	muchomůrek	varují	–	jsme	silně	jedovaté.
Kromě	hub	jsou	ale	lidé,	kteří	dávají	přednost	zeleninovým	pokrmům	–	velké	oranžové	
dýně	patří	k	nejchutnějším.
Modrá	 až	 fialová	 barva	 švestek	 září	 v	 sadech.	 Knedlíky	 z	 nich	 patří	 ke	 skvostným	
starobylým	jídlům.
Jižní	část	Moravy	se	může	chlubit	vinnými	hrozny,	které	se	brzy	promění	v	perlivý	mok	
ejrůznějších	vín.
Podzim	je	vpravdu	bohatý.	Díky	za	úrodu!

ZIMNÍ RADOVÁNKY
Bílá	peřina	pokrývá	hory	a	údolí.
Zimní	 sporty	 převažují	 mezi	 dětmi,	 ty	 sjíždějí	 	 malé	 kopečky	 v	 barevných	 šálách																													
a	čepicích,	ty	odvážnější	se	pouštějí	z	vršku	na	lyžích.
Dospělí	odjíždějí	do	Alp,	aby	zde	prožili	víkend	na	sjezdovkách.
Také	jezera	a	říčky	zamrzají,	aby	uvítaly	první	odvážlivce	na	bruslích.
Blíží	se	nejkrásnější	doba	roku	–	Vánoce.
Lidé	shánějí	dárky	pro	své	nejbližší.	Nastává	doba	rozjímání.	Většina	z	nás	se	snaží	začít	
lépe	a	radostněji	nový		rok.
Kéž	 by	 toto	 období	 přineslo	 jenom	 samá	 dobrá	 předsevzetí	 a	 pozitiva	 pro	 nás	 pro	
všechny.

JARNÍ PŘÍSLIB
Obloha	se	probouzí	ze	zimního	spánku,	Je	první	 jarní	den,	plný	světla	a	naděje.	Dny	
ubíhají.
Jdu	krajinou,	jasné	barvy	se	prolínají.	Zelená	se	tráva,	vyrážejí	pupeny,	listí	na	stromech,	
objevují	se	sněženky	a	bledule,	žlutá	patří	petrklíčům.
A	jarní	písnička?
Ta	probouzí	spáče	již	časně	zrána.	A	jak	je	veselá!
Ptáci	nám	sdělují,	že	zima	již	pominula,	že	je	třeba	připravit	půdu	pro	obilí.
Kéž	by	tato	doba	vydržela	déle!

LETNÍ NÁLADA
Jaro	končí	,	začíná	léto.
Dny	se	prodlužují,	teplé	sluneční	paprsky	zahřívají	zemi.
Lidé	se	usmívají,	protože	je	čeká	dovolená	u	moře,
na	horách	nebo	pobyt	na	chatě	s	přáteli.
Také	oblečení	se	mění.
Letní	šaty	dívek,	vlající	sukně	žen,	vše	v	jasných	barvách,	až	oči	přecházejí.
Muži	se	nenechají	zahanbit.
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Barevné	košile	a	šortky	dávají	vyniknout	svalům	svých	nositelů.
I	jídelníček	přináší	pestrý	výběr	lehčích	pokrmů.
A	navrch	pohár	zmrzliny,	čepice	šlehačky	–	to	je	dobrota.	Mlsné	jazýčky	se	olizují.	
Příroda	v	létě	bývá	připravena	i	na	velké	změny	počasí	–	sucha	a	tropická	vedra	sužují	
lidi	i	zvířata.
Pak	se	ale	zase	navrátí	dobrá	pohoda	i	do	myslí	lidí.	Přišly	deště	a	s	nimi	i	vláha,	naplnily	
se	potoky	a	říčky	blahodárnou	vodou.	
Buď	léto	pozdraveno!

                 Mgr. Dana Kalfusová, pedagožka a absolventka z r.  1966                                                                                                                

STMÍVÁNÍ
Den	slábne	
a	slunce	ponenáhlu		
svou	odvahu	ztrácí,	
noc	trhá	oponou	
a	stíny	pod	příkrovem	úplňku	
poslušně	tvář	odvrací.
Ta	hvězda,	
majitelka	mnoha	jmen	
se	vlády	chopí	
a	noc	potichu	skromně	hlídá	
a	vpouští	měsíc,	
poutníka,	kmeta	milostných	scén,	
který	tak	cudně	putuje	tmou	
ne	jinak	nežli	na	Davida.
Slova	berou	dech
a	dech	po	vzdechu	volá,
láska	chodí	po	lidech	
a	vášni	mysl	neodolá,	
od	povinností	ženu	oprostí	
a	muže	lehce	přivábí,
	tak	svůdně	lapen	do	peřin,	
pak	roztrhá	i	hedvábí…

ČAS
Ne.	
Čas	není	zlý.
Běží,	letí.	
Bez	soucitu.	Bez	záště.	
Bez	cíle.	Bez	tužeb.

Existuje.
 
Je	tu	a	vždy	byl,	
mění	svět.	
Mění	nás.	
Svrchovaný.	
Absolutní.	
Je

Martin Pařízek, absolvent z r. 1999

POHÁDKA,	ANEB	ŽIVOT	JE	BOJ	A	ŠKOLA	JE	ŽIVOT

	 Když	přijdeš	do	školy,	nebereš	ji	vážně.	Navyklý	ze	školky	myslíš	si,	že	život	je	hra.	
Místo	úkolů	hraješ	si	na	písku,	místo	rovnic	 jezdíš	na	kole.	Spolužáci	se	učí	číst,	psát,	
počítat.	Mezera	se	stále	zvětšuje.	 „Spolužáci	se	učí	a	ty	si	hraješ	na	písku.	Nejsi	na	to	
velký?“	Potom	přijde	vysvědčení.	Samé	trojky.	Aja	jaj.	Následuje	rozhovor	s	rodiči.	Musíš	
zabrat.	Musím,	musím	se	zlepšit.	A	budu	král.	Ale	zatím	je	jisté	jenom	jedno:
Život	je	boj	a	my	jdeme	dál
tak	řekni,	co	bude	dál?
	 A	začneš	se	učit,	už	jde	ti	to	líp.	Tak	zaber	ještě	trochu	a	bude	to	fajn.	Jsi	už	jako	
spolužáci	a	říkají	ti	kamaráde.	Učíš	se,	učíš	se,	už	jde	ti	to	samo.	Tak	zaber	ještě	trochu	
a	bude	to	fajn.	Už	jsi	lepší	než	spolužáci	a	říkají	ti	Šprte.	Potom	přijde	vysvědčení.	Samé	
jedničky.	Rodiče	jsou	šťastni.	Však	ty	nejsi	rád?	Udělej	tohle	a	udělej	tamto,	uč	se,	zaber,	
neběhej,	musíš	líp,	nehltej,	nedělej	chyby,	zastrč	si	triko.	Co	to	je?	To	je	ta	tvá	pohádka.	
Nevadí.	Nezoufej,	nic	to	není.	Dýchni	na	zrcadlo	a	prstem	napiš:
Život	je	boj	a	my	jdeme	dál
tak	řekni,	jsi	otrok	nebo	král?
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	 Ve	 škole	 se	učíte	o	 svobodě.	Pomalu	 ti	 leze	na	mozek.	Máš	popletenou	hlavu	
volností.	Uvědomuješ	si,	že	jsi	otrok	řetězce.	Vstaň,	najez	se,	zopakuj	látku,	jdi	do	školy,	
přijď	ze	školy,	napiš	si	úkoly,	koukni	se	na	telku,	najez	se,	lehni	si,	nauč	se,	usni	a	znova	
od	začátku.	Vstaň,	najez	se,	zopakuj	látku…..	Není	lehké	přejít	z	otroka	na	krále.	Ovšem	
daří	se	ti.	Už	zase	jezdíš	na	kole,	čteš	komiksy	a	díváš	se	po	děvčatech.	A	zdá	se	ti,	že	jsi	
opravdový	král.	Ve	škole	jsi	už	zase	kamarád.	Průměr	se	horší	a	horší.	Co	to?
Život	je	boj	a	my	jdeme	dál
tak	řekni,	už	nejsi	šťastný	král?
	 Doma	 je	 dusno	 a	 ve	 škole	 taky.	 Smutný	 to	 pohled	 na	 smutné	 království	 se	
zmateným	králem.	Příliš	jednoduchá	to	látka.	Vždyť	v	celém	království	nebyl	jediný	drak	
ani	 jediná	čarodějnice.	Přespříliš	 jednoduchá	pohádka	na	 tvůj	 vkus,	 i	 když	 je	krásná.	
Uvědom	si,	že	život	není	pohádka.	V	životě	nemáš	volnost	jako	v	pohádce.	To	ovšem	činí	
život	zajímavější	a	záživnější	než	pohádka.	Chceš	se	vrátit?	To	je	těžké.	Je	lehčí	utéci	než	
se	navrátit.	Stýská	se	ti	po	jedničkách?	Bude	to	těžké,	jsi	zapsaný.	Jestli	se	dokážeš	vrátit	
tam,	kam	chceš,	jsi	opravdový	král.	Král,	který	ví,	co	chce.	Je	to	mocný	král.
Život	je	boj	a	my	jdeme	dál
tak	odpověz,	na	co	sis	hrál.
	 Nevíš	jak	dál?	Jdi	na	dvorek	a	postav	tam	hrad	z	písku.	Pevně	uplácej	a	na	hradní	
věž	napiš:
Život	je	boj	a	my	jdeme	dál.
Když	si	to	uvědomíš,	zboř	hrad	a	jdi	si	napsat	úkoly.
                                                                                       

Vladislav Kracík, absolvent z r. 1999

KOČKA	Z	DOVRE
                        
	 Žil	jednou	jeden	muž	nahoře	ve	Finnmarce,	který	chytil	velkého	ledního	medvěda.	
Šel	s	ním		ke	králi	Dánska.	A	tak	se	stalo,	že	o	Vánocích		přišel	do	Dovrefjellu.	Vešel	do	
chalupy,	kde	bydlel	jeden	muž	jménem	Halvor.	Poprosil	ho,	zda	by	si	mohl	pronajmout	
pokoj	v	jeho	domě	pro	sebe	a	svého	medvěda.
	 „Ach,	Bůh	nás	ochraňuj,“	řekl	muž	v	chalupě,	„nemůžeme	teď	nikomu	pronajmout	
pokoj,	 protože	 každé	 Vánoce	 je	 tu	 tak	 plno	 trollů,	 že	 se	 sami	 musíme	 vystěhovat																									
a	nemáme	střechu	nad	hlavou.“
	 „Ale	to	mi	přece	můžeš	pronajmout	dům,“	řekl	muž,	„můj	medvěd	si	lehne	pod	
pec	a	já	si	dobře	ustelu	v	komoře.“
	 Tak	dlouho	prosil,	 až	dostal	 	 svolení.	 Lidé	 se	 vystěhovali	 a	 vše	bylo	připraveno	
pro	 trolly	 včetně	prostřeného	 stolu	 se	 smetanovou	kaší,	nakládanou	 sušenou	 rybou,	
slaninou	a	vším,	co	je	dobré,	tak	jako	na	každé	správné	hostině.
	 Přesně	tak	přišli	trollové.	Někteří	byli	velcí,	někteří	malí,	s	dlouhým	ocasem	i	bez	
něj,	někteří	měli	dlouhé	nosy.	A	jedli,	pili	a	všechno	ochutnali.	
	 Ale	 tu	 spatřil	 jeden	malý	 troll	 ledního	medvěda,	 co	 ležel	 pod	 pecí,	 a	 vzal	 kus	
slaniny,	napíchl	jej	na	vidličku	a	nechal	usmažit	a	strčil	pod	nos	medvědovi,	až	se	spálil.	
Křikl:	“Kočko,	dáš	si	slaninku?“	Medvěd	vyskočil,	zabručel	a	všechny,	malé	i	velké,	v	mžiku	
vyhnal	ven.
	 Rok	poté	byl	na	Štědrý	večer	Halvor	v	 lese	a	připravoval	 se	na	svátek,	protože	
očekával	znovu	trolly.
	 Když	sekal	dříví,	uslyšel,	jak	se	lesem	ozývá:	„Halvore,	Halvore!“
	 	„Ano,“	řekl	Halvor.
				 „Ty,	máš	ještě	tu	velkou	kočku?“
			 	„Ano,	leží	doma	pod	pecí,“	řekl	Halvor,	„má	teď	sedm	koťat,		a	ta	jsou	rozzlobená	
jako	ona.“	„Tak	to	už	k	tobě	nikdy	nepřijdeme,“	křikl	troll	a	zmizel	v	lese.	A	od	té	doby								
už	nikdy	trollové	nehodovali	o	Vánocích	u	Halvora	v	Dovre.	
                            

                                          Norskou lidovou pohádku přeložil Vojtěch Hrubý, absolvent z r. 2003
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NEČEKANÁ	NÁVŠTĚVA

	 Ten	den	začal	jako	každý	jiný	a	na	výstřednosti	mu	nepřidalo	ani	to,	že	se	jednalo				
o	úterý.	Slunce	pražilo	tak,	že	i	ve	stínu	se	leckomu	orosilo	čelo,	a	vycházet	bez	slunečních	
brýlí	bylo	čiré	bláznovství,	zkrátka	běžný	den	letošní	zimy.
	 Když	konečně	zazvonilo,	mohla	jsem	já,	moje	přísedící	i	několik	dalších	studentů	
konečně	vyrazit	na	oběd.	Vidina	jídla	v	nás	vzkřísila	poslední	zbytky	energie	a	dopravila	
nás	do	blízké	jídelny.	Pokud	byste	chtěli	vědět,	na	jaké	lahůdce	jsme	si	pochutnávali,	
musím	vás	zklamat.	Hlava	studenta	gymnázia	není	stavěna	na	to,	aby	si	pamatovala	
takové	zbytečnosti,	jako	co	měl	k	obědu,	protože	její	kapacita	je	plně	obsazena	učivem,	
které	do	ní	profesoři	a	profesorky	s	nevídaným	zapálením	denně	vtloukají.	Někdy	už	je	
žák	tak	znaven,	že	čeká	na	zazvonění	jako	na	ránu	z	milosti,	neb	není	schopen	vstřebat	
již	ani	písmenko.	Oběd	je	tedy	příjemným	vytržením	z	letargie.	
	 Když	 jsme	 měli	 plné	 žaludky,	 mohli	 jsme	 spokojeně	 vykročit	 vstříc	 novým	
poznatkům	z	vědy	zvané	chemie.	Jelikož	nám	zbývalo	ještě	pár	minut,	zaskočily	jsme	
se	spolužačkou	na	toaletu,	abychom	zkontrolovaly,	zda	náš	make	up	nepřišel	k	úhoně.	
Když	se	na	nosíku	skvěla	nová	vrstva	pudru,	jaly	jsme	se	stoupat	po	schodech	do	učebny,	
která	naneštěstí	pro	nás	sídlila	až	ve	třetím	patře.	V	tom	okamžiku	se	kdesi	začaly	ozývat	
tupé	rány.	Okamžitě	 jsme	přerušily	pouť	do	nejvyššího	patra	a	začaly	 jsme	pátrat	po	
zdroji	toho	výstředního	zvuku.
	 Myslela	 jsem	 si,	 že	 za	 těch	 necelých	 jedenáct	 let	 školní	 docházky	 jsem	 zažila	
leccos,	 ale	 to,	 co	 jsem	poté	uviděla,	mě	 vyvedlo	 z	 omylu.	Do	okna	 v	přízemí	narážel	
holub.	 Opravdu	 se	 nejednalo	 o	 vycpaninu,	 která	 se	 ztratila	 při	 úklidu	 biologického	
kabinetu,	ale	na	parapetu	seděl	živý	holub	z	masa	a	kostí,	který	se	dle	našeho	úsudku	
těšil	dobrému	zdraví.		Když	jsem	se	vzpamatovala	z	prvotního	šoku,	rozhodla	jsem	se	
nového	studenta	gymnázia	pojmenovat.	Po	krátkém	zamyšlení	jsem	na	holuba	začala	
volat:	„Emile,	pojď	sem!	No,	neboj	se	nás.“	Kamarádka	mě	však	začala	potichu	nabádat	
k	mlčení,	neboť	nás	chtěla	ušetřit	osudu,	který	mají	sochy,	na	nichž	tito	ptáci	s	oblibou	
posedávají.	
	 Po	bleskové	poradě	jsme	se	rozhodly	zajít	pro	nějakou	povolanou	osobu	a	výběr	
padl	na	bioložku	a	naši	třídní	učitelku	v	jedné	osobě.
	 Když	se	o	ptačím	vetřelci	dozvěděla,	nemohla	věřit	svým	uším,	a	když	ho	následně	
uviděla,	byl	z	její	tváře	patrný	nejvyšší	stupeň	překvapení.	Ani	v	této	situaci	však	neztratila	
hlavu	a	zavolala	si	na	pomoc	muže	nanejvýš	znalého	v	řešení	problémů,	týkajících	se	
oprav	budovy	 školy,	 pana	 školníka.	Mezitím	 se	 ale	počet	 zvířecích	návštěvníků	 zvýšil										
a	parapet	školního	okna	již	neokupoval	pouze	Emil,	ale	i	jeho	kolega,	námi	zvaný	Karel.	
Pan	 školník	 se	 však	nezalekl	 tohoto	počtu	a	 s	pomocí	mopu	 se	pokusil	 nasměrovat	
holuby	 zpět,	 odkud	 přišli.	 Emil,	 jakožto	 rozumnější	 z	 dvojice,	 se	 nechal	 přemluvit																						
a	pootevřenými	dveřmi	uletěl	pryč.
	 Karel	 však	 značně	 protestoval	 a	 na	 důkaz	 toho	 začal	 poletovat	 po	 chodbě																							
a	poté	se	usídlil	na	jednom	z	obrazů.	Jakmile	znovu	spatřil	školníka,	přesídlil	na	dveře	
na	druhém	konci	chodby	a	čekal,	co	se	bude	dít.	Tento	tah	se	však	ukázal	jako	chybný,	
neboť	umožnil	školníkovi	tiché	připlížení,	lapení	holuba	a	jeho	následné	vyexpedování	
ven.	Chrabrý	muž	byl	odměněn	potleskem	a	jelikož	vše	dobře	dopadlo,	mohli	jsme	se	
opět	navrátit	ke	studiu	a	nemuseli	 jsme	se	strachovat,	že	ten,	kdo	bude	v	budoucnu	
hledat	novopacké	gymnázium,	se	bude	kolemjdoucích	tázat	tímto	způsobem:	„Hledám	
dům	holubí,	kdopak	z	vás	cestu	ví?“

Eliška Zvelebilová, absolventka z r. 2016
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MILÝ	PANE	PREZIDENTE,

těžko	se	mi	v	dnešní	době	hledají	slova,	kterými	bych	mohla	začít	psát.	Vy,	jako	znalec	
mravních	hodnot,	 jste	svého	času	dokázal	spojit	národ	a	vštípil	 jste	mu	myšlenku,	že	
za	pravdu	a	 lásku	stojí	 i	 v	nelehkých	dobách	bojovat.	Nikdy	 jste	nezapřel	 své	češství,	
ba	dokonce	jste	vlastenectví	podněcoval	v	lidských	srdcích	a	utvrzoval	jste	ostatní,	že	
pokud	budeme	táhnout	za	jeden	provaz,	budeme	silnější	a	odhodlanější.	A	tak	do	té	
doby	 uvězněný,	 ale	 i	 přesto	 nebojácný	 lev	 s	 ryzím	 srdcem	 dokázal	 porazit	 zuřivého	
medvěda.	Pohled	světa	na	náš	malý	stát	se	dočista	změnil.	Už	jsme	nebyli	přitakávající	
loutkou,	kterou	každý	tahal	za	provázky.	Osudy	nás	všech	jsme	začali	pevně	držet	ve	
vlastních	rukou.	Přepsal	jste	dějiny	naší	země,	ale	i	celého	světa,	a	ovlivnil	jste	tak	životy	
nás	všech.	Demokracie	nám	šla	s	otevřenou	náručí	vstříc	a	my	jsme	ji	neohroženě	přijali.
	 Vždycky	 jste	 věděl,	 že	 společnost	 je	 velmi	 důležitá	 a	 měla	 by	 proto	 správně	
fungovat.	 Přeci	 jen	 je	 to	 jeden	 z	 demokratických	 principů.	 Bohužel	 si	 myslím,	 že																				
je	v	dnešní	době	jednota	společnosti	ohrožena	více	než	kdy	před	tím.	Srdce	puká	při	
představě,	že	v	současné	době	naši	zemi	postihl	mor	 individualismu,	vedený	panem	
Alzheimerem,	 a	 naše	 společnost	 se	 nachází	 ve	 fázi	 rozkladu.	 Uvědomuji	 si,	 že	 zde	
pronáším	nemalou	kritiku,	a	proto	ji	chci	více	objasnit.	
	 Cituji	z	díla	G.	Bataille	Matka:	„	Matčin	život	byl	však	snad	až	příliš	bouřlivý,	byla	
jako	utržená	ze	řetězu,	ale	psala	mi,	že	je	šťastná;	je	prý	okouzlena	tím,	jak	se	každým	
dnem	více	a	více	vyřazuje	ze	společnosti,	místo	toho,	aby	se	do	ní	snažila	začlenit.“	Když	
si	 tento	text	čtu,	 fascinuje	mě,	 jak	pravdivý	a	varující	 je.	Vždyť	my	sami	dnes	nejlépe	
víme,	 jakým	 způsobem	 žijeme.	 Životem	 zmítaným	 stresem,	 naprostým	 chaosem																																												
a	strachem,	bouřlivým,	jak	utrženým	ze	řetězu.	Ale	budeme	šťastni,	když	se	vyčleníme	ze	
společnosti?	Každý	na	to	má	jiný	názor,	jisté	ale	je,	že	se	naše	společnost	velmi	změnila,	
pane	prezidente.		
Prvním	problémem	je,	že	lidé	mají	čím	dál	menší	zájem	vytvářet	společenství,	jako	je	
přátelství	či	rodina,	ale	raději	se	zaměřují	na	sebe,	na	vlastní	růst	a	své	priority.	Tento	
princip	 není	 vysloveně	 špatný,	 jenže	 jen	 do	 určité	míry.	 Pokud	 se	 jednotlivec	 hodlá	
rozvíjet,	budovat	kariéru,	cestovat	nebo	se	věnovat	svému	koníčku,	nemělo	by	to	být	
na	úkor	společnosti.	Z	takového	hlediska	bude	mít	pro	společnost	obrovský	přínos	jeho	
pracovní	nasazení,	ale	místo		v	životě	pro	rodinu	bude	silně	ohroženo.	Pokud	se	dnes	
zeptáte	mladých	lidí,	jak	smýšlejí	o	rodině,	dočkáte	se	většinou	strohých	odpovědí	typu:	
„O	rodině	zatím	moc	nepřemýšlím,	nejdříve	si	chci	užít	studentského	života,	cestovat																																		
a	získat	slušnou	práci.“	V	horším	případě:	„Rodinu	nechci	a	hlavně	ne	děti.	Chci	žít	single,	
maximálně	 uvažuji	 o	 domácím	mazlíčkovi.“	 Co	 k	 těmto	 razantním	 rozhodnutím	 lidi	
vede?	Je	to	touha	po	neomezené	svobodě	a	nechuť	se	vázat?	Dnes	se	stal	obrovským	
trendem	tzv.	život	na	hromádce,	tedy	vztah	muže			a	ženy	bez	uzavření	manželství.	Mladí	
často	uvádějí,	že	jim	manželství	přijde	moc	komplikované,	protože	kdyby	se	rozhodli	jít	
od	sebe,	bylo	by	s	tím	moc	papírování	a	pro	děti	by	to	bylo	více	stresující.	Pravdou	je,	že	
taková	tvrzení	mají	spíše	muži,	pro	které	je	to	mnohdy	opravdu	jen	papír.	Děti	dnešním	
lidem	připadají	 taky	 do	 jisté	míry	 jako	 svazující	 povinnost.	 Nejčastěji	 si	 pořídí	 jedno	
nebo	dvě	děti.	Svět	nám	nabízí	obrovské	možnosti,	které	se	s	rodinou	značně	zúží.	Už	
si	nemůžeme	jen	tak	sbalit	kufry	a	odjet.	Demokracie	nás	vychovává	po	celý	náš	život	
v	naprosté	svobodě	a	lidem	se	závazky	začínají	zajídat	a	vyvádí	nás	z	míry.	Přijdou	nám	
zbytečné	a	bezcenné.	Ipřes	to	jsme	ale	společenskými	tvory,	což	nás	nutí	ve	společnosti	
setrvávat	a	hledat	 si	partnera.	Naštěstí	 sama	příroda	nás	nutí	 svými	pudy	k	 setrvání																			
s	ostatními.	Každá	žena	si	projde	za	život	obdobím,	kdy	silně	touží	po	dítěti,	a	tak	si	život	
vždycky	najde	cestu.	
	 Jako	mladý	člověk	vidím	kolem	sebe	spoustu	sebestředných	lidí.	Moje	generace	
přelomu	20.	a	21.	století	naprosto	postrádá	respekt	k	autoritám	a	ke	stáří.	Kam	se,	pane	
prezidente,	poděla	úcta?	Když	usedám	do	školní	lavice	a	vidím,	jak	probíhá	výuka,	kdy	
žáci	 leží	na	 lavicích,	 tajně	si	píší	zprávy	na	mobilu	nebo	 jen	tupě	zírají	do	zdi,	nutí	 to	
člověka	zamyslet	se,	proč	tam	jsou?	Respektují	vůbec	kantora,	který	mnohdy	rezignuje	
a	 hodinu	monotónně	 odučí?	 Rozhodně	 ho	 nerespektují	 tak,	 jako	 dříve.	 Učitelé,	 ale	
i	 rodiče,	 se	pro	nás	 stávají	 spíše	kamarády	než	autoritami.	Nemyslím	 si,	 že	 žáci	mají	
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menší	 zájem	 dozvídat	 se	 nové	 věci	 a	 vzdělávat	 se,	 ale	 že	 systém	 výuky	 na	 škole																																																				
je	zastaralý.	Pohybujeme	se	v	době	nepřeberného	množství	informací,	které	jsou	volně	
dostupné,	ale	škola,	 i	když	se	snaží	a	neustále	přichází	s	novými	 inovacemi,	neustále	
zaostává.	Prostor	pro	 vzájemnou	komunikaci	mezi	 studenty	 a	učitelem,	při	 které	by	
mohly	být	řečeny	vlastní	názory	a	mohla	by	při	ní	proběhnout	určitá	diskuze,	ve	které	
by	bylo	zachováno	rovnocenné	postavení,	v	podstatě	neexistuje.	Žáci	se	tak	nenaučí	ani	
respektu,	ani	spolupráci	a	hlavně	nikdy	nepoznají	protiargumenty.	Když	pak	nastoupí	
do	zaměstnání,	nejsou	schopni	spolupracovat,	protože	to	nikdy	před	tím	nemuseli	dělat.	
Dohodnout	se	na	jednom	řešení	je	nepřekonatelný	problém.	Nikdo	nechce	ustoupit	ze	
své	argumentace,	natož	respektovat	názory	jiných.	Těžké	je	si	hledat	přátele,	když	je	lidé	
nechtějí	 respektovat	a	v	podstatě	 je	ani	nepotřebují,	protože	mají	přece	technologie,	
mobily	 a	 počítače,	 kde	 si	 mohou	 psát	 s	 kýmkoliv	 a	 nikdo	 jim	 neodporuje.	 Dnešní	
lidé	prostě	nejsou	zvyklí	na	kritiku	a	už	vůbec	nejsou	schopni	ji	přijmout.	Uzavírají	se	
do	sebe	a	postrádají	osobní	kontakt,	pravou	reálnou	komunikaci	z	očí	do	očí.	To	má	
negativní	 vliv	 na	 vznikání	 nových	párů,	 zakládání	 rodiny	 a	udržení	 společnosti.	 Když	
si	člověk	najde	partnera,	pozná,	že	vztah	může	fungovat	jen	na	vzájemné	komunikaci	
a	 především	 kompromisech.	 Teprve	 po	 vzájemné	 dohodě	 nebudou	 vznikat	 hádky.	
Například	když	muž	obviní	ženu,	že	zapomněla	zamknout	auto	a	hádají	se	 ještě	dva	
dny	poté.	Lidé	ale	v	dnešní	době	kompromis	jen	tak	snadno	neudělají	a	raději	to	vyřeší	
rozvodem	nebo	rozchodem.	Problémem	členů	nejmladších	generací	je	to,	že	jsou	zvyklí	
stále	jen	brát,	nikdy	nepoznali	hlad,	chudobu	ani	válku.	Slovo	„NE“	pro	nás	v	podstatě	
neexistuje.	Obávám	se,	že	dnešní	neschopnost	spolupráce	několika	jedinců	jako	celek,	
prosazování	pouze	vlastních	argumentů	a	nelibost	přijímat	a	respektovat	ostatní,	naši	
společnost	zničí.	Lidé	si	začínají	myslet,	že	 jsou	středem	vesmíru.	Vše	ale	nemusí	být	
tak	pesimistické.	Na	druhou	stranu	se	měníme	ze	dne	na	den	a	vzděláváme	se.	Každá	
nová	zkušenost	nás	buď	povznese,	anebo	potopí,	ale	každá	nás	v	životě	ovlivní	a	změní.	
Stává	se	celkem	často,	že	z	lenocha	se	stane	člověk	plný	života,	a	naopak	z	pracovitého	
se	stane	příživník.	
	 Vážený	pane	prezidente,	dovoluji	si	Vás	takto	oslovit,	neboť	 jako	mladý	člověk,	
který	se	v	životě	teprve	hledá	a	hledá	také	své	životní	vzory,	za	jejichž	názory	by	mohl	
jít	a	mohly	by	ho	 inspirovat,	v	dnešní	době	bohužel	nenachází.	Sama	společnost	má	
tu	vlastnost,	že	ovlivňuje	každého	z	nás.	To	je	taky	jeden	z	důvodů,	proč	se	společností	
zabývám.	Když	budeme	společnost	dobře	vytvářet,	udělá	to	samé	 i	pro	nás.	Co	nám	
naše	společnost	nabízí	v	dnešní	době?	Dalo	by	se	tomu	říkat	chaos.	Dříve	jsme	vzhlíželi	k	
našim	rodičům	a	sourozencům,	jenže	postupem	času	se	naše	názory	rozdělily	a	otevřel	
se	nám	celý	svět.	Pokud	nahlédneme	do	předních	řad,	kde	stojí	zástupci	naší	země,	
kteří	 ji	reprezentují	 jak	navenek,	tak	doma,	těžko	najdeme	nějakou	jednotu,	 jistoty	či	
pouhé	slušné	vystupování.	Není	to	ideální	příklad	pro	mladého	člověka.	Náš	stát	sám	
je	názorově	rozdělen.	Když	si	připomeneme	například	velkou	evropskou	migrační	krizi,	
kdy	se	sami	politici	nedokázali	shodnout	na	jednom	názoru,	jak	bude	Česká	republika	
vystupovat	vůči	této	problematice,	považuji	za	opravdový	problém.	Dalším	příkladem,	
v	 celku	 nedávným,	 je	 návštěva	 dalajlámy,	 která	 detailně	 ukázala	 nesrovnalosti	 naší	
politiky.	Když	to	tak	vše	sledujeme,	náš	zájem	o	společenské	dění	 je	na	bodě	mrazu.	
Raději	si	začneme	více	všímat	sebe,	svých	vlastních	zájmů	a	uzavřeme	se.	U	mladých	
lidí	je	to	velmi	dobře	vidět.	Jejich	zájem	o	politiku	a	naši	zemi	je	minimální.	Nemáme	se	
pro	co	sjednotit,	za	co	bojovat.	
	 Nemalý	 vliv	 na	 nás	mají	 např.	 i	média,	 která	 nás	 obklopují	 na	 každém	 kroku	
a	 vnucují	 se	 nám.	 Za	 zmínku	 určitě	 stojí	 reklamy	 v	 televizi,	 které	 jsou	 čím	 dál	 delší																												
a	efektivnější.	Nebo	pokud	se	podíváte	do	programu,	naleznete	spoustu	pořadů	o	násilí,	
jejichž	sledovanost	je	opravdu	vysoká.	Tohle	všechno	také	vytváří	naší	společnost	a	mění	
ji	to.	Když	sledujeme	televizní	zprávy,	negativní	informace	(např.	vražda	nezletilého)	jsou	
vykompenzovány	pozitivními	zprávami	(např.	nový	přírůstek	do	pražské	ZOO).	Člověku	
tak	připadá,	že	se	vlastně	nic	zlého	neděje.	Když	to	ale	vezmeme	i	z	té	druhé	stránky,	
média	nám	skrze	noviny,	pořady	nebo	rádiová	vysílání	nabízejí	nepřeberné	možnosti,	
kdy	si	můžeme	svobodně	vybrat,	co	nás	zajímá,	a	svobodně	si	vytvořit	osobní	názor.	
Bohužel	si	lidé	jen	obtížně	dokážou	vybrat	z	obrovského	množství	informací	ty	správné.	
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	 Nechci	 působit	 na	 čtenáře	 pouze	 negativně,	 ale	 je	 pravda,	 že	 jsem	 chtěla	
poukázat	především	na	stinné	stránky	naší	společnosti	a	to	z	toho	důvody,	aby	si	každý	
uvědomil,	co	se	kolem	nás	děje	a	rozhodl	se	třeba	i	nepatrně	něco	změnit.	Jedinec	má	
dnes	mnoho	šancí	uspět	na	světovém	poli,	ale	jen	za	předpokladu,	že	bude	podporovat	
celou	 společnost	a	ne	pouze	 sebe.	Česká	 republika	 je	 svobodná	 země,	která	 je	plně	
otevřena	světu.	Nikdy	za	celou	naši	historii	neměl	občan	tolik	pravomocí,	jako	dnes,	ale	
i	přesto	nám	něco	stále	chybí.	Pokud	se	zeptáte	sami	sebe,	co	postrádáte,	odpovězte	
si	 sami.	 Každý	 bude	mít	 jistě	 jinou	 odpověď.	 Moje	 odpověď	 je	 jasná.	 Já	 postrádám	
vzájemnou	 jednotu	 a	 spolupráci,	 které	 by	 upevnily	 naši	 společnost.	 Zároveň	 si	 ale	
uvědomme,	co	všechno	máme.	Můžeme	procestovat	celý	svět,	na	pultech	v	obchodech	
nám	leží	nabídka	nejrůznějšího	zboží,	můžeme	si	po	většinu	času	říkat	vlastní	názor,	
scházet	se	na	libovolných	prostranstvích,	mít	vlastní	podnikání	a	mnohem	více.	Nikdy	
jsem	si	na	život	nestěžovala	a	jsem	vděčná	za	to,	jaký	žiju.	Ale	přeci	jen	ho	nechci	nechat	
svému	osudu	bez	vlastního	přičinění.	Jak	jsem	se	již	výše	zmínila,	chci	ho	držet	pevně	
v	rukou.	Ne	nadarmo	řekl	kdysi	Karl	Marx	tuto	větu:	„Dějiny	se	obvykle	opakují	dvakrát,	
nejdříve	jako	drama	a	později	jako	komedie.“	Ať	už	se	naše	země	vrací	do	zajetí	zuřivého	
ruského	medvěda	a	Číny,	nebo	do	falešného	objetí	Ameriky,	neztrácím	naději,	že	Češi	
si	vzpomenou	na	naši	historii	a	uvědomí	si,	že	naše	zem	byla	kdysi	mocná,	 jednotná																
a	silná.	Nenechala	se	nikdy	strhnout	do	záhuby	a	vždy	se	včas	vzpamatovala.	Jak	pracně	
jste	zde,	pane	prezidente,	vybudoval	demokracii,	jaká	je	to	škoda,	že	není	respektována	
a	dodržována	tak,	jak	by	měla	být.
	 Na	závěr	bych	měla	říct	několik	slov,	ale	ani	jako	v	úvodu	nevím,	jak	začít.	Ať	už	
naši	 společnost	ohrožují	 vnější	 činitelé	 (okolní	 státy,	přírodní	 katastrofy,	nemoci),	 tak	
nejhorší	jsou	ti	vnitřní.	Člověk	má	od	nepaměti	nutkání	někam	patřit	a	někoho	milovat,	
jeho	domovem	je	společnost.	Doufám,	že	lidé	nezanevřou	na	naši	zem,	budou	ji	hájit						
a	milovat.	 I	 kdyby	 ji	 rozvracely	 nejrůznější,	 již	 zmíněné	příčiny,	musíme	 jim	 zabránit											
a	hájit	to,	co	nám	tu	bylo	zanecháno,	jako	největší	dědictví	–	demokratická	zem.	Přesně	
tak,	jak	jste	to	dokázal	Vy,	vážený	pane	prezidente.

studentka Simona Lánská

KUSA

	 Žila	 byla	 jednou	 husa	 Kusa.	 Kusa	 proto,	 že	 kousala	 ostatní	 husy.	 Ale	 jednou																						
se	jí		stalo	něco	nečekaného.	Husy	se	jí	totiž	začaly	bát,	protože	jí	bylo	osmnáct	let	a	to	
už	měla	ostrý	zobák.	A	tak	se	odstěhovala	od	všech	hus	a	jiných	zvířat.	Zjistila,	že	umí								
i	létat.	Vyletěla	tedy	do	vzduchu	a	letěla	někam	hodně	daleko.	
	 Po	čase	se	Kusa	snesla,	protože	se	stmívalo.	Usnula	na	vysokém	stromě	v	 listí.	
Vzbudila	se	a	viděla	nějaké	město.	Přiletěla	blíž	a	viděla	další	husy	s	ostrým	zobákem.	
Zjistila,	že	se	to	tam	jmenuje	Kusákov.	Řekla	si,	že	se	tu	usadí	a	bude	žít	šťastný,	nový	
život.	Hned	zjistila,	že	se	tam	vyrábí	několik	druhů	pečiva,	které	se	dováželo	do	její	vesnice	
Husákov.	V	Kusákově	se	ale	cítila	lépe,	konečně	někam	zapadala.	Říkala	si,	že	by	mohla	
začít	vydělávat.	A	tak	šla	do	prvního	pekařství,	které	viděla,	s	nápisem	“Hledáme	husu/
housera”.	Vešla	dovnitř	a	 spatřila,	 že	 tam	stojí	nějaká	vysmátá	husa,	která	 ji	přivítala.	
Kusa	 pozdravila	 a	 zeptala	 se:	 „Hledáte	 stále	 pomoc?	 Jsem	 tu	 nová	 a	 hledám	práci.“	
Slečna	jí	hned	odpověděla:	„Ano,	hledáme	tu	výpomoc	k	obsluze	či	pečení…	sama	to	už	
nezvládám.	Můžete	začít	hned	teď.	Jděte	místo	mě	a	já	vám	vše	vysvětlím.	“	
	 Kusa	jen	kývla	a	šla	místo	slečny.	„Jsem	Kusa	a	vy?“	zeptala	se	a	podala	slečně	
křídlo	„Já	jsem	Kousátko…	já	vím,	divné	jméno	pro	husu.“	Kuse	její	jméno	nepřišlo	vtipné,	
bylo	 jí	 to	 líto.	 „Ne,	 vůbec	 ne.	 Řekněte	 si	moje	 jméno	 znovu	 -	 husa	 Kusa	 Klusáková.“	
Kousátku	 to	 též	nepřišlo	vtipné.	Poté,	 co	se	 seznámily,	Kousátko	Kuse	vysvětlilo,	 	 jak	
má	obsluhovat.	Potom	co	Kusa	obsloužila	asi	dvacet	hus,	bylo	na	čase	zavřít.	Kousátko	
zavřelo	a	zeptalo	se:	„Kuso,	a	kde	budeš	vlastně	spát?“	Kusa	na	něj	koukla	a	řekla:	„Mám	
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vyhlídnutý	 kousek	 odtud	 strom,	 na	 kterém	 jsem	dnes	 spala	 a	 	 je	 docela	 pohodlný.“	
Kousátko	se	zeptalo:	 „A	nechceš	dnes	přespat	u	mě?“	Kuse	se	rozzářily	oči	„A	mohla	
bych?“	 Kousátko	 na	 ni	 kývlo.	 	 „Pokud	 ti	 nevadí	můj	 bratr	 Kousák?“	 zasmála	 se	 „Ne,																	
v	pohodě,	jsem	z	rodiny,	kde	nás	bylo	pět…	jeden	houser	mě	nerozhodí.“	Kousátko	se	na	
ni	jen	usmálo	a	šly	k	ní	domů.	Tam	ustlalo	Kousátko	Kuse	na		gauči.	
	 Nakonec	 se	 Kusa	 odstěhovala	 do	 svého	 vlastního	 domu	 se	 zahradou	 a	 žila	
tam	šťastně	až	do	smrti	 se	svým	manželem	Houserem	a	dvěma	housaty	Zobáčkem																								
a	Kuslinkou.
                                                                          

Nina Šulcová, studentka primy

ŘEKA
Dnes	leskne	se	déšť	ve	tvých	očích
A	padá	dolů	na	zem
Přes	rty	tvé	věčně	usměvavé
Teče	nyní	řeka
Tak	zadrž	tu	řeku	
Ať	vidím	ti	do	očí
Vidím	vzdálenou	Mekku	
I	blízké	Klokočí
Vidím	v	nich	cesty
Jež	projdeme	snad
Na	vrcholky	hor
Či	jen	vrcholky	tvých	vnad
A	najdeme	cestu
Co	neznali	jsme	dosud
Půjdem	k	sobě	blíž
A	poznáme	svůj	osud

OBĚŠENÁ
Polštář	tvrdý	jak	kámen
Chci	psát	básně,	však	nemám	nic
Vzhlédnu	vzhůru,	šeptám	amen
Tvých	šatů	vidím	rub	i	líc
Visí	na	tuhém	rovném	konopí
Jsou	prázdné	včera,	dnes	a	zas
Dřevo	se	pod	šaty	překlopí
Tvá	duše	zlomila	si	vaz

Hodiny	učením	promarněné
A	v	hlavě	prázdno	a	pusto
Myšlenky	do	všech	koutů	vymetené
Není	ta	škola	moc	velké	sousto?
Lingebra	a	analýza
Diskrétka	a	programy
Z	těla	uniká	mi	míza
A	krev	mi	teče	do	hlavy
Snad	půjdu	dnes	spát	dnes
A	budu	po	sedmé	vstávat
A	prosekám	si	limit	les
Jak	tohle	může	někdo	dávat?!

DANCING
Dancing	slowly	dancing	fast
Wondering	if	this	will	last
Will	you	love	me	will	you	not
Will	I	tie	myself	a	knot
Maybe	I	have	said	a	lot	
Or	maybe	just	a	dot	dot	dot
Either	way	the	time	has	come
When	you	give	your	feeling	sum
We	were	never	ment	to	be
Darling	it’s	so	clear	to	see
Now	I’m	left	to	weep	and	mourn
With	my	heart	to	pieces	torn
You	ripped	my	soul	with	those	two	kisses
You	blew	my	love	my	mind	to	pieces
Your	beauty,	teeth,	eyes	and	smile
Moves,	body,	locks	and	lie
Now	I’m	out	here	left	to	die
So	I	say	my	last	goodbye

Vojtěch Kaván, absolvent z r. 2018
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OBRAZ
Na	kraji	města	v	domě	starém,
myšmi	prolezlém,	popraskaném	
visí	obraz	v	rámu	malém,
shnilém	a	ohmataném.	

Myšlenka	„obsahu“	známa	není	
v	rámu	kresba	měsíce	při	rozednění,
v	mracích	snad	skryté	mrholení,
na	louce	slunce	před	probuzením…?

Kdo	odpoví	mi,	kdo	vyřeší	to,	kdo	chápe,	co	
chtěl	autor	říci?							
Vzduch	je	plný	otázek,	které	mě	tlačí	v	plíci.
Chlad	valí	se	z	vysklených	oken,
můj	 mozek	 prochladlý	 řešení	 toho	 není	
schopen.

A	já	chci	znát,	chci	pochopit!
Co	v	hlavě	umělce	mohlo	se	dít.

Tu	při	odchodu	s	náladou	nulovou.
Na	zemi	zahlédl	jsem	nádobu	vypitou,
A	odpověď	stává	se	jasně	vyrytou																			
…WHISKEY	BABY	LET´S	GO!!!

Petr Kosejk, absolvent z r. 2014

HLAD
Když	hlad	zasáhne	mé	tělo,
smutek	mou	mysl	obalí.
Po	kousku	chleba	by	se	zachtělo,
dřív,	než	smrt	mě	povalí.

Trápím	se,	ach,	jak	moc	se	trápím,
už	toho	začínám	mít	dost.
Jen	já	se	svým	tělem	slabým,
nedává	mi	na	možnost.

Žaludek	se	v	křeči	svírá,
prázdnota	jej	zužuje.
Tělo	už	jen	těžce	vnímá,
mdlobami	vyhrožuje.

 
Přeji	si	jen	nervy	pevné,	
už	jen	morálka	mě	drží	od	breku.
Pocit	jako	v	chodbě	temné,	
z	které	není	úniku.

Jan Mitrus, absolvent z r. 2020

SEN
Pod	tíhou	černých	řas,
pod	nánosem	očních	stínů	a	zbytku	dnešních	krás,
bez	výdechu	padám	skvostně	mezi	nebe	a	hvězdný	nekonečný	jas.

Probudí	mě	trpký	hlas:	„Vstávej,	Ančo,	už	je	čas!“
Po	prudkém	probuzení	propadám	do	blouznění.
Nevím,	zda	mám	utéci,	proboha,	ale	kam?
Přede	mnou	prázdno	a	na	konci	svit.
Bojím	se	možnost	tak	lákavou	uchopit.

Máme	jen	strach	a	nechceme	se	vzdát
všech	našich	známých,	všech	snů	a	rad.
Udělej	krok	a	občas	i	sni.
Vykroč	a	na	konci	poznáš	lásky	cit.

Anna Koreňová, absolventka z r. 2018
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CESTY 
SOUČASNÉ
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ŠTUDÁCI	A	KANTOŘI	V	21.	STOLETÍ

	 Letošní	 koronavirová	 krize	 nás	 přesvědčila,	 že	 škola	 ani	 v	 21.	 století	 nemůže	
dlouhodobě	fungovat	bez	osobního	kontaktu	(čili	moderně	řečeno	face	to	face)	učitele	
a	 žáka.	 V	 návaznosti	 na	 kolegu	 z	 jaroměřského	 gymnázia,	 Jaroslava	 Žáka,	 který	 se	
tímto	tématem	zabýval	před	sto	lety,	pokouším	se	zmapovat	současné	vztahy	študáků	
a	 kantorů.	 Zde	 Vám	 předkládám	 několik	 perliček	 z	 chystané	 rozsáhlejší	 publikace	
s	 pracovním	 názvem	 Cesta	 do	 hlubin	 študákovy	 duše	 ve	 21.	 století.	 Všechny	 zde	
zmiňované	nezapomenutelné	dialogy	žáků	a	jejich	učitelů	se	v	minulých	letech	na	naší	
škole	opravdu	odehrály,	a	to	jak	při	zkoušeních	běžných,	tak	i	při	kláních	maturitních…		

LITERÁRNÍ DĚJINY
• Bůh	stvořil	svět	z?	Z	ničeho	nic.
• Kniha	zesnulých?		-	Ta	radí	zemřelým,	co	a	jak	mají	dělat.
• Píseň	 Ktož	 sú	 boží	 bojovníci	 se	 zpívala	 před	 bitvou,	 ale	 zaboha	 si	 nemohu	

vzpomenout,	před	kterou.
• Kadidlo?	–	To	byl	exkrement.
• Interludia?	–	To	byly	takové	středověké	vložky.
• U	rytířského	eposu	se	už	rytíř	dostal	nejen	k	boji,	ale	i	k	ženě.	-		A	co	s	ní?	-		No,	

chtěl	ji	dostat.		-	Na	to	jsem	se	neptal!		-	Ale	na	to	bych	vám	právě	odpověděla.
• Základní	znaky	renesance?	-	Tak	v	Itálii	bylo	už	tenkrát	hodně	obchodů.
• Don	Quijote?	–		Snílek,	vše	si	vysnil,	až	se	z	toho	zbláznil.
• Autor	díla?	-	Napsal	to	Michelangelo?	Nebo	možná	Buonaroti?
• Hamletovská	otázka?	-	Hamletovská	otázka	zní:	Mám,	nebo	nemám?
• Uveď	nějaké	Shakespearovo	dílo?!		-	Měl	ženu	a	tři	děti.
• Co	se	stalo	po	bitvě	na	Bílé	hoře?	-	Veškerá	kultura	byla	přesunuta	na	jezuity.
• Pohádka?	–	To	je	vyprávění,	které	se	přenášelo	z	člověka	na	člověka.
• Poe?	-	Napsal	dílo	Jáma	a	divadlo.
• Mácha	měl	mnoho	dívek,	např.	Karolinu	Světlou.	Zkoušející:	A	tu	mu	pak	zřejmě	

přebral	Neruda,	že?
• Švandovy	dudy	matka	obměnila	 v	 saxofon,	 proto	 tak	dobře	bavil	 lidi.	 -	 Cože,	

odkud	to	máš?	-	To	jsem	prosím	přečetla	v	e-booku	z	mobilu.
• Vodník?	–	Oženil	se	s	dívkou,	kterou	utopil	v	rybníce.
• Král	Lávra?	–	To	je	satirická	báseň	na	komunismus.
• Nejslavnější	Jiráskovo	dílo	se	jmenuje	Chladno.
• Jako	první	bych	zmínil	Boženu	Němcovou.	–	A	proč	jako	první?	–	Protože	ji	tak	

mám	v	sešitě	napsanou.
• Šlejhar	se	narodil	mezi	Starou	Pakou	a	Novou	Pakou,	má	pod	naším	barákem	

pomník,	já	mu	tam	chodím	sekat	trávu.
• Robinson	měl	fiktivního	kamaráda	a	reálného	psa.
• Obsah	Zolova	díla	Zabiják?	–	Hlavní	hrdina	je	alkohol,	ten	zabíjí	všechny,	zabíjí								

i	jednu	ženu,	ona		pak	porodila	dítě.
• Proč	se	dílo	jmenuje	Zabiják?	-	No	ten	zabiják	je	alkohol,	on	zabil	tu	ženu,	ona	

pak	porodila	dítě.
• Jan	Neruda?	–	Měl	pět	milenek,	ale	umřel	sám.
• Postava	z	Povídek	malostranských?	–	Řehoř	Samsa.
• Víš	něco	z	autorova	života?	-	Ano.	Chodil	bos…například	za	trochu	lásky.
• Co	znamená	u	Šrámka	„modrý	a	rudý“?		-	Já	myslím,	že	to	navazuje	jako	druhý	
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díl	na	dílo	Červený	a	černý.
• Obsah	básně?	–	Žena	má	úrodný	klín	a	muž	pozici	rozsévače.
• Do	avantgardy	patří	Žokéj	Apolinaire.	
• Proces	napsal	ňákej	Kafka.
• Franz	Kafka	psal	německy,	poněvadž	byl	Žid.
• Ztracená	generace	–	její	členové	se	hledali	a	nemohli	se	furt	nalézt.
• Základní	dílo	existencialismu	je	Star	Trek	od	Sartra.
• George	zabil	Lennieho	a	pak	šli	spolu	na	panáka.
• Švejk?	–	Typický	český	muž…	Blb.
• Josef	Čapek	byl	kubický	malíř.
• Co	měli	bratři	Čapkové	společné?		Krakonošovu	zahradu.
• Vysvětli	verš	Never	more!	–	Nevím,	ale	zní	to,	jako	když	kráká	havran!
• Manon-osmnáctiletá	dívka,	která	neví,	co	chce,	ale	prostě	to	chce.
• Příklad	špionážního	románu?	-	Rychlé	šípy.
• Rok	mezi	r.	1945	a	polovinou	20.	století?	–	1938.	–	Ne!	-	Tak	1948.	–	Ano.	A	co	se	

stalo?	–	No	v	Praze	vyhodili	ty	úředníky	z	okna.
• Kladivo	na	čarodějnice?	 -	Celkem	hezký	příběh,	akorát	 je	škoda,	že	se	v	něm	

obviňovali,	mučili	a	upalovali	nevinní	lidé.
• Vodičko,	vzhledem	ke	svému	příjmení	bys	nám	mohl	jmenovat	nějaké	dílo	Oty	

Pavla?	-	Bubáci	a	hastrmani.
• Charakterizuj	Járu	Cimrmana?	-	Pane	profesore,	nechtěla	bych	vám	kazit	iluze,	

ale	Jára	Cimrman	neexistuje.
• Kompozice	hry	Audience?		-	No	dílo	je	aktovka.	Člení	se	podle	toho,	jak	sládek	

chodí	několikrát	na	záchod.

JAZYKOVÁ ANALÝZA LITERÁRNÍHO DÍLA
• V	textu	je	použita	přímá	řeč,	třeba:	Búú.
• Jihoslovanské	jazyky	–	např.	Dánsko.
• Veršování	v	básni	se	nerýmuje.
• Mám	paměť	auditivní,	do	učení	jsem	zapojil	i	mámu.
• Vysvětli	nám	slovo	ULTRATRAPNĚ	-	To	je,	to	je	–	něco	jako	MEGATRAPNĚ.
• Učitel:	 Víš,	 co	 je	 to	 ironie?	 Když	 dívka	 kamarádce	 řekne.	 „Tobě	 to	 ale	 sluší!“																						

a	přitom	myslí	opak!			Stud.:	No	dobře,	ale	proč	se	přitom	pořád	tak	díváte	na	
mě?!

• Hanácká	nářečí?		-	V	okolí	Brna,	ne?	Tak	střední	Čechy.
• Jaký	je	rytmus,	metrum	této	básně?		-	No	tak,	v	naší	poezii	je	metro	běžné.

SLOHOVÉ PRÁCE
• Vedle	naší	třídy	je	kabinet	českého	jazyka,	jsou	tu	i	záchody,	je	zde	i	řízení	školy.
• Na	budově	školy	je	vidět,	že	zde	již	stojí	90	let,	což	jsme	dokonce	i	oslavovali.
• Drobné	zuby	jsem	zdědila	po	babičce.	Uši	jsou	přilehlé	s	červenými	náušnicemi.	

Vlasy	mají	oříškovou	barvu	s	bílou	gumičkou.
• Moje	máma	běžela	s	mou	sestrou	k	chirurgii	s	roztrženou	hlavou.
• Zdálo	se	mi,	že	všechny	oči	upřely	svůj	zrak	na	mě.
• Narodil	jsem	se	svým	rodičům,	zatímco	maminka	pracovala	jako	učitelka	a	otec	

jako	řidič.
• Z	okna	učebny	mám	dobrý	výhled	do	přírody,	na	zaprasenou	silnici.
• Oba	byli	vysocí,	hnědovlasí	a	hnědoocí.	Nevím	proč,	ale	právě	tento	typ	mužského	

pohlaví	mi	imponuje.

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
• Když	mě	něco	hryže,	tak	to	asi	není	sebevědomí,	že?
• Pověz	 nám	 něco	 o	 snech.	 Měla	 jsi	 dnes	 nějaké	 sny?	 	 -Já	 jsem	 dnes	 vůbec	

nespala…
• Dispozice	-	získáváme	po	rodičích,	ale	i	po	předcích.
• Frustrační	tolerance	-	to	je,	že	byste	mi	ten	dnešní	výkon	mohli	tolerovat.
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• Ukájel	své	choutky	na	mrtvolách	a	prokázal	tak	svůj	negrofilní	charakter.
• Ráda	bych	se	věnovala	dětem,	třeba	v	domovech	důchodců.
• Masmédia	–	masivní	média,	např,	televizor	je	dost	masivní.
• Vlčí	děti	–	děti,	které	odložila	matka	nebo	rodiče	a	ujal	se	jich	někdo	jiný	a	přijal	

je	za	vlastní,	jako	toho	jsou	běžně	schopni	vlci.
• Co	je	to	první	dojem?		-	Např.	co	mají	 lidi	na	sobě.	Jak	vás	tak	pozoruji,	pane	

profesore,	tak	vás	dnes	soudím	docela	pozitivně.
• Ekonomie	je	věda	o	ekonomii.
• Nadhodnota	je	hodnota,	kterou	má	nadčlověk.
• Ve	svém	podnikání	bych	se	zaměřil	na	důchodce!	–	Konkrétně	na	co?	–	Rakve.
• Jak	vyřeší	dělníci	podle	Marxe	svůj	rozpor	s	kapitalisty?	–	Dohodnou	se	a	nastolí	

jakoby	demokracii.
• Unitární	stát?	–	Stát,	který	si	vystačí	sám	se	sebou.
• Deficit	demokracie?		To	je	to	způsob	zkoušení	z	českého	jazyka	u	státní	maturity.
• Federace	–	seskupení	nádorů	spojených	v	1	stát.
• ČR	má	vepředu	klín.	–	Zřejmě	míníš	vlajku?	–	Jo,	vepředu	má	klín.
• Standarta	je	znamení,	že	prezident	je	doma.
• Základní	znaky	státu	–	dolož	na	ČR	-	státní	znak,	vlajka,	nějakej	strom…
• Heslo	EU:	Jednota	v	korespondenci.
• Pan	 prezident	 byl	 nedávno	 v	 Číně,	 takže	 bude	 asi	 natočen	 další	 díl	 Krtečka														

a	pandy…
• Překážky	 uzavření	manželství	 jsou:	 stejné	 pohlaví	 partnera	 i	 partnerky,	 když	

to	 nejsou	 muž	 a	 žena,	 smrt	 (nemůžeme	 si	 vzít	 mrtvýho),	 nechuť	 jednoho																													
z	partnerů,	psychická	labilita,	duševní	zdraví.

• Adopce	–	přivlastnění	cizího	dítěte	na	úřední	úrovni.
• Deismus	–	Bůh	je	mechanický	stroj,	který	vše	započal	a	ostatní	to	dokončili.
• Uveď	nějakého	současného	filosofa.		-	Jan	Hus.
• Kniha	I-ting	se	skládá	ze	64	dekagramů.
• Život	je	nafouknutá	bublina	mezi	kolébkou	a	smrtí.
• Manželka	Pythagora	se	jmenovala	Xantypa.		Uč.:	Žádný	pramen	ovšem	neuvádí,	

že	by	Pythagoras	a	Sokrates	měli	společnou	manželku.
• Tabula	rasa	–	tabule,	na	které	se	objevují	různé	rasy	ve	světě.
• Co	tě	vedlo,	aby	sis	vybrala	tohle	téma	na	seminárku?		-Nic	mě	nevedlo,	já	jsem	

ji	prostě	musela	napsat	kvůli	vám.

DĚJEPIS
• Václav	II.	byl	slabý,	vládl	za	něj	Ota	Braniborský,	dnes	bychom	řekli	tunelář.
• Mayové	jsou	původní	obyvatelé	Spojených	států.
• Typická	renesanční	postava?	–	Leonardo	di	Caprio.
• Pražské	povstání	začalo	7.	května.			-	Ne…	-	tak	skončilo?		-	Taky	ne	…-	Zkrátka	

bylo	to	někdy	na	jaře…
• Zásadním	textem	je	Zlatá	žula	sicilská.
• Tenkrát	byl	ideál	ženské	krásy	břichatý	a	prsatý.
• Co	bys	řekla	o	školní	docházce	za	Marie	Terezie?		-	Měla	16	dětí…

GEOGRAFIE (DŘÍVE ZEMĚPIS)
• Co	je	za	Slovenskem	směrem	na	východ?	–	Rumunsko	a	Bulharsko…
• V	Rumunsku	se	pěstuje	ropa.
• Vltava	se	vlévá	do	Středozemního	moře.	
• Kde	je	Nitra?		…	Nevím	přesně,	ale	někde	v	Polsku	to	bude.

FYZIKA
• Proč	je	děj	kruhový?		-	Protože	se	točí.
• K	fyzikálnímu	pojmu	kyvadlo	chci	uvést,	že	je	mezinárodně	uznáváno,	že	kyvadlo	

je	prostě	KYVADLO!!
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
• Zahájení	zkoušení	z	výtvarné	výchovy:	Co	nám	k	tomu	řekneš?		-	Dobrý	den…								

a	doprčic,		teď	se	mi	rozepla	podprsenka…

PEDAGOGIKA
• Školskou	zralost	posuzuje	jaký	lékař?		-	Dermatolog.

 
BIOLOGIE

• Kolik	moči	vyloučíme	denně?	–	Záleží	na	tom,	jak	moc	jsme	nachlazeni.
• V	 kterých	 oblastech	 žije	moucha	 bodalka	 (tse	 –	 tse)?	 –	 Prosím,	 v	 oblastech	

nervových.
• Mezi	obilí	patří	žito,	pšenice,	oves,	ječmen	a	chmel.
• Pavlov	dělal	p-	okusy	s	Pavlovovými	psy.
• Plod	se	vyvíjí	někde	v	té	své	matce.
• Začnu	o	vylučovací	soustavě,	protože	to	je	mi	bližší…							
• To	může	ženám	způsobit	i	záněty.	A	ty	nejsou	úplně	příjemné.
• Gravitida,	no	zkrátka	je	těhotná.
• Když	se	postavíte	ve	vodě	rovně,	tak	vás	žralok	nemůže	sežrat.

NĚMČINA
• Unsere	Teta	hat	einen	Hund.

ANGLIČTINA
• Hamlet	say:	To	be	or	–	to	be…
• Washington	is	an	impotent	city…

NESMRTELNÉ DIALOGY - MATURITA
• Představ	se	p.	předsedovi?		-	Promiňte,	já	si	nemohu	vzpomenout.
• Kam	se	chystáš	po	maturitě?		-	Někam	to	zapít.

      
                                                                                                           

Zpracoval PaedDr. Stanislav Bendl
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třídní učitel: Mgr. Klapka Marián Matúš
Baťková	 Adriana,	 Buříval	 Lukáš,	 Holík	 Lukáš,	 Holík	 Tomáš,	 Janoušková	 Barbora,	 Jirková	 Viktorie,	 Klazarová	 Monika,	
Králiček	Richard,	Křížová	Pavla,	 Lamiová	Klára,	 Lelek	Ondřej,	 Lonerová	Nela,	Machková	Kateřina,	Nálevková	Karolína,	
Nováková	Světlana,	Pleváková	Sára,	Pospíšil	Daniel,	Sekotová	Klára,	Šabata	Jaroslav,	Šimek	Ondřej,	Veselý	Jakub

ŽÁCI GYMNÁZIA
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1.G
třídní učitel: Mgr. Dočekal Tomáš
Adolf	 Štěpán,	 Brádlová	Martina,	 Čermáková	 Veronika,	 Draslar	 Hynek,	 Fajfr	 Radek,	 Frýba	 Adam,	 Hlaváčková	 Rozálie,	
Chalupa	David,	Jelínková	Natálie,	Karlas	Jan,	Kepl	Matouš,	Komárková	Barbora,	Koudelová	Denisa,	Kriegelová	Anežka,	
Krivoš	Adam,	Kříž	 Jakub,	Kukučková	Simona,	Kuželová	Lucie,	Mačíová	Eliška,	Matouš	 Jakub,	Matouš	 Jiří,	Ondruš	 Jiří,	
Pažout	Marek,	Režňák	David,	Sochorová	Klára,	Toboříková	Adéla,	Vávra	Adam,	Wágnerová	Michaela,	Zahradník	Matěj,	

2.G
třídní učitel: RNDr. Křeček Josef
Balda	Kryštof,	Hajzlerová	 Štěpánka,	Hylmar	Albert,	 Jašek	Vojtěch,	 Kovařík	 Vladimír,	 Krásná	 Simona,	 Krausová	 Eliška,	
Kubánková	Kateřina,	Kubínová	Anna,	Kvarda	Michal,	Maderová	Tereza,	Marková	Jana,	Mašková	Sára,	Odvárková	Adéla,	
Podzimek	Jan,	Řezbová	Simona,	Sobotková	Anna,	Stuchlíková	Nikola,	Veselá	Bára,	Zuzánková	Michael

3.G
třídní učitel: PaedDr. Kerhartová Jitka
Botková	Andrea,	Braunová	Aneta,	Dendisová	Lucie,	Festová	Alžběta,	Jaroš	Lukáš,	Kripnerová	Anna,	Kuchařová	Rozálie,	
Kvasnička	Vít,	Matějčíková	Valerie,	Nájemníková	Tereza,	Neumanová	Michaela,	Petrová	Soňa,	Ponikelská	Karolína,	Šídlo	
Michal,	Vlasatá	Karolína,	Kulhánek	David,	Pěničková	Marie,	Velich	Oliver

4.G
třídní učitel: Mgr. Záveský Vojtěch
Berg-Kelava	 Julian,	Brázdil	David,	Dubinová	Alžběta,	 Fiala	 Jakub,	Forbelská	Dominika,	Hlaváček	Dan,	Kellner	Daniel,	
Kodydková	Tereza,	Kotyšková	Natálie,	Kuhnová	Monika,	Mejvald	Michal,	Mitrus	Jan,	Novotný	Jan,	Podlipná	Nikola,	Prudič	
Matěj,	Roudná	Karolína,	Sečková	Debora,	Senková	Kristýna,	Šolcová	Kateřina,	Urbanová	Marie,	Vojíková	Zuzana,	Vojtková	
Karolína,	Zeleňáková	Dagmar,	Zítková	Bára

NEPEDAGOGIČTÍ	PRACOVNÍCI	2010	-	2020

Správní zaměstnanci
Ing.	Milena	Šormová	–	ekonomka
Lenka	Vojtíšková	–	účetní
Linda	Podzimková	–	asistentka	ředitele	
Anna	Knapová	–	tajemnice

Pracovníci školní jídelny 
Vlačihová	Jana	-	vedoucí	školní	jídelny
Bejr	Miloš
Beneš	Jindřich	
Borůvková	Ivana
Fejfarová	Blanka
Grundová	Eva
Halířová	Pavla	
Janoušková	Marcela	
Jislová	Magda	
Mandík	Roman

Mandíková	Radka
Praislerová	Bronislava
Štropová	Jana

Uklízečky
Barková	Věra
Fejfarová	Jana
Horáková	Hana	
Jaklová	Eva
Jezberová	Daniela
Lásková	Dana
Říhová	Jana
Vajsejtlová	Světlana

Školník
Paulů	Petr
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SEZNAMY	ŽÁKŮ,	UČITELŮ		
A	ZAMĚSTNANCŮ	

GYMNÁZIA	V	NOVÉ	PACE	
1900-2010
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ABSOLVENTI	GYMNÁZIA
 
Maturitní	rok	1917	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Eduard	Kučera
Antonín	Albrecht,	Bedřich	Bervid,	Otakar	Cvrček,	Zdeněk	Cvrček,	Karel	Číp,	Bohuslav	Dejmek,	Anna	
Deylová,	Ludvík	Hofman,	Stanislav	Holman,	Heřman	Horáček,	Václav	Houžvička,	František	Hradecký,	Josef	
Jahnů,	Miroslav	Jelínek,	Jaroslav	Jíra,	Miloslav	Lukeš,	Rudolf	Lukeš,	Josef	Mašek,	Jaroslav	Menčík,	Arnošt	
Mládek,	Josefa	Munzarová,	Jiří	Nermut,	Josef	Pilař,	Josef	Pokorný,	Jaroslav	Prokůpek,	František	Stuchlík,	
Václav	Stuchlík,	František	Štilec,	Václav	Tarant,	Marie	Tomášová,	Václav	Trégl,	Josef	Ulvr,	Vladislav	Vejvoda,	
Jan	Zejda

Maturitní	rok	1918	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Otakar	Hink
Karel	Bartoš,	Anna	Ludvíčková,	Josef	Bryknar,	Oldřich	Dušek,	Jan	Král,	Olga	Housková,	Josef	Drahoňovský,	
Josef	Machytka,	Pavel	Nesvadba,	Viktor	Krejčí,	Karel	Rotta,	Marie	Deylová,	Miloslav	Kříž,	Josef	Vrána,	Pavel	
Mlejnek,	Karel	Veska,	Václav	Zejda,	Karel	Vodseďálek,	František	Zlatník,	Václav	Záveský,	Otakar	Zemina,	
Svatava	Tomková,	Olga	Vejsová	

Maturitní	rok	1919	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Jaroslav	Buchar
Alois	Antoš,	Josef	Blažek,	František	Cvrček,	Miloslav	Dušek,	Josef	Franc,	František	Hampl,	Jan	Hamáček,	
Antonín	Hartl,	Jaroslav	Jeníček,	Bohuslav	Jůza,	Bedřich	Kohn,	Jaroslav	Tomáš,	Stanislav	Vítek,	Karla	
Buriánková,	Aloisie	Munzarová,	Miroslava	Kavková,	Václav	Doleček,	Josef	Řehák,	Viktor	Luska,	Karel	
Kryšpín,	Josef	Drahoňovský,	Jan	Niesner	

Maturitní	rok	1920	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Ferdinand	Jakubec	
Bohuslav	Ambrož,	Josef	Anton,	Vilém	Augusta,	Ladislav	Březina,	Josef	Bušek,	František	Čeřovský,	Jaroslav	
Číp,	Josef	Drbohlav,	Ignác	Erlebach,	Antonín	Fejkl,	Bohuslav	Flum,	František	Hladík,	Josef	Holub,	František	
Horák,	Bohuslav	Housa,	Josef	Hylmar,	Ladislav	Jůza,	Josef	Kmínek,	Otto	Kretschmer,	Jiří	Martínek,	
Jaroslav	Patka,	Vladimír	Plecháč,	Bohuslav	Sajdl,	Josef	Šec,	Karel	Vlček,	Vladimír	Záhejský,	Františka	
Antonová,	Bohumila	Čuhlová,	Anna	Kynčlová,	Vlastimila	Landfeldová,	Vlastimila	Medlíková,	Josef	Řehák

Maturitní	rok	1921	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	František	Schwarzer
Emil	Buchar,	Josef	Dresler,	Ladislav	Dresler,	Zdeněk	Endris,	Václav	Hák,	Josef	Hančil,	Karel	Hlaváček,	
Rupert	Jirásko,	Markéta	Jungová,	Jaroslav	Kašpar,	Antonín	Kejzlar,	Anežka	Kmínková,	Rudolf	Kmoníček,	
Otakar	Kohn,	Josef	Koch,	Miloslav	Maryško,	Bohuslav	Navrátil,	Adolf	Nydrle,	Josef	Plíva,	Marta	Opolská,	
Stanislav	Richter,	Alois	Sedláček,	Josef	Šolc,	Josef	Šorfa,	Jan	Tomáš,	Josef	Urban,	Jaroslav	Vágenknecht,	
Ladislav	Voltr,	Karel	Březina

Maturitní	rok	1922	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	František	Nechanický
Jiřina	Ambrožová,	Josef	Brož,	Josef	Bryknar,	Jan	Glos,	Josef	Grafek,	Jaroslav	Hakl,	Emma	Kasková,	Josef	
Kotyk,	Václav	Kocour,	Karel	Král,	Josef	Kraus,	Jan	Kříž,	Karel	Kubát,	Václav	Laušman,	Bohuslav	Macek,	
Vilém	Medlík,	Vojtěch	Moravec,	Miloslav	Nedomlel,	František	Pech,	Karel	Pilař,	Otmar	Růžek,	František	
Špetl,	Marie	Vágenknechtová,	František	Vrána,	Jindřich	Kučera

Maturitní	rok	1923	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Eduard	Kučera
Františka	Drašarová,	Vilém	Fiala,	Jaroslava	Francová,	Antonín	Goll,	Josef	Haman,	Lidmila	Hartigová,	
Růžena	Hermanová,	Bohuslava	Housová,	Jan	Jůza,	Miroslav	Konopáč,	Bohumil	Bernat,	František	Číp,	
Josefa	Čuhlová,	Lidmila	Landfeldová,	Ladislav	Langner,	Anna	Lederová,	Marie	Lederová,	Bohumil	Liška,	
Jaroslav	Mědílek,	Zdeněk	Mikule,	Josef	Novotný,	Josef	Nýdrle,	Viktor	Pěnka,	Lidmila	Podzimková,	Vilém	
Pokorný,	Gustav	Singer,	Richard	Sehnal,	Lidmila	Stránská,	Gustav	Šrámek,	Věra	Tomášová,	Markéta	
Tulková,	Eduard	Vondra,	Antonín	Vondruška,	Václav	Prokůpek,	Václav	Rubeš,	Anna	Srpová,	Libuše	Jůzová,	
Anna	Šulcová,	Božena	Riedlová,	Věra	Skočdopolová,	Eduard	Schöbel

Maturitní	rok	1924	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Ferdinand	Jakubec
Josef	Douba,	Lidmila	Fejklová,	Vladimír	Flandera,	Josef	Franc,	Anna	Hartlová,	Robert	Havel,	Bohumil	
Hrnčíř,	Jaroslav	Hylmar,	Ladislav	Ježek,	Marie	Ježková,	Marie	Kejzlarová,	Vojtěch	Kmínek,	Eduard	
Kretschmer,	Jaroslav	Machar,	Josef	Morávek,	Jindřich	Pilař,	Miloslava	Pokorná,	Věra	Pozníčková,	Josef	
Prokůpek,	Ladislav	Saška,	Jaroslav	Stoklas,	Otakar	Sucharda,	Antonín	Šorm,	Josef	Vodička,	Bohumila	
Zajícová,	Josef	Záveský

Maturitní	rok	1925	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Eduard	Kučera
Marie	Dušková,	Marie	Glosová,	Ladislav	Jebavý,	Josef	Jirko,	Miloslav	Kotyk,	Josef	Kracík,	Stanislav	Král,	
Ladislav	Žižka,	Božena	Krausová,	Jaroslav	Kubíček,	Josef	Kučera,	Božena	Kuhnová,	Antonie	Kynčlová,	
Eduard	Link,	Anna	Maternová,	Marie	Medlíková,	Josef	Ouzký,	Otakar	Pavel,	František	Pech,	Jan	
Pech,	Václav	Rais,	Anna	Ročková,	Zdena	Stránská,	Antonie	Stuchlíková,	Lidmila	Sůvová,	Josef	Šimek,	
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Anna	Tenyglová,	Jindřich	Tomáš,	Adolf	Trdla,	Karel	Tuček,	Božena	Věchtová,	Vladislav	Vít,	Jaroslava	
Vágenknechtová,	Karel	Wolf,	Stanislav	Kraus

Maturitní	rok	1926	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	František	Koudelka
Ota	Beitl,	Vladimír	Bejr,	Jaroslav	Dixa,	Vilém	Hák,	Jan	Hančil,	Marie	Hartigová,	Růžena	Horáková,	Miloš	
Housa,	Oldřich	Janata,	František	Janda,	Jaroslav	Janovský,	Jiří	Kosina,	Ladislav	Kracík,	Růžena	Kuželová,	
Jindřich	Mittig,	Jaroslav	Mizera,	Karel	Munzar,	Eduard	Novotný,	Miroslav	Novotný,	Marie	Otová,	Ladislav	
Pilař,	Konrád	Podlipný,	Karel	Prajzler,	Jaroslav	Rotta,	Josef	Rydval,	Antonín	Sál,	Božena	Sedláčková,	Josef	
Sucharda,	Václav	Tichý,	Josef	Tomáš,	Otakar	Ulrich,	Ladislav	Vávra,	Josef	Vitvar,	Božena	Votrubcová,	
Blažena	Zívrová

Maturitní	rok	1927	-	třída	VII.A,	třídní	učitel:	Miloslav	Jirda
Božena	Čeřovská,	Božena	Jiřičková,	Anna	Linková,	Božena	Maternová,	Františka	Mizerová,	Antonín	Brož,	
Karel	Buben,	Miroslav	Dejmek,	Vít	Fejfar,	František	Gross,	Bohumír	Horáček,	František	Hylmar,	Josef	
Janeček,	Otakar	Jebavý,	Karel	Jiřička,	Jiří	Kejzlar,	Bedřich	Klouček,	Václav	Klouček,	Josef	Kocourek,	Josef	
Konopáč,	František	Kracík,	Leo	Kroupa,	Jan	Munzar

Maturitní	rok	1927	-	třída	VII.B,	třídní	učitel:	Eduard	Kučera
Marta	Suchardová,	Jarmila	Šormová,	Garbriela	Štolbová,	Lidmila	Záhejská,	Arnold	Paidal,	Květoslav	Pátra,	
Karel	Pavel,	Ladislav	Pavlovec,	František	Podlipný,	František	Říha,	Vladimír	Stránský,	František	Stuchlík,	
Josef	Stuchlík,	Stanislav	Sucharda,	Bedřich	Šeps,	Jaroslav	Šír,	Ambrož	Těhník,	Josef	Tovara,	Josef	Trojan,	
Antonín	Urban,	Karel	Vágenknecht,	Jaroslav	Vágner,	Antonín	Vik,	Josef	Welman,	Řehoř	Zajíc,	Eduard	
Železný

Maturitní	rok	1928	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Josef	Tauchman
Ervin	Bohdanecký,	Karel	Brůna,	Karel	Daníček,	Marie	Doležalová,	Miloslav	Feil,	Richard	Hák,	Eduard	
Holman,	Jarmila	Housová,	Bedřich	Hybner,	Hana	Hynková,	Bohumil	Jebavý,	Vlastimila	Jilmová,	Miroslav	
Kaplan,	František	Kmínek,	Kvido	Kocián,	Jiří	Kurfürst,	Lidmila	Lánská,	Pavel	Mašek,	Zdeněk	Paidal,	Olga	
Prouzková,	Bohuslav	Seidl,	Eliška	Slánská,	František	Stránský,	František	Stránský,	Karel	Šimonek,	Oldřich	
Tuček,	Dobroslava	Šormová,	František	Václavík,	František	Vondrák

Maturitní	rok	1929	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Eduard	Kučera
Josef	Beker,	Josef	Brzák,	Miroslav	Fejkl,	Josef	Fišera,	Božena	Herbrychová,	Josef	Ježek,	Josef	Jiřičný,	Marta	
Knapová,	Jarmila	Kolmanová,	Jana	Kotyková,	Bedřich	Kovář,	Emil	Kretschmer,	Arnošt	Novák,	Ladislav	
Nypl,	Františka	Pánková,	František	Paulů,	František	Pavlata,	Josef	Pilař,	Anna	Podubská,	Josef	Pochop,	
Otto	Prášek,	Ladislav	Rudiš,	Jiří	Seidl,	Eva	Schreiberová,	Vlasta	Šormová,	Oldřich	Tichý,	Vladimír	Tichý,	
Františka	Tulková,	Miroslav	Tůma,	Zdena	Verichová,	Viktor	Vorlíček,	Josef	Zahradník,	Jiří	Zelinka

Maturitní	rok	1930	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	František	Koudelka
Věra	Hnízdová,	Vlasta	Hübnerová,	Marie	Králová,	Anna	Pavlová,	Marie	Věchtová,	Anna	Zvěřinová,	Marie	
Chudobová,	Anna	Crhová,	Božena	Zeizingerová,	Jarmila	Landfeldová,	Anna	Petržílková,	Věra	Svatá,	
Bedřich	Černý,	Karel	Gross,	Stanislav	Crha,	Josef	Dufek,	Vilém	Hák,	Václav	Homolka,	Karel	Hošic,	Jiří	
Jičínský,	Jiří	Jíra,	Jaroslav	Jirásko,	Josef	Jirásko,	Jaroslav	Klouček,	Josef	Klouček,	Josef	Kotyk,	Petr	Kunt,	
Václav	Lánský,	Jaroslav	Machytka,	Ladislav	Morávek,	Stanislav	Morávek,	Oldřich	Motyka,	Jaroslav	Novotný,	
Jaroslav	Prokůpek,	Ladislav	Stehlík,	Jaroslav	Šavlík

Maturitní	rok	1931	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	František	Schwarzer
Markéta	Francová,	Milada	Jirásková,	Františka	Knapová,	Eva	Kučerová,	Anna	Pánková,	Libuše	Šormová,	
Josef	Antoš,	Eliška	Vonková,	Josef	Holubec,	Rudolf	Horáček,	Jaroslav	Horák,	Břetislav	Jaček,	Josef	
Jandourek,	Pavel	Jech,	Anna	Kovářová,	Antonín	Novotný,	Jaroslav	Nýdrle,	Václav	Nýdrle,	Josef	Pánek,	
Josef	Podlipný,	Jiří	Pochop,	Jaroslav	Pour,	František	Procházka,	Květa	Vejvodová,	Jan	Sehnal,	Josef	Sehnal,	
Zbyněk	Tauchman,	Bohuslav	Tichý,	Stanislav	Tulka,	Hynek	Zajíc

Maturitní	rok	1932	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Oldřich	Fidrmuc
Marie	Cupáková,	Milada	Jeníčková,	Jarmila	Svatá,	Karla	Ulrichová,	Jaromír	Brož,	Miloslav	Crha,	Miroslav	
Drahoňovský,	Vladimír	Holman,	Josef	Kocourek,	Libuše	Strejčková,	Oldřich	Mach,	Jaroslav	Matoušek,	
František	Munzar,	Čestmír	Svatý,	Slavomír	Štěpánek,	Vlasta	Slánská,	Zorka	Svatá,	Josef	Vrabec

Maturitní	rok	1933	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Miloslav	Jirda
Vlasta	Bryknarová,	Marie	Cepoušková,	Věra	Čeňková,	Olga	Lošanová,	Zdena	Lošanová,	Hana	Mrákotová,	
Jan	Brádle,	Jaromír	Broul,	František	Bryknar,	Karel	Hák,	Miroslav	Havlík,	Ladislav	Ježek,	Antonín	John,	
Eduard	Kučera,	Jiřina	Jampílková,	Zdeněk	Matoušek,	Josef	Nypl,	Miroslav	Peklo,	Bohumil	Sucharda,	
Jaromír	Šraml,	Jan	Theuer,	Eduard	Zeizinger

Maturitní	rok	1934	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	František	Koudelka
Milada	Háková,	Marie	Mašková,	Marta	Pilařová,	Jiří	Bonhard,	Jaroslav	Cerman,	Karel	Ďoubalík,	Marta	
Macková,	Jiří	Janda,	Ladislav	Jebavý,	Jaroslav	Jerie,	Josef	Kubelka,	Jiří	Rutrle,	Felix	Schönfeld,	Kamil	
Skrbek,	Karel	Strnad,	Vladimír	Stuchlík,	L.	Pochopová

Maturitní	rok	1935	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Oldřich	Fidrmuc
Karel	Brůna,	Františka	Cejnarová,	Marie	Feilová,	František	Festa,	Josef	Fryš,	Stanislav	Karlas,	Miroslav	
Krejčí,	Růžena	Kučerová,	Jaroslav	Matys,	Milada	Stuchlíková,	Stanislav	Šmíd,	Květa	Šťastná,	František	
Tauchman,	Jaromír	Tomíček,	Otakar	Vlačiha,	Anna	Vrabcová,	Jaromír	Svatý,	Anežka	Gruntová,	Josef	
Chudoba,	Karel	Jícha
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Maturitní	rok	1936	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Jaroslav	Zima
Zdeňka	Křížková,	Světluše	Svatá,	Karel	Hák,	Alfred	Krupička,	Antonín	Kubík,	František	Link,	Václav	Pálek,	
Stanislav	Pátý,	František	Řehák,	Eduard	Šolc,	Věra	Vacková,	Blažena	Vopařilová,	Václav	Zahradník

Maturitní	rok	1937	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Eduard	Kučera
Ludmila	Chejnovská,	Blažena	Jirásková,	Lidmila	Novotná,	Zdena	Šádková,	Jindřich	Andrejsek,	Jaroslav	
Čeřovský,	Miroslav	Erbrt,	Václav	Hadinec,	Zdeněk	Ježek,	Václav	Jirásko,	Josef	Knap,	František	Macháček,	
Rudolf	Marx,	Karel	Melich,	Petr	Mizera,	Mojmír	Mlejnek,	Ota	Petr,	Jiří	Rutrle,	Ludvík	Schindler,	Karel	Strnad,	
Vladimír	Stuchlík,	Josef	Vágner,	Věra	Trejbalová,	Karel	Kvasnička,	Helena	Šmestalová

Maturitní	rok	1938	-	třída	VII.,	třídní	učitel:	Oldřich	Fidrmuc
Jarmila	Matysová,	Karel	Blabolil,	Ota	Fikar,	Jan	Glatt,	Zdeněk	Hanuš,	Marie	Horáčková,	Dobroslava	Pilařová,	
Antonín	Jirouš,	Jiří	Karlas,	Jaroslav	Kmínek,	Josef	Kmínek,	Marie	Stuchlíková,	Jaroslav	Kracík,	Jaroslav	
Křapka,	Hedvika	Štrynclová,	Libuše	Šťastná,	Miloš	Kvasnička,	Josef	Mádle,	Květa	Vrbická,	Josef	Novotný,	
Miloslav	Pánek,	Augustin	Pour,	Marie	Braunová,	Anna	Laušmanová,	Milada	Jebavá,	Emil	Somol,	Lubomír	
Stuna,	Vladimír	Svatý,	František	Šnitter,	Jan	Šnýdr,	Jindřich	Tomeš,	Eduard	Vavruša,	Jarmila	Wagnerová,	
Jarmila	Jírová

Školní	rok	1938/1939	-	nematurovalo	se

Maturitní	rok	1940	-	třída	VIII.,	třídní	učitel:	Božena	Drobková
Jiří	Dvořák,	Lidmila	Glattová,	Ludmila	Heková,	Marta	Hendrychová,	Vlasta	Kleplová,	Lidmila	Kovářová,	
Blažena	Šonská,	Věra	Vrbová,	Václav	Bohdanecký,	Karel	Boch,	Jaromír	Borůvka,	Miroslav	Brož,	František	
Fišar,	Mojmír	Hák,	Václav	Hrnčíř,	Josef	Jína,	Eva	Hudská,	Anna	Folbrechtová,	Anna	Lukešová,	Ludmila	
Novotná,	Zdena	Novotná,	Jan	Mečíř,	Alois	Munzar,	Jiří	Odvárko,	Jan	Opočenský,	Zdeněk	Pelc,	Zdeněk	
Poch,	Bohumil	Schovánek,	Josef	Šeps,	Věra	Kotková,	Vlastimil	Vinter,	Zdeněk	Zákoutský,	Anna	Ždánská,	
Vladislav	Maťátko,	Josef	Škop

Maturitní	rok	1941	-	třída	VIII.A,	třídní	učitel:	Vilém	Levý
Jindřich	Borůvka,	Marie	Seidlerová,	Vladimír	Dionýsi,	Jiří	Dráský,	Eva	Dufková,	Stanislav	Fišar,	Jan	
Geisler,	Lidmila	Kousalová,	Blanka	Luňáková,	Jaroslav	Holubec,	Vlasta	Šulová,	Božena	Jirounková,	Josef	
Jungwirth,	Jiří	Kaska,	Alena	Hartigová,	Miloslava	Ježková,	Libuše	Fikarová,	Václav	Merc,	Miloslav	Nypl,	
Marie	Tammerová,	Hynek	Pech,	Jarmila	Nýdrlová,	Vladimír	Rejman,	Marie	Havlová,	Václav	Schreyer,	Julie	
Podlipná,	Antonín	Špaček,	Josef	Špaček,	Arnošt	Štěpánek,	Věra	Holmanová,	Josef	Tarant,	Miroslav	Treibal,	
Karel	Janků

Maturitní	rok	1942	-	třída	VIII.A,	třídní	učitel:	Vilém	Levý
Věra	Hoffmanová,	Milan	Bubák,	Karel	Čapek,	Božena	Čeřovská,	Čestmír	Effenberger,	Marie	Fišarová,	
Vladimír	Flégl,	Vlastimil	Forbelský,	Věnek	Havlík,	Jaroslav	Hlava,	Věra	Hradecká,	Jaroslav	Chuchlík,	Josef	
Jandura,	Antonín	Jebavý,	Jaroslav	Jirásko,	Zdeňka	Dračková,	Jiřina	Komárková,	Slávka	Karasová,	Anna	
Kořínková,	Anna	Kousalová,	Karel	Kracík,	Lubomír	Krsek,	Dana	Hrubá,	Václav	Kubát,	Jarmila	Kubátová,	
Arnošt	Márinka,	Alena	Wohlmutová,	Jaroslav	Novotný,	Vlastislav	Sucharda,	Vladimír	Štěpán,	Věnceslava	
Vejvodová,	Robert	Vosyka,	Ladislav	Zákoutský

Maturitní	rok	1942	-	třída	VIII.B,	třídní	učitel:	Stanislav	Horák
Karel	Bukovský,	Josef	Čejchan,	Jiří	Dlabola,	Dana	Žďárská,	Jarmila	Havlíčková,	Dana	Niedermertlová,	
Libuše	Erlebachová,	Zdislav	Holec,	Antonín	Horáček,	Naďa	Jebavá,	Vlastimil	Janata,	Karel	Kosař,	Radomír	
Kovář,	Vlastimil	Mendřický,	František	Navrátil,	Jiří	Nejedlý,	Marie	Neumanová,	Ludmila	Nováková,	Libuše	
Petráková,	Libuše	Hloušková,	Josef	Palas,	Marta	Jiroušková,	Ivo	Petrák,	Hana	Švitorková,	Eliška	Pošepná,	
Jiřina	Ratajová,	Zdenka	Neumannová,	Vlasta	Tomanová,	Jiřina	Stuchlíková,	Jarmila	Šormová,	Vlastimila	
Rademacherová,	Stanislav	Urban,	Jiří	Zach

Maturitní	rok	1942	-	třída	VIII.C,	třídní	učitel:	Bohuslav	Kovář
Věroslav	Buchar,	Emil	Erlebach,	Miroslav	Gabriel,	Josef	Janota,	Miloslav	Josef,	Eugen	Kočí,	Oldřich	Kadlec,	
Jaroslav	Mrázek,	Vladimír	Keršláger,	Miloš	Klazar,	Pravoslav	Kodym,	Josef	Kopal,	Jindřiška	Kopalová,	
Vladimír	Křížek,	František	Kučera,	Jindřich	Laurich,	Vladimír	Matouš,	Miluška	Matoušová,	Julie	Novotná,	
Rudolf	Nykl,	Jindřich	Opočenský,	Jiří	Pavlata,	Václav	Skalský,	Vladimír	Slavík,	Miloš	Soukup,	Ludmila	
Strnádková,	Jiří	Šída,	Josef	Šindelář,	Vlastimil	Štěpán,	Josef	Tomíček,	Vladimír	Truhlář,	Vladislav	Tuláček,	
Jaromír	Ulrich,	Rudolf	Vacek,	Josef	Vaněk,	Václav	Vaněk,	Jaromír	Vladyka,	Josef	Vodseďálek,	Antonín	
Holubec,	Miroslav	Horáček,	Rudolf	Hozda

Maturitní	rok	1943	-	třída	VIII.A,	třídní	učitel:	Bohuslav	Kovář
Jaroslav	Aichler,	Jan	Čížek,	Ladislav	Drozen,	Věra	Šťastná,	Antonín	Hejda,	Jiří	Hendrych,	Miluška	Šírová,	
Věra	Hylmarová,	Eduard	Janda,	Julie	Kochová,	Alexander	Ježek,	Ota	Kousal,	Karel	Kracík,	Jaroslav	Kubík,	
Stanislav	Kubík,	Antonín	Kunt,	Miroslav	Landfeld,	Zdeněk	Langner,	Jarmila	Hrabová,	Věra	Pacholíková,	
František	Pavlíček,	Jiří	Petrák,	Vendula	Matysová,	František	Plecháč,	Miloš	Pošar,	Josef	Radonský,	Vojtěch	
Seidl,	Věra	Kadavá,	Božena	Staňková,	Jaroslav	Šír,	Břetislav	Šolc,	Hana	Pavlousková,	Libor	Šůda,	Milena	
Krausová,	Ladislav	Vacek,	Václav	Vaníček,	Olga	Vařechová,	Zdeněk	Vlček,	Zdeněk	Vondrák,	Vladimíra	
Vejvodová

Maturitní	rok	1943	-	třída	VIII.B,	třídní	učitel:	Stanislav	Horák
Miloslav	Adamec,	Jiřina	Kovářová,	Vlasta	Crhová,	Zdeněk	Čermák,	Zina	Vaňková,	Josef	Erlebach,	Karel	
Farský,	Milan	Hais,	Libuše	Václavíková,	Jaroslav	Hejral,	Jaromír	Horáček,	Josef	Janoušek,	Božena	
Holubcová,	Jaroslav	Jebavý,	Jaroslav	Klikar,	Iška	Paulů,	Miroslav	Kocourek,	Zdeněk	Lízler,	Miluše	Loudová,	
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Václav	Mach,	Ivo	Matoušek,	Karel	Novák,	Vladimír	Petrák,	Adolf	Rosenberg,	Blanka	Svobodová,	Ludmila	
Hančová,	Hana	Jebavá,	Antonín	Soukal,	Lubomír	Toman,	Otakar	Vaníček,	Libuše	Hamáčková,	Blažena	
Křapková,	Jiřina	Fickerová,	Hana	Vejnarová,	Marie	Fišarová,	Magda	Kynčlová

Maturitní	rok	1944	-	třída	VIII.A,	třídní	učitel:	Bohuslav	Kovář
Jiřina	Pálková,	Josef	Malý,	Dalibor	Matouš,	Otakar	Morávek,	Ludvík	Nečásek,	Jiří	Panuš,	Jaromír	Pekárek,	
Zdeněk	Studnička,	František	Stuchlík,	Jarmila	Kubátová,	Milena	Mádlová,	Věra	Šilhánová,	Vladimír	Tichý,	
Přemysl	Tomašuk,	Josef	Ulrych,	Jiřina	Zelenková,	Zbyněk	Zeller,	Milan	Dufek,	Zbyněk	Glos,	Maxmilián	
Kaiser,	Jindřiška	Libánská,	Otakar	Makovička,	František	Matura,	Josef	Palounek,	Jaroslav	Podzimek,	Jitka	
Podzimková,	Josef	Šulc,	Radmila	Vajsová,	Hana	Vedralová

Maturitní	rok	1944	-	třída	VIII.B,	třídní	učitel:	František	Schwarzer
Josef	Albrecht,	Stanislav	Balcar,	Jaroslav	Brádle,	Antonín	Bukovský,	Ladislav	Dolejš,	Jaroslav	Doležal,	
Václav	Fejfar,	Jaroslav	Hádek,	Jan	Holubec,	Zbyněk	Jeřábek,	Jiřina	Novotná,	Miloslav	Košťál,	Miloslav	
Křížek,	Jaroslav	Lešák,	Josef	A.	Mestenhauser,	Margita	Brožová,	Vladimír	Sucharda,	Ladislav	Šafařík,	
Jaroslava	Šafaříková,	Rostislav	Tichý,	Jaroslava	Krausová,	Ladislav	Vízner,	Hana	Doležalová,	Jaroslava	
Knapová,	Věra	Košťálová,	Libor	Kynčl,	Josef	Novotný,	Věra	Válková,	Miloslav	Postula

Maturitní	rok	1945	-	třída	VIII.,	třídní	učitel:	Stanislav	Horák
Bohumír	Bittner,	Jindřiška	Válková,	Vladimír	Forbelský,	Věra	Brádlerová,	Vladimír	Hyška,	Jaruška	Hyšková,	
Olga	Krafferová,	Alena	Krejčová,	Lubor	Kovář,	Hana	Korbelářová,	Jan	Kuřík,	Štěpán	Kuzmín,	Jindřich	
Lejdar,	František	Machytka,	Josef	Makovička,	Josef	Meisnar,	Irena	Mikulková,	Bohuslav	Pacholík,	Vojtěch	
Petrák,	Hana	Plecháčová,	Ota	Sedláček,	Zdena	Štěpánová,	Jiřina	Pavlitová,	Zdeněk	Truhlář,	František	
Vávra,	Josef	Viesner,	Marta	Křížková,	Olga	Pavlovcová,	Yveta	Bernardová,	Zbyněk	Bedrník,	Jiří	Hrubý,	
Zdeněk	Hamáček,	Jaroslav	Kavka

Maturitní	rok	1946	-	třída	VIII.,	třídní	učitel:	Jaroslav	Machytka
Richard	Geisler,	Vlastimil	Klazar,	Josef	Matouš,	František	Mládek,	Květuše	Dovolilová,	Antonín	Posselt,	
Marie	Heitmanová,	Věra	Kaizlová,	Maja	Svatá,	Miloslav	Šulc,	Vlasta	Krupková,	Václav	Vávra,	Jana	Vitvarová,	

Maturitní	rok	1947	-	třída	VIII.,	třídní	učitel:	Bohumír	Horáček
Josef	Bém,	Otakar	Číla,	Miloslav	Fejfar,	Vladimír	Geissel,	Božena	Fišarová,	František	Hadinec,	Miluška	
Hančilová,	Jiří	Hlava,	Jaroslava	Karlová,	Ivo	Krsek,	Jiří	Kučera,	Miluše	Brádlerová,	Slavoj	Medlík,	Miroslav	
Nosek,	Rudolf	Rademacher,	Karel	Retter,	Jan	Šafář,	Danuše	Černohlávková,	Jarmila	Cikánková,	Eva	
Štiková,	Jiří	Zahradník,	Zdeněk	Zákoutský,	Jiří	Vávra

Maturitní	rok	1948	-	třída	VIII.,	třídní	učitel:	Jaroslav	Menšík
Ivo	Balcar,	Květoslav	Bubák,	Jaroslav	Zuzánek,	Jan	Burkert,	Miroslav	Cikánek,	František	Drbohlav,	Helena	
Bittnerová,	Jiřina	Urbanová,	Jaroslava	Bryknarová,	Jaroslava	Šírová,	František	Hylmar,	Jiří	Hylmar,	Zdeněk	
Jína,	Dagmar	Vondrová,	Eva	Smetanová,	Svatava	Krtičková,	Věra	Šedivá,	Božena	Tichánková,	Zdeněk	
Musil,	Marie	Vrbatová,	Věra	Bruková,	Miroslav	Strnad,	Jiří	Šolc,	František	Štilec,	Jaroslav	Štoček,	Miloslav	
Šulc,	Miroslav	Truhlář,	Václav	Vitvar,	Josef	Zeman

Maturitní	rok	1949	-	třída	IV.,	třídní	učitel:	František	Koudelka
Irena	Neumannová,	Rudolf	Fiedler,	Zbyněk	Filip,	Jiří	Gürlich,	Lenka	Fólová,	Marie	Wiesnerová,	Ivo	
Chocholáč,	Věra	Cincibusová,	Miriam	Kaizlová,	Jiří	Mlejnek,	Jaroslava	Brádlerová,	Otakar	Pivrnec,	Václav	
Prokeš,	Daniela	Hlaváčová,	František	Šulc,	Jiřina	Knobová,	Charlotta	Nedvědová,	Marie	Dufková

Maturitní	rok	1950	-	třída	IV.A,	třídní	učitel:	Jaroslav	Menšík
Eva	Konečná,	Libuše	Záveská,	Zdeněk	Dědeček,	Věra	Jirásková,	Miloslav	Fišar,	Eva	Ulvrová,	Karel	Holendr,	
Milena	Kvardová,	Helena	Holcová,	Karla	Cermanová,	Igor	Indrák,	Marie	Pacholíková,	Václav	Kulhánek,	
Naděžda	Pechová,	Zdeněk	Mikule,	Jiří	Nádvorník,	Václav	Nádvorník,	Irena	Hamáková,	Helena	Machytková,	
Ludmila	Rulfová,	Věra	Škrlíková,	Alena	Drašarová,	Jiří	Tichý,	Jan	Tichý,	Josef	Typlt,	Jaroslava	Špidlenová,	
Bohuslava	Nosková,	Zdenka	Lepšíková,	Marcela	Farská,	Igor	Indrák

Maturitní	rok	1950	-	třída	IV.B,	třídní	učitel:	Jaroslav	Machytka
Augustýn	Vajs,	Karel	Vlček,	Miloš	Bouda,	Josef	Bušek,	Oldřich	Dostrašil,	Jindřich	Fajfr,	Jaroslav	Havelka,	
Otto	Holata,	Jaroslav	Janda,	Miroslav	Karel,	Josef	Kracík,	Ivan	Martínek,	Karel	Mikáska,	Radko	Pavlovec,	
Bohumil	Plíhal,	Josef	Pluhař,	Zdeněk	Podzimek,	Otakar	Prostředník,	Tonda	Rajmon,	Milena	Fikarová,	Josef	
Rejňák,	Jaromír	Sýkora,	Eva	Prášilová,	Milouš	Štilec,	Alena	Hančilová,	Miroslav	Tichánek,	Jiří	Tůma,	Zdeněk	
Zemánek,	Miloš	Žamlička

Maturitní	rok	1951	-	třída	IV.A,	třídní	učitel:	Zdena	Hortlíková
Vladimír	Bohdanecký,	Jaromír	Brendl,	Radmila	Hamplová,	Hana	Horáková,	Bohuslav	Daníček,	Josef	Dyk,	
Jaroslav	Fidrmuc,	Jan	Hejtman,	Jiří	Ježek,	Věra	Vitvarová,	Karel	Kobos,	Lidmila	Kobrlová,	Vojtěch	Kohn,	
Jiří	Korda,	Věra	Machytková,	Antonín	Kozák,	Bohumír	Kozák,	Milada	Rokosová,	Ivo	Nerad,	Jindřich	Pařík,	
Jarmila	Pařízková,	Jiří	Procházka,	Vítězslava	Jakubíčková,	Julius	Tomíček,	Radomír	Vávra,	Marie	Vinčálková,	
Milada	Forejtková

Maturitní	rok	1951	-	třída	IV.B,	třídní	učitel:	Jaroslav	Menšík
Jarmil	Ambrož,	Jiří	Bartoš,	Helena	Bucharová,	Zdeněk	Cerman,	Josef	Čeřovský,	František	Dědek,	Miroslav	
Fišar,	Jiří	Hofman,	Josef	Hofman,	Petr	Holman,	Stanislav	Horák,	Ludmila	Hošicová,	Antonín	Hudský,	
Miloslav	Jirásko,	Prokop	Kirchhof,	Vladimír	Láska,	Vlasta	Dědková,	Jaroslav	Pelant,	František	Pěnička,	
Zdeněk	Plecháč,	Karel	Řezníček,	Karel	Sekot,	Josef	Skřivanec,	Rudolf	Štrégl,	Blažena	Borčická,	Hana	
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Vagenknechtová,	Zdeněk	Vařecha,	Libuše	Vedralová,	Eva	Šnytrová,	Zdeňka	Drašarová,	Alena	Vejnarová,	
Rudolf	Folke,	František	Tauchman,	Věra	Kubů,	Marta	Šmídová,	Květa	Datlová,	Miluše	Havlová,	Věra	
Skřivancová

Maturitní	rok	1952	-	třída	IV.A,	třídní	učitel:	Zdena	Hortlíková
Milan	Bartoš,	Ivan	Bryknar,	Zdeňka	Kučerová,	Oldřich	Exner,	Miloš	Fidrmuc,	Josef	Fišar,	Alena	Havrdová,	
Miloslava	Benešová,	Zdeněk	Halíř,	Zdeněk	Horáček,	Zdeněk	Hortenský,	Josef	Horyna,	Karel	Hybner,	Pavel	
Janata,	Josef	Jech,	Jitka	Hendrychová,	Lidmila	Grohová,	Miloslav	Kousal,	Jana	Kaudlová,	Josef	Mašek,	
Svatava	Březinová,	Věra	Koulová,	Miroslav	Procházka,	Václav	Rychlík,	Vladimír	Soukup,	Věra	Medlíková,	
Miroslav	Trejbal,	Zdeňka	Fojtová

Maturitní	rok	1952	-	třída	IV.B,	třídní	učitel:	Jaroslav	Machytka
Danuška	Sálová,	Ota	Hajzler,	Jaroslava	Rydvalová,	Drahuše	Štefanová,	Stanislav	Knapp,	Jiří	Köcher,	Jiří	
Kolář,	Jiří	Kořínek,	Marcel	Kovařík,	Jaroslava	Sedláčková,	Miroslav	Kvoch,	František	Matoušek,	Milan	
Novotný,	Václav	Novotný,	Jana	Víznerová,	Bohuslav	Radonský,	Jaroslav	Rauš,	Zdeněk	Rejňák,	Květa	
Plichtová,	Věra	Šolcová,	Karel	Stránský,	Miloslav	Strnad,	Zdeněk	Šída,	Marie	Pivrncová,	Libor	Šolc,	Libuše	
Štěpánková,	František	Vlach,	Vlasta	Müllerová,	Marie	Opočenská,	Helena	Zikšová

Maturitní	rok	1953	-	třída	III.,	třídní	učitel:	Jaroslav	Machytka
Václav	Borčický,	Zdeňka	Hrubá,	Jiří	Dont,	Jaroslav	Grof,	Ludmila	Valešová,	Hana	Konopáčová,	Petr	
Koudelka,	Alena	Šulcová,	Jaroslav	Krtička,	Oluše	Píčová,	Marta	Lelková,	Jana	Ježková,	Vladimír	Nypl,	Eva	
Nádvorníková,	Petr	Smetana,	Marie	Johnová,	Božena	Šimková,	Vladimír	Špirhanzl,	Jiří	Šupka,	Zdeňka	
Ulrychová,	Jan	Vita,	Bohuslav	Vitvar

Maturitní	rok	1953	-	třída	IV.,	třídní	učitel:	Vladimír	Cerman
Josef	Bičík,	Vladimír	Broul,	Radomil	Havlíček,	Václav	Kouble,	Václav	Pilař,	Hana	Rohlíková,	Danuše	
Traspová,	Věra	Novotná,	Edvín	Pivec,	Jaroslav	Podzimek,	Ivana	Schovánková,	Miroslav	Pavel,	Alena	
Stuchlíková

Maturitní	rok	1954	-	třída	11.,	třídní	učitel:	Vladimír	Cerman
Jiří	Bekr,	Ivana	Vágenknechtová,	Josef	Brych,	Jaroslava	Burkertová,	Zdeněk	Dejl,	Karel	Grof,	Václav	Imlauf,	
Věra	Kosinová,	Miloslava	Zemánková,	Vladimír	Krátký,	Ivo	Kraus,	Radomír	Mádle,	Lubomír	Machovec,	Josef	
Malý,	Radmila	Sedláčková,	Josef	Pavlovec,	Emilie	Jahelková,	Hana	Dejmková,	Radko	Rajmon,	Bohumil	
Rejha,	Vladimír	Rubeš,	Milan	Ryba,	Věra	Šoltýsová,	Naděžda	Těhníková,	Václav	Vrabec

Maturitní	rok	1955	-	třída	11.,	třídní	učitel:	Jaroslav	Machytka
Jitka	Poláková,	Lubor	Čepek,	František	Černoch,	Jaroslava	Grohová,	Jan	Ende,	Eva	Čáslavská,	Zdeněk	
Fidler,	Bohuslav	Fišar,	Ludmila	Špůrová,	František	Groh,	Jiří	Holanec,	Věra	Hylmarová,	Zdena	Hykyšová,	
Otakar	John,	Zdena	Kubínová,	Jiří	Martínek,	Hana	Foitová,	Jaroslav	Mizera,	Stanislav	Pilař,	Ludmila	
Vojíková,	Jana	Suchardová,	Olga	Svobodová,	Petr	Prokůpek,	Dana	Valešová,	Olga	Tomášová,	Helena	
Brožová,	Jarmila	Ludvíková,	Josef	Špůr,	Vladimír	Tichý,	Josef	Tůma

Maturitní	rok	1956	-	třída	11.,	třídní	učitel:	Ladislav	Pilař
Jaroslav	Baier,	František	Bajer,	Jaroslav	Bareš,	Květa	Kvochová,	Eva	Hlaváčková,	Danuše	Machytková,	Věra	
Hrnčířová,	Věra	Mudrochová,	Miroslav	Čermák,	František	Dušička,	Hana	Pacáková,	Jaroslava	Špačková,	Jiří	
Goll,	Jiří	Hejtman,	Věra	Linková,	Evženie	Žižková,	Jiří	Ječný,	Marta	Kloučková,	Helena	Hylmarová,	Miroslav	
Knap,	Stanislava	Lánská,	Eva	Vojíková,	Jaroslava	Braunová,	Jana	Machková,	Iva	Pourová,	Jiří	Morávek,	
Oldřich	Odvárko,	Helena	Pavlovcová,	Stanislava	Vitíková,	Karel	Rádle,	Jiří	Šejnoha,	Josef	Tauchman,	
Miroslav	Tulka,	Marie	Stránská,	Jana	Krátká,	Vlasta	Maternová,	Jana	Zapadlová,	Jarmila	Adamcová

Maturitní	rok	1957	-	třída	11.A,	třídní	učitel:	Ladislav	Pilař
Alena	Brandejská,	Petr	Duczynski,	Jaroslava	Kynčlová,	Milena	Havlová,	Nataša	Tauchmanová,	Božena	
Gottwaldová,	Hana	Kordová,	Václav	Koula,	Věra	Podzimková,	Josef	Kracík,	Jan	Kubánek,	Jiří	Kučera,	Luboš	
Mádle,	Růžena	Malá,	Helena	Mazánková,	Helena	Šulcová,	Zdeňka	Morávková,	Jiří	Procházka,	Bohumila	
Šimková,	Jaromír	Samek,	Božena	Lánská,	Karel	Sedlák,	Vladislav	Šejnoha,	Josef	Šimek,	František	Štecha,	
Lidmila	Vitvarová,	Zdeněk	Unger,	Iva	Gollová

Maturitní	rok	1957	-	třída	11.B,	třídní	učitel:	Jaroslav	Machytka
Věra	Jebavá,	Maruše	Mašková,	Jana	Najmanová,	Marie	Trdlicová,	Hana	Stuchlíková,	Zdeněk	Čeřovský,	
Ivo	Dřízhal,	Eduard	Hák,	Jiří	Hlavatý,	Zdeněk	Kavan,	Jiří	Kordík,	Anna	Plichtová,	Karel	Kupka,	Jiří	Mach,	
Eva	Svobodová,	Jana	Urbanová,	Jiří	Nožička,	Eliška	Tauchmanová,	Josef	Pech,	Irena	Šulcová,	František	
Plecháč,	Jana	Černochová,	Jaroslav	Rosenberg,	Jarmila	Krausová,	Vlastizdar	Vágenknecht,	Jana	Víchová,	
Bohumil	Žďárský,	Zdeněk	Sucharda

Maturitní	rok	1958	-	třída	11.A,	třídní	učitel:	Ladislav	Jebavý
Helena	Holoušová,	Milada	Medlíková,	Pavel	Gürlich,	Karel	Holman,	Eva	Čotková,	Anna	Brendlová,	
Anna	Gaudlová,	Eva	Niklová,	Miroslav	Krejčí,	Jiří	Lejdar,	Věra	Trkalová,	Jaromír	Polák,	Jana	Šecová,	Věra	
Hamanová,	Věra	Šecová,	Milan	Sedláček,	Jarmila	Štannerová,	Ladislav	Stránský,	Jitka	Bakešová,	Vladimír	
Tauchman,	Eliška	Koubková,	Jaroslav	Typlt,	Jaroslav	Vašek

Maturitní	rok	1958	-	třída	11.B,	třídní	učitel:	Věra	Bílková
Eva	Linková,	Josef	Dresler,	Věra	Šubrtová,	Marie	Nyplová,	Jana	Ulvrová,	František	Hraba,	Eva	Pátá,	Ludmila	
Vlačihová,	Helena	Kotyková,	Vladislav	Kracík,	Jiří	Kučera,	Hana	Válková,	Pavel	Mašek,	Vlasta	Mikelková,	
Marie	Stuchlíková,	Marie	Ottová,	Helena	Kupková,	Petr	Pivrnec,	Marie	Vedralová,	Jan	Strnádek,	Josef	
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Šejnoha,	Jaroslav	Tázlar,	Julius	Tegel,	Marie	Pospíšilová,	Ivan	Zajíc

Maturitní	rok	1959	-	třída	11.A,	třídní	učitel:	Jiřina	Lukášová
Olga	Pilařová,	Ivan	Brabec,	Věra	Cepková,	Jiřina	Malá,	Zdeňka	Hendrychová,	Anna	Zákravská,	Jiří	Knap,	
Marie	Bohunová,	Věra	Kopecká,	Stanislav	Kotyk,	Vlasta	Havlatová,	Ladislav	Mühl,	Libuše	Zákoutská,	
Ludmila	Fišarová,	Anna	Povrová,	František	Pivec,	Jiřina	Šimková,	Božena	Kolářová,	Jiří	Sedláček,	Jan	
Smutný,	Karel	Stuchlík,	Jiří	Sucharda,	Hana	Kyselová,	Jana	Kytlerová,	Jaroslav	Trejbal,	Marta	Hylmarová,	
Hana	Kučerová,	Dagmar	Skolková

Maturitní	rok	1959	-	třída	11.B,	třídní	učitel:	Ladislav	Pilař
Ludmila	Kubíčková,	Alena	Jaklová,	Jana	Vitvarová,	Zdena	Hrnčířová,	Eva	Brádlová,	Jana	Barková,	Jaromír	
Fól,	Marie	Fialová,	Marcela	Fajfrová,	Jan	Horáček,	Karel	Koláček,	Zdena	Machytková,	František	Košťál,	
Blanka	Špůrová,	Danuše	Nosková,	Jaroslav	Lelek,	Karel	Loner,	Anna	Lukešová,	Jana	Kotyková,	Jarmila	
Suchardová,	Vladimír	Plecháč,	Marie	Jindráková,	Božena	Jirásková,	Alena	Horáčková,	Věra	Nosková,	Eva	
Brožová,	Petr	Tůma,	Emil	Vokatý,	Alena	Procházková,	Pavel	Bednárek,	František	Janeček

Maturitní	rok	1960	-	třída	11.A,	třídní	učitel:	Zdeněk	Běhal
Jan	Brikcius,	František	Čeřovský,	Marcela	Štannerová,	Marie	Pilařová,	Olga	Jebavá,	Marie	Šturmová,	Ivana	
Fejfarová,	Vladislava	Seligerová,	Alena	Kotyková,	Božena	Odvárková,	Jindřich	Kovář,	Anna	Nyklová,	Marta	
Foitová,	Bohunka	Zahradníková,	Marie	Kloučková,	Alena	Kotíková,	Jiřina	Prokůpková,	Jana	Beranová,	
Marta	Brodská,	Vlastimil	Plecháč,	Jiří	Pochop,	Milan	Popek,	Květa	Podlipná,	Marie	Machová,	Stanislav	
Stránský,	Josef	Špůr,	Josef	Vaníček,	Věra	Koudelková,	Vladimíra	Hošicová

Maturitní	rok	1960	-	třída	11.B,	třídní	učitel:	Jiřina	Lukášová
Alena	Procházková,	Zdena	Rudišová,	Ludmila	Sytařová,	Jana	Kubátová,	Richard	Hák,	Dagmar	Janatová,	
Věra	Soukupová,	Táňa	Vondrová,	Alena	Plichtová,	Petra	Zejbrdlíková,	Jiří	Jirásko,	Jiřina	Tůmová,	Bohuslav	
Kříž,	Dagmar	Šťovíčková,	Marie	Šulcová,	Lidmila	Peštová,	Marie	Prokůpková,	Anna	Šorfová,	Vladimír	
Pěnička,	Eva	Novotná,	Olga	Novotná,	Werner	Sieber,	Dana	Šramlová,	Hana	Medlíková,	Jiřina	Žáková,	Marie	
Babáková,	Jaroslav	Vlačiha,	František	Volejník,	Eva	Vojtíšková,	Josef	Vrabec

školní	rok	1960/1961	-	nematurovalo	se

Maturitní	rok	1962	-	třída	III.A,	třídní	učitel:	Ladislav	Jebavý
Jaroslav	Buchar,	Milena	Lukešová,	Helena	Laňová,	Zuzana	Brabcová,	František	Hylmar,	Vladimír	Koblížek,	
Jana	Kejzralová,	Vlasta	Bajerová,	Iva	Patočková,	Jiří	Lavický,	Slávka	Kuželová,	Zdeňka	Crhová,	Jaromír	Pour,	
Ladislav	Rutrle,	Karel	Řehák,	Věra	Jarolímková,	Jitka	Pospíšilová,	Zdeněk	Sláma,	Květoslava	Morávková,	
Jitka	Ondráčková,	Jana	Sedláčková,	Jan	Tomáš,	Jiří	Turner,	Anna	Holoušová,	Milan	Vašek

Maturitní	rok	1962	-	třída	III.B,	třídní	učitel:	Ladislav	Pilař
Zdeněk	Bryknar,	Ladislava	Lauerová,	Hana	Šulcová,	Jana	Dostálová,	Jitka	Mádlová,	Jana	Urbanová,	Milena	
Mařasová,	František	Hrnčíř,	Milan	John,	Eva	Jeriová,	Vladimír	Kos,	Lída	Máiová,	Miroslava	Buchnarová,	
Svatava	Homolková,	Vít	Nýdrle,	Věra	Divišová,	Ludmila	Sluková,	Miloš	Střihavka,	Alena	Ježková,	Lubomír	
Tůma,	Věra	Kobrová,	Petr	Vacek,	Stanislava	Chuchlíková,	Jana	Zimolková

Maturitní	rok	1963	-	třída	III.,	třídní	učitel:	Jaroslav	Mizera
Ilona	Vojtěchová,	Marie	Jeriová,	Anna	Grohová,	Miloš	Havel,	Helena	Bachtíková,	Jiří	Horáček,	Toman	
Horáček,	Jaroslava	Lánská,	Miloš	Chaloupecký,	Eva	Hartlová,	Ladislav	Leden,	Eva	Horynová,	Josef	Marks,	
Jiří	Matoulek,	Věra	Machytková,	Jitka	Novotná,	Vlaďka	Rieglová,	Vladimír	Šajner,	Miroslava	Foitová,	Marie	
Kociánová,	Eliška	Nosková,	Josef	Šťovíček,	Jaroslava	Dlabová,	Ludmila	Dlabolová,	František	Vitoch,	Jana	
Kumpoštová

Maturitní	rok	1964	-	třída	III.,	třídní	učitel:	Zdeněk	Běhal
Hana	Pochopová,	Květa	Vagenknechtová,	Jitka	Císařová,	Milada	Fialová,	Božena	Blažková,	Vlasta	Typltová,	
Jaroslava	Horáková,	Bedřich	Kotek,	František	Koubek,	Alena	Tovarová,	Olga	Vobořilová,	Kristýna	Hornová,	
Eva	Cermanová,	Marie	Zajícová,	Petr	Seliger,	Květa	Mühlová,	Vladimír	Stuchlík,	Jaroslava	Krejčová,	Dana	
Horáková,	Eva	Fialová,	Radko	Šeps,	Jaroslav	Trubák,	Eva	Háková,	Ivan	Vokatý,	Vladislav	Zakouřil,	Ladislav	
Brož,	Miroslav	Fink,	Milan	Kužel,	Jan	Ouško,	Břetislav	Ježek,	Helena	Dvořáková,	Marie	Tichá

Maturitní	rok	1965	-	třída	III.,	třídní	učitel:	Ladislav	Pilař
Jiří	Běhal,	Dana	Trávníková,	Jitka	Šulcová,	Zdeněk	Dont,	Jan	Glatt,	Libuše	Pavlová,	Jan	Holouš,	Milena	
Babková,	Lidmila	Knapová,	Hana	Lamačová,	Karel	Jerie,	Vilém	Kolář,	Jaroslava	Ptáčková,	Dana	Typltová,	
Ludmila	Kmínková,	Eva	Mertová,	Luděk	Munzar,	Věra	Bajerová,	Anna	Maximová,	Jana	Trübenekerová,	
Stanislava	Jebavá,	Lubomír	Režný,	Jaroslava	Sedláčková,	Jiří	Skořepa,	Marie	Stránská,	Eliška	Hrnčířová,	
Vladěna	Smutná,	Miluše	Rejlová,	Jana	Poláková,	Otakar	Vlačiha,	Věra	Šecová,	Květa	Šmejcová

Maturitní	rok	1966	-	třída	III.A,	třídní	učitel:	Ladislav	Jebavý
Marie	Fohlová,	Božena	Medlíková,	Marie	Ulrichová,	Eva	Macková,	Hana	Petřivá,	Danuše	Imlaufová,	Marie	
Hrbková,	Alena	Špůrová,	Alena	Nosková,	Hana	Rechcíglová,	Marie	Chrtková,	Marie	Tužová,	Dana	Kalfusová,	
Hana	Müllerová,	Eva	Jarůšková,	Naděžda	Studená,	Jiřina	Novotná,	Alena	Křížková,	Hana	Reimontová,	
Hana	Šupková,	Zlatuška	Knapová,	Vlasta	Vágenknechtová,	Zina	Tomášová

Maturitní	rok	1966	-	třída	III.B,	třídní	učitel:	Jaroslav	Mizera
Věra	Grohová,	Jiří	Bláha,	Alena	Podzimková,	Věra	Kněžáčková,	Josef	Dyntr,	Vítězslava	Bludská,	Zdeněk	
Gold,	Zdeněk	Havlata,	Ivan	Horáček,	Věra	Lavická,	Jiřina	Knapová,	Vladimír	Jiřička,	Dagmar	Čípová,	Věra	
Tajbrová,	Vladislava	Jírů,	Josef	Krupka,	Jiří	Makovička,	Karel	Novák,	Jiří	Pešta,	Jan	Sláma,	Helena	Kyselová,	
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Stanislav	Stránský,	Vladimír	Sůva,	Eva	Kovářová,	Milena	Rajmová,	Eva	Syrovátková

Maturitní	rok	1967	-	třída	III.A,	třídní	učitel:	Zdeněk	Běhal
Vlasta	Portychová,	Věra	Matoušová,	Valeska	Hlužová,	Magda	Havelková,	Věra	Hiršalová,	Alena	Tryznová,	
Zdislava	Hetfleischová,	Ludmila	Rydvalová,	Ludmila	Grundmannová,	Josef	Kracík,	Vladimíra	Klůzová,	
Alena	Semíková,	Hana	Jiřičková,	Eliška	Tesařová,	Jana	Košíčková,	Eva	Nýdrlová,	Zdeněk	Obšasník,	Jana	
Jirásková,	Pavel	Pliešovský,	Helena	Hylmarová,	Jana	Lukášová,	Miluše	Bajerová,	Zdeňka	Kozáková,	
Miroslava	Fišarová,	Nina	Adamcová,	Květa	Munzarová,	Hana	Jiřišťová,	Hana	Kovářová,	Vlasta	Farská

Maturitní	rok	1967	-	třída	III.B,	třídní	učitel:	Zdena	Kubínová
Věra	Bulušková,	Jana	Kobrlová,	Jiří	Dejmek,	Zdeňka	Gmucová,	Jaroslava	Nosková,	Vladislava	Jebavá,	
Václava	Hošková,	Miroslava	Ježková,	Svatava	Jindřišková,	Miroslav	Kotek,	Vlasta	Řezáčová,	Václav	Kunt,	
Karel	Martínek,	Věra	Stunová,	Oldřich	Petera,	Ota	Petr,	Jaroslav	Pyciak,	Jiřina	Kalenská,	Zdeňka	Báslová,	
Vladimír	Slavíček,	Jan	Sucharda,	Jiřina	Jirásková,	Blanka	Šajnerová,	Jiří	Šolc,	Pavel	Traspe,	Zdeněk	Ulrich,	
Jaroslav	Věchet,	Zdeňka	Říkovská

Maturitní	rok	1968	-	třída	III.A,	třídní	učitel:	Bohumír	Horáček
Marcela	Karlová,	Dagmar	Machová,	Marie	Vanclová,	Marie	Benešová,	Irena	Čeřovská,	Zdeňka	Běhalová,	
Hana	Jirásková,	Marie	Maternová,	Libuše	Vágenknechtová,	Věra	Novotná,	Eva	Třešňáková,	Olga	Zvěřinová,	
Jan	Petera,	Jiřina	Špůrová,	Olga	Svobodová,	Lenka	Štěpánková,	Jiří	Řehák,	Hana	Samková,	Bronislava	
Pulkertová,	Ludmila	Podzimková,	Jaroslava	Portyková,	Dagmar	Štěrbová,	Jiří	Vágner

Maturitní	rok	1968	-	třída	III.B,	třídní	učitel:	Ladislav	Pilař
Marie	Pochopová,	Anna	Kulhánková,	Jana	Nožičková,	Jana	Vrabcová,	Hana	Maternová,	Jiří	Fejfar,	Jitka	
Čermáková,	Josef	Kosina,	Hana	Imlaufová,	Lubor	Kracík,	Miloslav	Kutnar,	Petr	Mizera,	Eva	Maťátková,	
Jaroslav	Novák,	Oldřich	Nýdrle,	Hana	Dostálová,	Taťana	Janíková,	Jaroslav	Pipek,	Ladislav	Samek,	Květa	
Pilařová,	Jarmila	Novotná,	Marie	Plichtová,	Jiří	Trojan,	Marie	Rybová,	Květa	Hýrková,	Hana	Mrázková

Maturitní	rok	1969	-	třída	III.A,	třídní	učitel:	Jiřina	Staňková
Jaromír	Dědek,	Stanislav	Faifr,	Nasťa	Vávrovská,	Jaroslav	Fejfar,	Alena	Vinklářová,	Miroslav	Chudoba,	
Jarmila	Fišerová,	Jiří	Jirouš,	Jarmila	Vágenknechtová,	Magda	Ševců,	Věra	Landfeldová,	Marie	Stakorská,	
Libuše	Králová,	Eva	Šimková,	Alexandra	Slavíčková,	Hana	Ledvinková,	Luboš	Obšasník,	Václav	Portych,	
Zdena	Bryknarová,	Hana	Svobodová,	Jitka	Kozáková,	Arnošt	Šír,	Iva	Halířová,	Miroslav	Šolc,	Libuše	
Cermanová,	Vlasta	Svobodová

Maturitní	rok	1969	-	třída	III.B,	třídní	učitel:	Zdeněk	Běhal
Alena	Jarošová,	Miroslava	Francová,	Zdena	Semíková,	Jaroslava	Bartoníčková,	Ladislav	Knap,	Jana	
Věchtová,	Emilie	Macková,	Libuše	Cermanová,	Marie	Kolová,	Zdeňka	Horová,	Jaroslava	Ulrichová,	Zdeněk	
Plecháč,	Dana	Podzimková,	Jana	Schovánková,	Eva	Nedorostová,	Věra	Štěpánová,	Lenka	Petrová,	Miluše	
Rulfová,	Jana	Šimková,	Vlastislava	Horáková,	Alena	Svobodová,	Daniela	Hejlová,	Hana	Nízká,	Marie	
Glattová

Maturitní	rok	1970	-	třída	III.A,	třídní	učitel:	Ladislav	Pilař
Tomáš	Bouda,	Jaroslava	Francová,	Vendula	Lánská,	Eva	Dědková,	Pavel	Hylmar,	Věra	Grofová,	Jan	
Martinec,	Josef	Matouš,	Helena	Šilhánová,	Zdeněk	Nýdrle,	Miluše	Reimontová,	Jana	Šimůnková,	Josef	
Podlipný,	Alexej	Seidl,	Petr	Skořepa,	Oldřich	Smeták,	Karel	Syřiště,	Hana	Kovářová,	Věra	Fejklová,	Hana	
Štolcová,	Martin	Šutka,	František	Válek,	Jana	Munzarová,	Alena	Krupičková

Maturitní	rok	1970	-	třída	III.B,	třídní	učitel:	Bohumír	Horáček
Marcela	Vítková,	Hana	Kobrová,	Eva	Bajerová,	Eva	Vedralová,	Naděžda	Štěpánková,	Ilija	Zejbrdlíková,	
Zdeňka	Petráková,	Jaroslava	Nachtmanová,	Naďa	Vrabcová,	Vendula	Petráková,	Miluše	Cermanová,	Hana	
Měšťanová,	Helena	Rulfová,	Hana	Pavlová,	Květa	Tauchmanová,	Ivana	Košťálová,	Milena	Ulrichová,	Jarmila	
Jírová,	Magdaléna	Grofová,	Hana	Matějková,	Zdeněk	Budina

Školní	rok	1970/1971	-	nematurovalo	se

Maturitní	rok	1972	-	třída	IV.A,	třídní	učitel:	Ladislav	Pilař
Gustav	Bartoš,	Jaroslava	Bryknarová,	Karel	Beneš,	Jiřina	Pilařová,	Martina	Jermářová,	Věra	Sedláčková,	
Josef	Kubánek,	Jarmila	Věchtová,	Hana	Konečná,	Jiří	Petráček,	Pavel	Podlipný,	Hana	Rejthárková,	Hana	
Menšíková,	Miloslava	Tauchmanová,	Petr	Trávník,	Marie	Petrová,	Alena	Šírová,	Přemysl	Vajdl,	Dagmar	
Kutnarová,	Josef	Záveský

Maturitní	rok	1972	-	třída	IV.B,	třídní	učitel:	Jiřina	Staňková
Miloslav	Čermák,	Jarmila	Munzarová,	Hana	Duffková,	Zdena	Vanclová,	Aleš	Hendrych,	Bohumír	Hlavatý,	
Eva	Knapová,	Jan	Kordík,	Iva	Krejčová,	Danuše	Chuchlíková,	Radomíra	Grohová,	Alena	Nyplová,	Tomáš	
Roučka,	Věra	Richterová,	Eva	Nachtmanová,	Miloslava	Jarošová,	Zuzana	Raušová,	Hana	Chejnovská

Maturitní	rok	1973	-	třída	IV.A,	třídní	učitel:	Josef	Kopačka
Marie	Skalická,	Zdena	Slavíková,	Jiřina	Burdysová,	Marie	Vágenknechtová,	Květa	Fišarová,	Zdena	Hašková,	
Jaroslav	Houžvička,	Pavel	Jodas,	Zdena	Pilařová,	Pavel	Kobr,	Milan	Kotyk,	Alexandra	Kracíková,	Marie	
Fišarová,	Zdena	Tichá,	Eduard	Lejdar,	Miroslav	Matúš,	Miroslav	Morávek,	Miroslav	Nožička,	Jiří	Petrák,	
Jan	Podlipný,	František	Podzimek,	Vladimír	Preisler,	Marcela	Drašarová,	Ladislav	Ulrich,	Anna	Fejfarová,	
Vladimír	Vik,	Věra	Kracíková,	Vladimír	Roučka
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Maturitní	rok	1973	-	třída	IV.B,	třídní	učitel:	Zdeněk	Běhal
Vratislav	Čermák,	Miluše	Goldová,	Irina	Pechová,	Jana	Vaníčková,	Martin	Geisler,	Helena	Hrbková,	Dagmar	
Grofová,	Hana	Dovolová,	Jiří	Kučera,	Eva	Bajerová,	Jitka	Bartoníčková,	Jana	Maťátková,	Alena	Gernatová,	
Dana	Konečná,	Olga	Koníčková,	Milan	Obšasník,	Antonín	Patka,	Dagmar	Schovánková,	Jiřina	Medlíková,	
Dagmar	Vachoušková,	Zdena	Knapová,	Eva	Gottwaldová,	Jana	Peštová,	Josef	Řezáč,	Ladislava	Imlaufová,	
Jana	Hálová,	Blanka	Haláčková,	Alena	Šmatolánová,	Eva	Karlasová,	Ladislav	Zlatník,	Blanka	Bryknarová

Maturitní	rok	1974	-	třída	IV.A,	třídní	učitel:	Jan	Horáček
Vlastimil	Albrecht,	Pavel	Bryknar,	Miroslava	Špůrová,	Václav	Čeřovský,	Jiří	Hašek,	Jaroslav	Havelka,	Petr	
Jaček,	Jaroslava	Bajerová,	Roman	Jenček,	Jaroslava	Malá,	Radim	Kalfus,	Věra	Mitlenerová,	Roman	Kirsch,	
Hana	Dufková,	Milan	Kocourek,	Pavel	Kola,	Ivo	Krsek,	Marie	Kordová,	Libor	Matouš,	Vlasta	Stuchlíková,	
Jaroslav	Pavel,	Jana	Rosenbergová,	Bohuslav	Skořepa,	Dagmar	Dlabolová,	Josef	Spejchal,	Dagmar	
Křížová,	Naděžda	Novotná,	Jana	Beránková,	Miloslav	Špelda,	Libuše	Bláhová,	Zdeněk	Turek,	Pavel	Zima

Maturitní	rok	1974	-	třída	IV.B,	třídní	učitel:	Jiřina	Staňková
Hana	Geisselová,	Eva	Petrová,	Zora	Hanušová,	Miloš	Česák,	Jana	Brádlová,	Irena	Štěrbová,	Petr	Jirouš,	
Vladimíra	Třešňáková,	Vlasta	Vinčálková,	Marie	Petráková,	Jiřina	Kovářová,	Lenka	Mimrová,	Alena	
Poloprudská,	Lenka	Štrauchová,	Renata	Kraftová,	Martin	Pilař,	Radomíra	Syřišťová,	Eva	Pechalová,	
Radmila	Malá,	Věra	Podzimková,	Věra	Rulfová,	Jiří	Vyšohlíd,	Marcela	Dontová

Maturitní	rok	1975	-	třída	IV.,	třídní	učitel:	Věra	Sedláčková
Eva	Švitorková,	Květuše	Chrtková,	Vladimír	Exner,	Vlasta	Rejmanová,	František	Janů,	Petr	Jaroš,	Milena	
Vaníčková,	Miroslav	Josífek,	Václav	Knap,	Květa	Máhrlová,	Libuše	Pechová,	Hana	Benešová,	Jana	Grohová,	
Miroslav	Kučera,	Jitka	Krejčová,	Milena	Kubátová,	Jarmila	Hejtmanová,	Stanislav	Nožička,	Ivana	Raušová,	
Jiří	Pilař,	Jana	Hoffmannová,	Miroslav	Rejman,	Lenka	Kracíková,	Luděk	Smolík,	Miloš	Somol,	Věra	Šepsová,	
Vladislav	Šulc,	Jiří	Tajč,	Milena	Krausová,	Vladimíra	Pilařová,	Miloň	Votoček,	Jana	Farská

Maturitní	rok	1976	-	třída	IV.,	třídní	učitel:	Eva	Šinkmanová
Dušana	Votočková,	Vlasta	Vlachová,	Irena	Šidáková,	Hana	Mikulková,	Danuše	Šrámová,	Zdeněk	
Jerie,	Jiřina	Šepsová,	Věra	Jirásková,	Jana	Krejčová,	Alena	Ulvrová,	Jiří	Kočárek,	Adolf	Malínský,	Dana	
Okrouhlecká,	František	Paďour,	Jana	Ducháčková,	Dagmar	Kulhánková,	Margita	Nosková,	Zuzana	
Pecháčková,	Marcela	Štajgrová,	Václav	Rychlík,	Eva	Stuchlíková,	Věra	Kovářová,	Miroslava	Šonská,	Zdeňka	
Lukešová,	František	Šeps,	Jana	Trybenekrová,	Dagmar	Hušková,	Miloslav	Tauchman,	Josef	Zvoníček,	
Dagmar	Novotná,	Petr	Žítek

Maturitní	rok	1977	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Jan	Horáček
Milena	Kmeťová,	Jiří	Čeřovský,	Eva	Pecháčková,	Alena	Hálová,	Jaroslav	Fidrmuc,	Miloš	Gaudl,	Helena	
Týfová,	Jiří	Geiger,	Jiří	Halama,	Zdeněk	Hanzl,	Vladimíra	Svobodová,	Jaroslava	Janáková,	Petr	Jarůšek,	Eva	
Rajmová,	Jiří	Kavan,	Jiří	Konopáč,	Oldřich	Kuřík,	Ludmila	Petráková,	Hana	Imlaufová,	Vlasta	Lánská,	Lenka	
Metelková,	Jaroslav	Mitlener,	Lenka	Plecháčová,	Danuše	Petrová,	Petr	Ptáčník,	František	Rejč,	Julius	
Slezák,	Oldřich	Šádek,	Alena	Zhoufová,	Eva	Víchová,	Ivana	Krausová,	Libor	Tauchman,	Lenka	Batelková,	
Jitka	Brůnová,	Věra	Janatová

Maturitní	rok	1978	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Jaroslav	Vašek
Hana	Drbová,	Hedvika	Rejchrtová,	Marie	Vejrostová,	Eva	Brendlová,	Jiří	Crha,	Drahoslava	Kyttlerová,	Alena	
Polanová,	Vladimír	Erban,	Jana	Šorfová,	Ilona	Kracíková,	Renata	Hrnčířová,	Luděk	Hašek,	Eva	Benčová,	
Dana	Křiváčková,	Miluše	Térová,	Miroslava	Podobská,	Božena	Nýdrlová,	Lubomír	Lánský,	Bruno	Lejdar,	Jiří	
Lodr,	Vladimír	Pačesný,	Jindřich	Petr,	Petr	Portych,	Pavel	Samek,	Miroslav	Svoboda,	Hana	Prokešová,	Jiří	
Šádek,	Miloslava	Chudobová,	Hynek	Štilec,	Pavel	Šubr,	Miroslav	Tůma,	Radka	Jodasová

Maturitní	rok	1979	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Květa	Sedláčková
Pavel	Bekr,	Štěpánka	Šinkmanová,	Miroslav	Dlabola,	Ladislava	Kozáková,	Petra	Ferlesová,	Jiří	Feige,	
Věra	Bílková,	Darja	Matoušová,	Věra	Čermáková,	Helena	Vaňurová,	Eliška	Kobrlová,	František	Koch,	Petr	
Kotyk,	Miroslav	Král,	Alena	Kubinová,	Jaroslava	Týfová,	Helena	Zamlarová,	Iveta	Tůmová,	Jan	Müller,	Alena	
Kubínová,	Petr	Nauš,	Jaromír	Nosek,	Jaroslav	Pechal,	Ivan	Seidl,	Lenka	Horáková,	Věra	Kadavá,	Karel	
Tomášek,	Marie	Hrabová,	Marie	Ulrichová

Maturitní	rok	1980	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Dana	Kalfusová
Marie	Dufková,	Barbora	Lejdarová,	Ludmila	Ludvíková,	Iva	Máslová,	Alena	Pánková,	Jarmila	Pospíšilová,	
Jitka	Landfeldová,	Dana	Brandejská,	Marie	Brádlerová,	Zdeněk	Doležal,	Jindřiška	Jelínková,	Jana	Stránská,	
Jarmila	Sýkorová,	Hana	Hlavatá,	Martin	Janata,	Vlasta	Trejbalová,	Pavel	Jerie,	Irena	Lánská,	Martin	Kracík,	
Dana	Šidáková,	Radomíra	Zahradníková,	Roman	Marks,	Pavel	Neugebauer,	Milena	Angyálová,	Jana	
Menčíková,	Jitka	Jiřišťová,	Jana	Formanová,	Miroslav	Šimůnek,	Jaroslav	Šubr,	Jitka	Kubínová

Maturitní	rok	1981	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Jan	Horáček
Lenka	Pilařová,	Hana	Horáková,	Svatopluk	Císař,	Zuzana	Voňková,	Alena	Víšková,	Vlasta	Burkertová,	
Yveta	Knappová,	Iva	Karbulová,	Milena	Novotná,	Vladislav	Jíra,	Jan	Kmoníček,	Helena	Exnerová,	Marcela	
Plecháčová,	Eva	Prokůpková,	Ilona	Ponerová,	Pavel	Portyš,	Alois	Rais,	Dana	Kubínová,	Jana	Kulhánková,	
Roman	Slaboch,	Ladislav	Stříbrný,	Hana	Bergerová,	Renata	Vávrová,	Jitka	Plecháčová

Maturitní	rok	1982	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Jaroslav	Vašek
Milada	Lorenzová,	Ondřej	Fajstavr,	Dagmar	Mizerová,	Růžena	Holíková,	Zuzana	Hnízdová,	Ludmila	
Brůnová,	Miroslava	Viková,	Eva	Metelková,	Otakar	Patka,	Libuše	Šámalová,	Josef	Podzimek,	Jana	
Tauchmanová,	Ivan	Sehnal,	Vladimíra	Knapová,	Marcela	Stránská,	Jaromír	Šejnoha,	Libuše	Mertová,	Jana	
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Ottová,	Josef	Tomáš,	Martin	Tuma,	Ladislav	Typlt,	Hana	Miffková,	Jiří	Vitvar

Maturitní	rok	1983	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Bedřich	Loukota
Lenka	Musilová,	Miloš	Barák,	Ivo	Bekr,	Alena	Bergerová,	Ladislava	Šádková,	Dana	Čurdová,	Jana	Chrtková,	
Jana	Kozlová,	Kateřina	Bartošová,	Jana	Rychterová,	Marica	Brandejská,	Marek	Holman,	Libuše	Štěrbová,	
Jiří	Karlas,	Jitka	Rosenbergová,	Vladimíra	Pavlíková,	Ivan	Kmeť,	Jiřina	Jůzová,	Dagmar	Vitvarová,	Jana	
Feigová,	Eva	Rosenbergová,	Zdeněk	Mikule,	Jaroslav	Novotný,	Jiří	Novotný,	Miloslav	Pačesný,	Pavel	
Pivrnec,	Petr	Prokůpek,	Jindřich	Rozporka,	Hana	Trnková,	Jiří	Soukup,	Zdena	Zahradníková,	Stanislav	Šír,	
Kateřina	Hrubá,	Martina	Rychecká,	Lenka	Mečířová

Maturitní	rok	1984	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Marie	Trávníková
Věra	Horáčková,	Dana	Jakoulová,	Jitka	Machová,	Martin	Hanuš,	Zdena	Pasecká,	Ludmila	Souhradová,	
Iveta	Urbanová,	Petra	Lísalová,	Pavel	Kotyk,	Pavel	Kučera,	Ivo	Kulhánek,	Jana	Šimůnková,	Hana	Víznerová,	
Pavel	Novák,	Michal	Paďour,	Marcela	Novotná,	Petra	Vrabcová,	Radmila	Trejbalová,	Monika	Zimová,	Eva	
Rybová,	Věra	Šorfová,	Martin	Vašek,	Jana	Bukovská,	Lenka	Žlabová,	Petr	Votýpka

Maturitní	rok	1985	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Jan	Horáček
Romana	Jebavá,	Irena	Ježková,	Jana	Kociánová,	Romana	Voborníková,	Věra	Morávková,	Martin	Bekr,	
Lenka	Kuncová,	Iva	Hnízdová,	Petr	Fendrych,	Drahoslav	Friček,	Lenka	Hajzlerová,	Iva	Hrušková,	Milan	
Hampl,	Roman	Hásek,	Miroslav	Havel,	Iva	Benešová,	Ivona	Šolcová,	Lenka	Bílková,	Jana	Podlipná,	Martina	
Morávková,	Lenka	Zapadlová,	Zdeněk	Mizera,	Zbyněk	Náhlovský,	Karel	Navrátil,	Dana	Bajerová,	Martin	
Pyciak,	Miroslava	Macháčková,	Věra	Šulcová,	Iva	Hrabová,	Lenka	Viková

Maturitní	rok	1986	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Alena	Vodičková
Dagmar	Exnerová,	Martina	Finková,	Markéta	Hylmarová,	Eva	Johnová,	Dana	Košťálová,	Jindra	Langnerová,	
Věra	Mazánková,	Jolana	Obšasníková,	Vendula	Pospíšilová,	Marcela	Řehořová,	Radka	Svobodová,	
Lada	Šuhájková,	Aneta	Smrčková,	Vladimír	Bajer,	Jana	Šepsová,	Marcel	Blažek,	Zdeněk	Burkert,	Iva	
Ducháčková,	Petra	Ponzelová,	Radka	Záveská,	Tomáš	Janatka,	Pavlína	Dušková,	Miroslav	Jebavý,	Jaroslav	
Jirásko,	Blanka	Hošková,	Lubomír	Klimek,	Karel	Kotyk,	Pavel	Kužel,	Jan	Machek,	Alena	Pivrncová,	Tomáš	
Nesvadba,	Petr	Nykl,	Lubomír	Pech,	Ilona	Brendlová,	Jiří	Pochop,	Ivan	Tomáš,	Bohumila	Samková

Maturitní	rok	1987	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Jan	Horáček
Lenka	Matoušová,	Miroslav	Buchar,	Jana	Crhová,	Petr	Dejmek,	Ludmila	Podobská,	Lucie	Válková,	Roman	
Dušta,	Radka	Jiřičková,	Stanislava	Kučerová,	Karel	Grund,	Pavel	Horáček,	Iveta	Chudobová,	Eva	Pavelková,	
Lenka	Axamitová,	Dagmar	Nosková,	Jiří	Jůza,	Lenka	Horáčková,	Roman	Kubánek,	Monika	Jirsová,	Jan	
Marek,	Šárka	Kodymová,	Věra	Skrbková,	Jan	Poslušný,	Libor	Stuchlík,	Lucie	Bytnarová,	Helena	Nálevková,	
Marek	Štumpf,	Antonín	Ulík,	Jitka	Michalíková,	Hana	Dvorská

Maturitní	rok	1988	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Stanislav	Faifr
Pavlína	Dyntrová,	Ivana	Horáčková,	Dana	Karešová,	Marcela	Munzarová,	Hana	Václavíková,	Kateřina	
Vasilová,	Marie	Vondráčková,	Věra	Čapková,	Čestmír	Drašar,	Radek	Dufek,	Evžen	Havlík,	Eva	Valentová,	Jiří	
Hylmar,	Yvona	Stolínová,	Pavel	Ježek,	Martin	Knap,	Jana	Vágnerová,	Šárka	Jirotová,	Alena	Zapadlová,	Jiří	
Mizera,	Jiřina	Typltová,	Jana	Štěpánková,	Roman	Pokorný,	Jarmila	Chalupníčková,	Soňa	Podlipná,	Lenka	
Friedrichová,	Marie	Hrnčířová,	Michal	Vašek,	Jana	Rachotová,	Zdeněk	Věchet,	Johana	Baliharová,	Hana	
Imlaufová,	Petr	Zlatník

Maturitní	rok	1989	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Miroslava	Zahradníková
Renata	Adamová,	Gabriela	Bartošová,	Markéta	Bénová,	Jana	Bouchnerová,	Radka	Buďárková,	Lidmila	
Buzíková,	Oldřiška	Krausová,	Šárka	Mejvaldová,	Jana	Müllerová,	Irena	Nosková,	Ivana	Peštová,	Jiřina	
Rychterová,	Monika	Stuchlíková,	Kateřina	Svobodová,	Alena	Zahradníková,	Monika	Záveská,	Lucie	Háková,	
Petr	Duczynski,	Jiří	Fink,	Jaroslav	Grof,	Pavel	Grund,	Roman	Kotyk,	Jan	Kubánek,	Pavel	Náhlovský,	Marek	
Nydrle,	Václav	Pačesný,	Radomír	Pecháček,	Daniel	Reš,	Tomáš	Sedláček,	Zdeněk	Sucharda,	Rudolf	Cogan

Maturitní	rok	1990	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Lenka	Pospíšilová
Helena	Blážková,	Diana	Bydžovská,	Marcela	Čurdová,	Gabriela	Faifrová,	Irena	Haklová,	Andrea	Chvojková,	
Lenka	Jechová,	Jitka	Jírová,	Ilona	Knapová,	Renata	Kurfürstová,	Kamila	Morávková,	Jitka	Mühlová,	
Irena	Pačesná,	Regina	Polášková,	Bronislava	Sochorová,	Lenka	Suchardová,	Pavlína	Štěrbová,	Renata	
Štumpfová,	Bronislava	Valseková,	Monika	Malá,	Karel	Cerman,	Martin	Dejmek,	Martin	Duczynski,	Ladislav	
Harčarik,	Rudolf	Hartych,	Ladislav	Klazar,	Jan	Korda,	Josef	Miřácký,	Radek	Müller,	Petr	Pýcha,	Vladimír	
Šádek,	Libor	Zikeš

Maturitní	rok	1991	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Marie	Holmanová
Iva	Adamová,	Magda	Bujárková,	Jana	Doušová,	Ivana	Kalendová,	Marie	Kobrlová,	Šárka	Kopecká,	Pavla	
Kordová,	Dagmar	Kubíčková,	Šárka	Machová,	Hedvika	Oktábcová,	Libuše	Pánková,	Markéta	Pechová,	
Simona	Pechová,	Kateřina	Pitrová,	Radka	Poláková,	Jana	Stárková,	Martina	Šafářová,	Jaroslava	Vilímská,	
Věra	Vitochová,	Božena	Vydrová,	Eva	Petrová,	Josef	Cogan,	Martin	Dušička,	Zdeněk	Hrnčíř,	Miroslav	
Klimeš,	Jaroslav	Kříž,	Roman	Kubánek,	Martin	Novotný,	Dušan	Procházka,	Robert	Sankovič,	František	
Smrček,	Libor	Stránský,	David	Šulc,	Jaromír	Typlt,	Jaroslav	Vagenknecht

Maturitní	rok	1992	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Květa	Sedláčková
Věra	Bajerová,	Věra	Červenková,	Jana	Havlíková,	Hana	Herbrychová,	Jana	Horáčková,	Andrea	Hradecká,	
Marcela	Jakoulová,	Iveta	Kovářová,	Jana	Machová,	Jana	Máslová,	Andrea	Mládková,	Vlasta	Pačesná,	
Romana	Plecháčová,	Nina	Quittnerová,	Kateřina	Sedláčková,	Štěpánka	Straňková,	Alexandra	Woideová,	
Stanislav	Albrecht,	Josef	Bujárek,	Michal	Dubec,	Jiří	Dunda,	Tomáš	Fejfar,	Jan	Herber,	Jaroslav	Janský,	
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Ladislav	Jiřička,	Ladislav	Kodym,	Šárka	Šmídová,	Radek	Libák,	Roman	Novotný,	Pavel	Osten,	Pavel	
Pekárek,	Jiří	Pešta,	Jiří	Rychtera,	Hana	Suchardová,	Lucie	Slámová,	Jaroslav	Šulc,	Ondřej	Voráček

Maturitní	rok	1993	-	třída	4.,	třídní	učitel:	Věra	Sedláčková
Marie	Crhová,	Jitka	Dlouhá,	Jana	Fejfarová,	Renata	Fišerová,	Simona	Grafková,	Dagmar	Haltufová,	Jana	
Jůzová,	Hana	Klozová,	Leona	Kubištová,	Jana	Kynčlová,	Naděžda	Medlíková,	Romana	Medlíková,	Hana	
Pasáková,	Kateřina	Šajnerová,	Dagmar	Šinkorová,	Jana	Václavíková,	Karla	Vágnerová,	Kateřina	Volná,	
Milan	Dufek,	Jitka	Pilařová,	Jana	Kořínková,	Martin	Horák,	Martin	Kalibán,	Stanislav	Klazar,	Josef	Klimenta,	
Štěpán	Lenděl,	Martin	Pekař,	Pavel	Ruml,	Martin	Sedláček,	Martin	Sekot,	Miroslav	Špicar,	Renata	Háková,	
Kateřina	Nováková,	Jiří	Ulrych,	Petr	Valenta,	Pavel	Vojtíšek,	Petra	Seidlová

Maturitní	rok	1994	-	třída	H4.G,	třídní	učitel:	Eva	Šinkmanová
Jitka	Erbenová,	Lenka	Fejfarová,	Ondřej	Flégl,	Anna	Haláčková,	Hana	Hlaváčková,	Andrea	Hloužková,	
Marcela	Hrušková,	Eva	Konůpková,	Ivona	Kubíčková,	Štěpánka	Kuříková,	Jitka	Lendělová,	Monika	
Lorenzová,	Markéta	Lubasová,	Jitka	Macháčková,	Jana	Medlíková,	Andrea	Mentlová,	Andrea	Mikolášová,	
Radka	Podlipná,	Gabriela	Pyšná,	Pavla	Svobodová,	Martina	Šajnerová,	Lucie	Škeříková,	Zdeněk	Tomáš,	
Radka	Ulrichová,	Ludmila	Víznerová,	Olga	Vrabcová,	Dušan	Vrabec,	Petra	Žáčková

Maturitní	rok	1994	-	třída	P4.G,	třídní	učitel:	Miroslava	Zahradníková
Ondřej	Fajfr,	Marta	Háková,	Zdeněk	Hradecký,	František	Hylmar,	Michaela	Jandová,	Ondřej	Kobrle,	
Hedvika	Kozáková,	Jitka	Křížová,	Petr	Mareš,	Michael	Miess,	Martin	Munzar,	Ondřej	Nýdrle,	Jaroslav	
Poláček,	Jana	Rešová,	Martina	Smutná,	Petra	Stuchlíková,	Gabriela	Šikýřová,	Jan	Vágenknecht,	Petra	
Vasilová,	Daniela	Vítová,	Bedřich	Zahradník,	Eva	Zahradníková,	Petr	Zamlar,	Petr	Žalský

Maturitní	rok	1995	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Lenka	Pospíšilová
Martina	Antošová,	Hana	Bartoníčková,	Martina	Bergerová,	Romana	Břízková,	Jana	Celjaková,	Martina	
Čermáková,	Vladimír	Červenka,	Vítězslav	Dufek,	Radek	Erban,	Romana	Hamáčková,	Kateřina	Holá,	
Markéta	Hylmarová,	Libor	Kavan,	Jiřina	Kolbabová,	Jindřich	Kolorenč,	Eva	Kotková,	Dita	Kroulíková,	Pavel	
Kutek,	Martina	Peterová,	Jana	Pilařová,	Tomáš	Roučka,	Martina	Stránská,	Alena	Stuchlíková,	Kateřina	
Svobodová,	Martina	Tomková,	Lucie	Tůmová,	Otakar	Vlačiha,	Andrea	Volejníková,	Marek	Vondrák,	Lenka	
Voráčková,	Martin	Woide,	Jana	Zapadlová,	Tomáš	Žalský

Maturitní	rok	1996	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Ladislav	Groh
Romana	Bartoníčková,	Ondřej	Bičík,	Jan	Blažek,	Monika	Burešová,	Markéta	Česáková,	Klára	Fejfarová,	Jan	
Hendrych,	Iva	Horáčková,	Luboš	Kaplan,	Vendula	Kordíková,	Milan	Mach,	Karel	Machačka,	Pavel	Novák,	
Jiří	Pačesný,	Luboš	Polívka,	Petra	Polmanová,	Věra	Pospíšilová,	Jan	Sláma,	Monika	Soběslavová,	Miluše	
Sochorová,	Jitka	Stuchlíková,	Jan	Sucharda,	Martina	Šepsová,	Marcela	Tůmová,	Lucie	Vajdlová,	Andrea	
Volejníková,	Vojtěch	Záveský,	Hana	Zelinková

Maturitní	rok	1997	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Lenka	Doležalová
Eliška	Bártová,	Lenka	Burešová,	Klára	Divišová,	Dana	Dušičková,	Veronika	Fólová,	Daniela	Hermochová,	
Petr	Chutný,	Lenka	Jebavá,	Darina	Ježková,	Jana	Jirásková,	Milan	Kola,	Blanka	Kordová,	Helena	Malá,	
Michal	Malý,	Petra	Mašková,	Petr	Otmar,	Kateřina	Pešková,	Pavel	Podzimek,	Zdeněk	Rajm,	Jaroslav	
Řezníček,	Hana	Smotlachová,	Ladislav	Stuchlík,	Hana	Ulrichová,	Jan	Vlačiha,	Jiří	Žalský,	Richard	Žmolil

Maturitní	rok	1997	-	třída	7.,	třídní	učitel:	Karel	Mikeš
Jaroslav	Červenka,	Petr	Fejfar,	Andrea	Hylmarová,	Lenka	Janatová,	Marcela	Jebavá,	Lucie	Kobrlová,	
Přemysl	Kolorenč,	Pavlína	Krátká,	Martin	Kuřík,	Lucie	Kynychová,	Zdeněk	Prajs,	Aleš	Rambousek,	Eva	
Roušalová,	Vladimíra	Rumlová,	Renata	Rychterová,	Otakar	Sedláček,	Jitka	Stránská,	Monika	Šepsová,	
Romana	Šilingová,	Pavel	Šourek,	Eva	Štorcová,	Ivana	Tauchmanová,	Lucie	Trávníková,	Helena	Víznerová,	
Petr	Vondrák	

Maturitní	rok	1998	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Jindřiška	Dubnová
Martin	Doubek,	Jana	Dundová,	Lukáš	Faifr,	Jan	Fejfar,	Stanislava	Franková,	Anna	Horáčková,	Martin	John,	
Martina	Kovářová,	Pavel	Kunt,	Jiří	Lupínek,	Libor	Nechanický,	Petra	Nyplová,	Michal	Otmar,	Romana	
Pelikánová,	Jan	Perner,	Soňa	Reimannová,	Andrea	Schwarzová,	Vladimír	Věchet

Maturitní	rok	1998	-	třída	7.,	třídní	učitel:	Stanislav	Bendl
Pavlína	Antošová,	Petr	Cerman,	Josef	Černohorský,	Bohuslav	Franc,	Václav	Hanousek,	Eva	Hendrychová,	
Gabriela	Holečková,	Markéta	Jirkovská,	Kateřina	Krsková,	Radka	Kunclová,	Martin	Mach,	Markéta	
Nováková,	Petra	Nováková,	Jiří	Pilař,	Daniel	Polman,	Lucie	Pourová,	Lukáš	Rambousek,	Eva	Rosůlková,	
Michal	Sacher,	Adéla	Sedláčková,	Kristýna	Schautová,	Lubomír	Šajner,	Radek	Šilhán,	Martin	Tauchman,	
Pavel	Vondrák,	Jana	Votýpková

Maturitní	rok	1999	-	třída	7.,	třídní	učitel:	Jana	Vašková
Filip	Antoš,	Jan	Beneš,	Lucie	Čermáková,	Martina	Deusová,	Petra	Dvořáková,	Simona	Fejglová,	Jitka	
Horáčková,	Jitka	Horáková,	Lenka	Jirásková,	Terezie	Kalfusová,	Josef	Klepsa,	Luboš	Kracík,	Vladislav	Kracík,	
Pavlína	Krejčová,	Iva	Kudrnovská,	Jana	Matoulková,	Lucie	Matoušová,	Šárka	Nožičková,	Martin	Pařízek,	
Ivana	Pasáková,	Martina	Patková,	Olga	Podlipná,	Kateřina	Pospíšilová,	Anna	Roučková,	Petr	Seliger,	
Gabriela	Suchomelová,	Ondřej	Trávník,	Lukáš	Typlt,	Pavlína	Zárubová,	Štěpánka	Záveská,	Dana	Kubíková

Maturitní	rok	2000	-	třída	7.,	třídní	učitel:	Šárka	Horáková
Michal	Blažek,	Lucie	Čepelková,	Lukáš	Fejfar,	Lucie	Fojtová,	Norbert	Galdini,	Lukáš	Hejtman,	Aleš	Jirásko,	
Petra	Klůzová,	Eva	Kotyková,	Martina	Kozlová,	Lenka	Krotilová,	Vít	Kudrnovský,	Věra	Malínská,	Petr	
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Morávek,	Aneta	Rolfová,	Marie	Roučková,	Alena	Syřišťová,	Václav	Štěrba,	Lidmila	Tauchmanová,	Pavel	
Trübenekr,	Jana	Ulvrová,	Lenka	Vavrušová,	Radek	Vyšohlíd,	Jan	Zikmund

Maturitní	rok	2001	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Lenka	Pospíšilová
Lenka	Bártíková,	Radek	Crha,	Vítězslav	Červenka,	Lucie	Červenková,	Jan	Dědek,	Ivana	Dlouhá,	Lenka	
Hronková,	Michaela	Janoušková,	Michaela	Krausová,	Kateřina	Kynčlová,	Vendula	Novotná,	Milan	Otmar,	
Markéta	Plechatá,	Iva	Pospíšilová,	Petr	Starý,	Jan	Zapadlo,	Kateřina	Zemánková

Maturitní	rok	2001	-	třída	7.,	třídní	učitel:	Ivana	Koudelková
Radka	Bartoníčková,	Soňa	Bucková,	Miloš	Cerman,	Eva	Dubcová,	Barbora	Fučíková,	Petra	Gebauerová,	
Martina	Holoušová,	Radek	Hylmar,	Veronika	Hylmarová,	Věra	Hylmarová,	Vojtěch	Jirkovský,	Petr	Junek,	
Alžběta	Krausová,	Ivo	Krsek,	Jana	Matoušová,	Iveta	Mizerová,	Ondřej	Myšík,	Jan	Pajurek,	Radek	Pařízek,	
Jan	Podlipný,	Klára	Podzimková,	Iveta	Purkrtová,	Alena	Roušalová,	Jana	Rybníčková,	David	Šámal,	Adéla	
Vákenknechtová,	Filip	Vávra,	Gabriela	Wieserová,	Petr	Zahradník

Maturitní	rok	2002	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Lenka	Doležalová
Pavla	Boukalová,	Markéta	Bryknarová,	Lucie	Erlebachová,	Čeněk	Faifr,	Šárka	Felcmanová,	Martin	Hlosta,	
Hana	Horáková,	Alena	Hrnčířová,	Milan	Janda,	Anežka	Jiříková,	Olga	Kolová,	Jana	Kubánková,	Tomáš	
Kusák,	Petra	Lukešová,	Tereza	Matoušková,	Dagmar	Mikouslová,	Pavel	Mühl,	Marie	Novotná,	Zuzana	
Palounková,	Jitka	Podobská,	Pavlína	Poláková,	Pavel	Riedel,	Petr	Říha,	Michal	Starý,	Ondřej	Šádek,	Jiřina	
Šepsová,	Petr	Šmíd,	Lucie	Šrámková,	Vít	Tomáš,	Radek	Ulvr,	Tomáš	Ulvr,	Kateřina	Vávrová

Maturitní	rok	2003	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Jindřiška	Dubnová
Michaela	Bakovská,	Kateřina	Bednářová,	Soňa	Benčová,	Monika	Benešová,	Romana	Crhová,	Anna	
Čančíková,	Jana	Čermáková,	Monika	Čermáková,	Klára	Dixová,	Veronika	Jonová,	Helena	Kaminská,	Ondřej	
Kašpar,	Markéta	Klimentová,	Iva	Kramarzová,	Miroslav	Kubeš,	Kateřina	Kulhavá,	Hana	Lánská,	Gabriela	
Lepková,	Monika	Libánská,	Martina	Nedomlelová,	Karolína	Pelikánová,	Tomáš	Petr,	Iva	Procházková,	
Adéla	Rybová,	Šárka	Šmirausová,	David	Těhlík,	Eliška	Typltová,	Veronika	Vaňurová,	Lucie	Viktorinová,	Šárka	
Zikmundová,	Klára	Zlatníková,	Jana	Riedelová,	Pavlína	Luňáková

Maturitní	rok	2003	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Šárka	Horáková
Dagmar	Bezstarostová,	Martina	Dvořáková,	Veronika	Glovanová,	Alexandra	Hlubučková,	Vojtěch	Hrubý,	
Luděk	Hruš,	Ivana	Jirásková,	Radim	Kalfus,	Iva	Knapová,	Monika	Krauseová,	Tereza	Kvášová,	Petr	Mečíř,	
Radek	Mühl,	Jan	Perný,	Iva	Plecháčová,	Tomáš	Rejmont,	Štěpán	Roučka,	Magdalena	Rybníčková,	
Veronika	Ševců,	Jana	Tomešová,	Jitka	Ulrichová,	Martina	Ulvrová,	Vojtěch	Vávra,	Eva	Vohánková,	Gabriela	
Zikmundová

Maturitní	rok	2004	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Miroslava	Zahradníková
Martina	Bílková,	Veronika	Brádlová,	Zuzana	Brendlová,	Michaela	Dufková,	Dagmar	Fejfarová,	Vít	Fidranský,	
Pavel	Hanyš,	Kateřina	Kopánková,	Michaela	Krausová,	Hana	Mádlová,	Michaela	Malá,	Veronika	Mikešová,	
Iveta	Novotná,	Jakub	Otmar,	Alena	Otmarová,	Alena	Pavolková,	Zuzana	Podzimková,	Pavlína	Pospíšilová,	
Miroslav	Procházka,	Lenka	Raulímová,	Nina	Rulfová,	Petra	Sádlová,	Markéta	Šafránková,	Lucie	Štrynclová,	
Monika	Šulcová,	Jana	Tauchmanová,	Barbora	Vávrová,	Jitka	Velechovská,	Karel	Vít,	Veronika	Zahrádková,	
Mirka	Zajícová,	Romana	Hankeová

Maturitní	rok	2004	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Jana	Žižková
Pavel	Barborka,	Michaela	Bedrnová,	Michaela	Danilová,	Magdaléna	Doležalová,	Lenka	Fejklová,	Tomáš	
Forman,	Vladimír	Gebauer,	Milan	Hloušek,	Eva	Horáčková,	Ivana	Jebavá,	Jan	Jelínek,	Martina	Ježková,	
Tereza	Jirásková,	Jiří	Komárek,	Barbora	Francová,	Ilona	Máhrlová,	Jitka	Matoušová,	Helena	Mesnerová,	
Kateřina	Opočenská,	Lenka	Pavelcová,	Jana	Perná,	Tereza	Podrazilová,	Adéla	Prajsová,	Andrea	Riedlová,	
Vítězslav	Ryba,	Stanislava	Šolcová,	Jana	Šťovíčková,	Veronika	Typltová

Maturitní	rok	2005	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Josef	Křeček
Petra	Čermáková,	Marie	Doubková,	Petra	Drahoňovská,	Hana	Ducháčková,	Tomáš	Fojt,	Petra	Hlavatá,	
Veronika	Hloušková,	Veronika	Horáčková,	Šárka	Hradecká,	Jana	Hronková,	Ladislav	Hylmar,	Věra	Janatová,	
Marie	Jiřičková,	Kateřina	Kissová,	Veronika	Košťálová,	Monika	Kubánková,	Veronika	Linková,	Jaroslava	
Lukešová,	Kateřina	Morávková,	Daniela	Mühlová,	Lucie	Nagyová,	Radka	Peterová,	Petr	Plamínek,	Veronika	
Šulcová,	Jan	Tomeš,	Jan	Vágenknecht,	Lenka	Vaníčková,	Jana	Vítová,	Lucie	Zapadlová,	Zuzana	Houfková,	
Ondřej	Prášil,	Tereza	Suková

Maturitní	rok	2005	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Jana	Vašková
Patricie	Bergmanová,	Josef	Duben,	Iva	Francová,	Lucie	Holubová,	Iva	Honců,	Radka	Hylmarová,	Filip	
Jezcó,	Jan	Jezcó,	Tomáš	Jirásko,	Aneta	Jodasová,	Petr	Kalfař,	Ludmila	Kocourková,	Alexandra	Malá,	
Miroslava	Mikousková,	Martina	Mühlová,	Michaela	Ostenová,	Kristýna	Pilařová,	Pavlína	Provazníková,	
Zuzana	Šidlichovská,	Adéla	Štípková,	Miloš	Trejbal,	Martin	Tůma,	Simona	Vaisová,	Renáta	Včeláková,	
Tereza	Vinšová,	Květuše	Vitteková,	Pavel	Vodička,	Kateřina	Voňková,	Filip	Veverka,	Kateřina	Krausová,	
Martin	Jícha,	Hana	Janatová,	Jakub	Jon

Maturitní	rok	2006	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Lenka	Pospíšilová
Veronika	Baštářová,	Klára	Bejrová,	Kristýna	Bicková,	Veronika	Fišarová,	Marta	Hamanová,	Pavlína	
Hojcsková,	Jan	Kosina,	Pavnína	Kulhánková,	Kristýna	Lukešová,	Pavlína	Mařasová,	Libor	Matějka,	Kateřina	
Morávková,	Jitka	Nosková,	František	Ouzký,	Aneta	Rychlíková,	Martina	Říhová,	Karel	Sál,	Adéla	Stránská,	
Libuše	Štolfová,	Zdeňka	Tauchmanová,	Ivana	Ulrychová,	Martin	Ulvr,	Jan	Vaníček,	Martin	Vávra,	Martin	
Vojtíšek,	Dana	Zikešová,	Lada	Zikmundová,	Tereza	Vágenknechtová,	Pavel	Kozderka,	Ondřej	Nosek
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Maturitní	rok	2006	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Jana	Budinská
Adéla	Antošová,	Martin	Bartoš,	Iveta	Brádlová,	Kateřina	Grohová,	Pavlína	Horáčková,	Kristýna	Kábrtová,	
Jiří	Knap,	Jakub	Koudelka,	Petra	Kozáková,	Patrik	Kužel,	Lukáš	Lejdar,	Lenka	Linková,	Jana	Matoušová,	
Vendula	Nováková,	Alexandra	Nožičková,	Alena	Opočenská,	Lucie	Ostrčilová,	Pavlína	Prokopová,	Marie	
Rybníčková,	Lucie	Skořepová,	Nela	Stuchlíková,	Ivo	Šorm,	Petra	Štěrbová,	Michaela	Tauchmanová,	Michal	
Tomáš,	David	Vavrinec,	Alice	Vávrová,	Pavel	Zahradník,	Jan	Hájek,	Eliška	Jirásková

Maturitní	rok	2007	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Jana	Knapová
Pavla	Albrechtová,	Miloš	Bernkopf,	Vojtěch	Blažík,	Anna	Bruková,	Pavlína	Budinová,	Jana	Budinská,	
Ondřej	Čapek,	Iva	Činátlová,	Petr	Daniš,	Šárka	Doskočilová,	Miroslava	Doubková,	Ivana	Horáčková,	Lucie	
Kasková,	Markéta	Klímová,	Daniela	Malá,	Jana	Mejsnarová,	Tomáš	Romaniuk,	Simona	Steigerová,	Anežka	
Škubalová,	Jaroslav	Šrůtek,	Andrea	Šulcová,	Vojtěch	Vávra,	Radek	Vilimovský,	Lukáš	Zajíc,	Michaela	
Zamlarová,	Edita	Zaplatílková,	Daniela	Záveská,	Tereza	Turčínová,	Aneta	Beyrová,	Klára	Hakenová,	Petr	
Kůtek

Maturitní	rok	2007	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Stanislav	Bendl
Pavlína	Bryknarová,	Pavlína	Čepelková,	Ivana	Gurecká,	Iveta	Hadincová,	Helena	Hejtmanová,	Radek	
Holouš,	Martin	Horáček,	Jan	Chocholáč,	Věra	Macková,	Pavel	Mach,	Eva	Mesnerová,	Monika	Nálevková,	
Barbora	Nožičková,	Zdeňka	Podlipná,	Veronika	Tomšů,	Jan	Trybenekr,	Kateřina	Valášková,	Tereza	Pourová,	
Martina	Sudková,	Zuzana	Schmalzriedová,	

Maturitní	rok	2008	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Lenka	Doležalová
Martin	Adolf,	Eva	Bajerová,	Daniel	Berger,	Jana	Bílková,	Lenka	Brádlová,	Kateřina	Čiperová,	Žaneta	
Damková,	Iveta	Danilová,	Adéla	Drábková,	Lada	Durstová,	Tereza	Gabrielová,	Zuzana	Ježková,	Veronika	
Jirásková,	Iva	Knězáčková,	Kateřina	Kotyková,	Lenka	Králová,	Barbora	Kubátová,	Jiří	Morávek,	Markéta	
Nečásková,	Romana	Novotná,	Zdeněk	Ouzký,	Nikola	Palounková,	Eliška	Poláková,	Zuzana	Skořepová,	Jan	
Štěrba,	Monika	Šůdová,	Marta	Ulrychová,	Markéta	Zechovská,	Petra	Zechovská,	Ilona	Žilinčíková,	Marek	
Chvalina,	Dominik	Chvojka,	Jana	Pokorná,	Vojtěch	Růžička

Maturitní	rok	2008	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Jindřiška	Dubnová
Andrea	Bumbová,	Tomáš	Buřil,	Michaela	Červená,	Eva	Dědková,	Lucie	Jebavá,	Jana	Kalfařová,	Václav	
Knap,	Zuzana	Knapová,	Radegast	Kuliha,	Lucie	Lejdarová,	Johana	Máhrlová,	Ondřej	Masák,	Šárka	
Matyásková,	David	Mužíček,	Tomáš	Nekovařík,	Tereza	Nováková,	Jan	Patka,	Kristýna	Pušová,	Jiří	Rykl,	Jan	
Svoboda,	Jan	Šulc,	Josef	Ulrich,	Adéla	Urbancová,	Šárka	Víchová,	Ondřej	Vik,	Lukáš	Zapadlo,	Štěpánka	
Březinová

Maturitní	rok	2009	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Miroslava	Zahradníková
Jan	Česák,	Jan	Drbohlav,	David	Friček,	Simona	Frydrychová,	Vladimír	Haman,	Jan	Horák,	Šárka	
Janouchová,	Kristýna	Jarešová,	Iva	Kocourková,	Renáta	Kozáková,	Tereza	Kubátová,	Dominika	Kuželová,	
Magdalena	Leimerová,	Jana	Macková,	Denisa	Malá,	Tereza	Mejsnarová,	Klára	Morávková,	Veronika	
Nečásková,	Martina	Novotná,	Radek	Ostrčil,	Helena	Otmarová,	Václav	Pilař,	Jitka	Sehnalová,	Lucie	
Sehnalová,	Jan	Šperk,	Adéla	Šrůtková,	David	Tůma,	Michaela	Vlasatá,	Kateřina	Vojtíšková,	Kateřina	
Zachová,	Jana	Janstová,	Zuzana	Tauchmanová,	Jan	Trejbal

Maturitní	rok	2009	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Stanislav	Bendl
Simona	Dědicová,	Martin	Doubek,	Dagmar	Drábková,	Jindřiška	Dubnová,	Milada	Frýbová,	Jakub	Hofman,	
Bohdana	Kaminská,	Radka	Kašparová,	Luboš	Kollarik,	Lenka	Koudelková,	Tomáš	Kraus,	Jana	Lacinová,	
Kristýna	Lánská,	Ondřej	Lejdar,	Michaela	Linhartová,	Nikola	Machová,	Ilona	Malá,	Adéla	Matoušová,	
Dagmar	Mitlenerová,	Antonín	Podzimek,	Zdeněk	Režňák,	Jakub	Široký,	Monika	Šmidrkalová,	Pavel	
Trybenekr,	Filip	Valenta,	Jana	Vlačihová,	Klára	Juránková,	Jiří	Franc,	Romana	Tóthová

Maturitní	rok	2010	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Josef	Křeček
Jitka	Bezstarostová,	Radka	Buštová,	Pavel	Čapek,	Andrea	Čechová,	Pavel	Černý,	Zuzana	Dejmková,	Lenka	
Erbertová,	Michaela	Holanová,	Martina	Kňavová,	Anna	Machotková,	Dagmar	Nosková,	Klára	Pavlíčková,	
Phan	Dai	Cuong,	Markéta	Podzimková,	Miroslava	Prajzlerová,	Věra	Procházková,	Michaela	Sehnalová,	
Tomáš	Sůva,	Václav	Šlapka,	Zuzana	Šoltová,	Jan	Šorf,	Marie	Tumová,	Kateřina	Václavková,	Tomáš	Vaníček,	
Jiří	Vrba,	Tereza	Mikulová,	Kateřina	Veinlichová

Maturitní	rok	2010	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Ivana	Koudelková
Ondřej	Bendl,	Václav	Boch,	Jiřina	Čančíková,	Jiří	Drašar,	Lucie	Geislerová,	Milan	Grund,	Zdeněk	Hevák,	
Tereza	Chomyšinová,	Markéta	Kalenská,	Pavel	Kohút,	Barbora	Kosinová,	Tomáš	Lacina,	Eva	Nekovaříková,	
Marie	Rejthárková,	Jan	Roučka,	Filip	Simon,	Veronika	Svobodová,	Přemysl	Šulc,	Ondřej	Tázlar,	Marie	
Vanclová,	Martin	Vencl,	Anna	Vitvarová,	Martina	Vlačihová,	Stanislav	Zahradník,	Miroslav	Malý

Maturitní	rok	2011	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Michal	Vejvoda
Bark	Michal,	Bark	Ondřej,	Dlouhá	Michaela,	Fejfarová	Martina,	Fojtová	Markéta,	Havlíková	Aneta,	Jenčková	
Monika,	Königsmark	Jan,	Kordíková	Veronika,	Koubová	Alena,	Krejcarová	Michaela,	Kůtková	Martina,	
Kvasnička	Jan,	Lendělová	Iva,	Míčková	Diana,	Morávková	Michaela,	Nosek	Ondřej,	Novotný	Jan,	Palečková	
Kristýna,	Peregrinová	Dana,	Pospíšilová	Lucie,	Prachařová	Dominika,	Prokůpková	Aneta,	Rudorfer	Lothar	
Filip,	Rychnová	Markéta,	Sádek	Petr,	Skořepa	Martin,	Suchánek	Ondřej,	Šulcová	Lenka,	Typlt	Štěpán,	
Vodičková	Nikola,	Zavřelová	Klára,	Zlatníková	Soňa			
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Maturitní	rok	2011	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Tomáš	Dočekal
Budinský	Marek,	Buřilová	Petra,	Erlebachová	Jana,	Gottvaldová	Pavlína,	Knapová	Anna,	Knesplová	Natálie,	
Korolová	Eva,	Kotyková	Jitka,	Krause	Jakub,	Kučera	Jindřich,	Machek	Jan,	Masáková	Andrea,	Mitlener	
Tomáš,	Nydrlová	Nikola,	Petráček	Jan,	Pyciaková	Anna,	Romaniuk	Filip,	Šustek	Vojtěch,	Tůmová	Ivana,	
Valášková	Kristýna,	Vašková	Lucie,	Vašková	Martina,	Vocásek	Jan,	Zdeňková	Michaela,	Žiga	Vít

Maturitní	rok	2012	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	PaedDr.	Jitka	Kerhartová
Beneš	Miroslav,	Bourová	Pavlína,	Černoch	Lukáš,	Čížková	Veronika,	Dobrá	Hana,	Dytrychová	Hana,	Fára	
Lukáš,	Fišarová	Veronika,	Grofová	Lucie,	Haltufová	Kristýna,	Havlíková	Kateřina,	Honců	Jan,	Hradecký	
Ondřej	Hubálovská	Nikola,	Kodym	Jiří,	Kohoutová	Lenka,	Komárek	Marek,	Kořínková	Nikola,	Krausová	
Petra,	Kulhánek	Michal,	Kupka	Pavel,	Kuříková	Eliška,	Linhart	Tomáš,	Musil	Josef,	Novotný	Jiří,	Pěničková	
Pavlína,	Rabelová	Denisa,	Stradiotová	Žaneta,	Stuchlík	Michal,	Šulcová	Kristýna,	Zachová	Michaela

Maturitní	rok	2012	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Mgr.	Marián	Matúš	Klapka
Barborka	Petr,	Bekr	Lukáš,	Brodský	Pavel,	Bucharová	Věra,	Havel	Tomáš,	Hofman	David,	
Holanová	Michaela,	Hylmarová	Renáta,	Jákl	Martin,	Jelínková	Kateřina,	Knap	Martin,	
Knapová	Gabriela,	Košková	Lenka,	Krejčová	Lenka,	Plecháč	Ondřej,	Rosenbergová	Martina,	
Rybka	Ondřej,	Sochor	Martin,	Šimek	Jiří,	Šmidrkal	Jan,	Tauchmanová	Adéla,	Tauchmanová
Kateřina,	Urban	Luděk,	Vencl	Milan,	Vršťala	Milan

Maturitní	rok	2013	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Ing.	Jindřiška	Dubnová
Cardalová	Petra,	Cimbálová	Simona,	Fajferová	Pavlína,	Foltýn	Dan,	Geiger	Petr,	Hamanová	Petra,	Havelka	
Jan,	Hlubučková	Andrea,	Charousková	Anežka,	Chudobová	Tereza,	Ježková	Kateřina,	Kaluhová	Aneta,	
Kváš	Martin,	Laušmanová	Helena,	Macek	Jaroslav,	Macek	Martin,	Němečková	Lucie,	Pavlicová	Kateřina,	
Podobská	Lucie,	Soviar	Josef,	Svoboda	Matěj,	Šerpán	Jan,	Šimek	Karel,	Šolcová	Lenka,	Vojtíšková	Michaela,	
Vořechová	Aneta,	Zechovský	Michal

Maturitní	rok	2013	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Mgr.	Jan	Kypr
Barborková	Marie,	Dejmek	Tomáš,	Grundová	Michaela,	Hykyšová	Michaela,	Kovaříková	Nikola,	Letošníková	
Michaela,	Morávková	Adéla,	Musilová	Anna,	Nguyen	Sy	Martin,	Nguyen	Thi	Hoai	Thanh,	Nováková	Martina,	
Pavelka	Ondřej,	Sabolová	Kristýna,	Stopka	Daniel,	Šotolová	Nikola,	Špirhanzlová	Iveta,	Tomšová	Tereza,	
Vlačiha	Tomáš,	Vojáček	Vladimír,	Voráčková	Kristýna,	Zvelebil	Jakub

Maturitní	rok	2014	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	PaedDr.	Stanislav	Bendl
Bartošová	Lucie,	Černá	Denisa,	Dohnalová	Monika,	Hrušková	Michaela,	Jínová	Barbora,	Jiroušová	Eva,	
Jozífková	Kateřina,	Kosejk	Petr,	Kubát	Jan,	Malaník	Miroslav,	Materna	Leoš,	Matúšová	Pavla,	Novák	Pavel,	
Pitelková	Daniela,	Pluchová	Radka,	Podzimek	Jan,	Podzimek	Pavel,	Pokorná	Pavlína,	Rejl	Lukáš,	Rubínová	
Veronika,	Skrbková	Jana,	Suchánková	Nela,	Špicarová	Lucie,	Tichá	Jana,	Vodnárková	Zuzana,	Wiesnerová	
Zuzana,	Zákoutská	Eliška,	Zívr	Lukáš

Maturitní	rok	2014	-	třída	8.,	třídní	učitel:	RNDr.	Jana	Vašková
Alvaradová	Karolína,	Bajerová	Petra,	Bendl	Tomáš,	Bukovský	Daniel,	Dobrá	Kateřina,	Drašarová	Denisa,	
Gottstein	Pavel,	Hozák	Marek,	Hylmar	Pavel,	Jirásko	Michal,	Jirutka	Tomáš,	Kaprál	Matyáš,	Mizera	David,	
Navrátilová	Kristýna,	Nosková	Lenka,	Rybková	Kateřina,	Sálová	Martina,	Šubrová	Michaela,	Tran	David	
Huu,	Vágenknechtová	Pavlína,	Vašková	Michaela,	Vojáčková	Hana,	Zahradníková	Irena

Maturitní	rok	2015	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Mgr.	Vojtěch	Záveský
Beck	Miroslav,	Bekrová	Šárka,	Bilová	Lucie,	Blažková	Michaela,	Brendlová	Aneta,	Černá	Magdaléna,	Hájek	
Sebastian,	Horáček	Vojtěch,	Hylmar	Martin,	Jiřičková	Markéta,	Jodas	Filip,	Kloutvorová	Michaela,	Kuželová	
Pavlína,	Marečková	Kristýna,	Milická	Lucie,	Morávková	Natálie,	Nálevka	Jan,	Nešvarová	Kristýna,	Nguyen	
Van	Tuan,	Nosek	Josef,	Novotná	Kateřina,	Pospíšil	Marek,	Řeháková	Kateřina,	Slovíková	Larisa	Alexandra,	
Stuchlíková	Karolína,	Svoboda	Alan,	Ulver	Marek,	Vojtíšek	Matěj

Maturitní	rok	2015	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Mgr.	Jana	Budinská
Bochová	Eva,	Broul	David,	Dušánek	David,	Halířová	Karolína,	Havlová	Markéta,	Janatová	Tereza,	Kosina	
Jakub,	Láska	Kamil,	Moravec	Jaroslav,	Musilová	Kristýna,	Nekovařík	Filip,	Pavelková	Anna,	Rešová	Kristýna,	
Ryšálková	Karolína,	Sokolan	Maxim,	Svobodová	Markéta,	Šepsová	Marika,	Šormová	Marie,	Šritr	Hynek,	
Tázlar	Vojtěch,	Včeláková	Martina

Maturitní	rok	2016	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Mgr.	Petra	Křížová
Barková	Pavlína,	Běhounková	Olivie,	Frýbová	Adéla,	Hladíková	Kateřina,	Holečková	Vladimíra,	Horáček	
Petr,	Hozáková	Kristýna,	Jezberová	Gabriela,	Jiroušová	Dáša,	Kadavá	Denisa,	Krausová	Michaela,	Kryl	
Matěj,	Kužel	Josef,	Kužel	Vojtěch,	Martinková	Anna,	Mašková	Veronika,	Matoušová	Pavlína,	Mikulová	Anna,	
Novotný	Petr,	Paulů	Lukáš,	Podzimek	Michal,	Rosenbergová	Kateřina,	Sádková	Veronika,	Sedláčková	
Michaela,	Tomeš	Ondřej,	Tryznová	Simona,	Vitvarová	Magdalena,	Zívr	Vojtěch,	Zvelebilová	Eliška

Maturitní	rok	2016	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Mgr.	Marián	Matúš	Klapka
Barborková	Lucie,	Baudyšová	Lucie,	Bukovská	Šárka,	Dufek	Dominik,	Fajferová	Simona,	Jarošová	
Veronika,	Jelínková	Barbora,	Jirková	Sára,	Krejčí	Michal,	Leová	Mai	Huong,	Máhrlová	Lucie	Lilly,	Malá	
Kateřina,	Mikousková	Diana,	Válková	Veronika,	Vlasatá	Eliška,	Voroniuk	Valerie,	Zajícová	Pavlína

Maturitní	rok	2017	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	RNDr.	Josef	Křeček	
Černohlávková	Adéla,	Čimová	Anna,	Dvořáková	Alžběta,	Flečková	Lucie,	Hanáček	Jakub,	Havlík	Ondřej,	
Honejsek	Tomáš,	Chomyšin	Václav,	Karásková	Pavlína,	Konířová	Sára,	Konopáčová	Pavlína,	Kopecký	
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Michal,	Kráčmarová	Tereza,	Krupičková	Pavlína,	Kučerová	Sabina,	Labíková	Barbora,	Lámr	Aleš,	Lonerová	
Natálie,	Machová	Barbora,	Martinková	Aneta,	Mašková	Vendula,	Matoušová	Kristýna,	Nedomlelová	Nikola,	
Nekovaříková	Aneta,	Pavlasová	Zuzana,	Plecháč	Daniel,	Roudná	Anna,	Svrčková	Kristýna,	Špiroch	David,	
Vojtíšková	Kristýna

Maturitní	rok	2017	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Mgr.	Michal	Chrtek
Fejfar	Pavel,	Fólová	Adéla,	Geisler	Václav,	Geislerová	Marie,	Kluz	Ondřej,	Kohút	Michael,	Košťáková	
Kristýna,	Kuželová	Petra,	Lánská	Simona,	Macková	Helena,	Machková	Veronika,	Matějovská	Alena,	Mojžiš	
Viktor,	Mokrý	Petr,	Moravec	Martin,	Morillo	Amy,	Musilová	Zuzana,	Nechanická	Kateřina	Mariana,	Nýdrle	
Martin,	Podzimek	Vojtěch,	Pospíšilová	Marie,	Procházková	Anna,	Rataj	Jan,	Řehák	Adam,	Šámal	Jakub,	
Šepsová	Lucie,	Šorm	Jiří,	Tázlar	Stanislav,	Tláskalová	Johana,	Ulrych	Jakub,	Vágenknecht	Jiří

Maturitní	rok	2018	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Mgr.	Tomáš	Dočekal
Bernard	Martin,	Bydžovská	Lucie,	Dubská	Štěpánka,	Fantová	Nikola,	Hamáček	Vojtěch,	Hamáčková	
Markéta,	Hermochová	Sára,	Hnízdová	Veronika,	Chomyšinová	Martina,	Jezdinská	Natálie,	Koutová	Zuzana,	
Kundrát	Libor,	Milická	Erika,	Mišková	Martina,	Ouzký	Vojtěch,	Pánková	Petra,	Pazen	Andrij,	Podrazilová	
Sabina,	Pochopová	Kristýna,	Sálová	Aneta,	Soltysiak	Marek,	Soukup	Kryštof,	Steinerová	Hana,	Šourková	
Natálie,	Štěpánek	Jan,	Vydra	Tomáš,	Zívrová	Tereza

Maturitní	rok	2018	-	třída	8.,	třídní	učitel:	PaedDr.	Stanislav	Bendl
Bartoň	Jan,	Břeň	Lukáš,	Doležalová	Denisa,	Honzáková	Ivana,	Horská	Kateřina,	Kaván	Vojtěch,	Kolářová	
Tereza,	Koreňová	Anna,	Kotherová	Jana,	Kříž	Martin,	Kysela	Jan,	Labaštová	Lenka,	Plecháč	Jan,	Pokorná	
Tamara,	Rychetníková	Tereza,	Svobodová	Kateřina,	Vokatá	Magdaléna

Maturitní	rok	2019	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Mgr.	Vlasta	Drábková
Buchalová	Žofie,	Crhová	Veronika,	Čapková	Barbora,	Dolanský	Martin,	Hoška	Jan,	Hučíková	Alena	
Marianna,	Jírová	Denisa,	Kleistner	Matyáš,	Kloutvor	Lukáš,	Kyselo	Petr,	Marková	Denisa,	Michálková	Nela,	
Mizerová	Anna,	Novotná	Barbora,	Novotná	Michaela,	Přenosilová	Markéta,	Sobran	Anastasia,	Sudková	
Nella,	Šebestová	Pavlína,	Šírová	Markéta,	Tauchmanová	Tereza,	Vacek	Petr,	Vomáčko	Jakub,	Žigová	
Veronika

Maturitní	rok	2019	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Mgr.	Radka	Ponikelská
Alvaradová	Tereza,	Ferkl	Jan,	Hylmar	David,	Karásková	Pavlína,	Kotyková	Klára,	Kotyková	Monika,	Lešák	
Petr,	Lešáková	Pavla,	Marková	Pavlína,	Matouš	Martin,	Nosková	Karolína,	Nyplová	Sabina,	Patková	Terezie,	
Plecháč	Vojtěch,	Podzimek	Kryštof,	Pour	Vojtěch,	Praislerová	Věra,	Pulcová	Irena,	Sehnalová	Iveta,	Švehla	
Josef,	Tegel	Jakub,	Tichá	Denisa,	Zbihlej	Lukáš

Maturitní	rok	2020	-	třída	4.G,	třídní	učitel:	Mgr.	Vojtěch	Záveský
Berg-Kelava	Julian,	Brázdil	David,	Dubinová	Alžběta,	Fiala	Jakub,	Forbelská	Dominika,	Hlaváček	Dan,	
Kellner	Daniel,	Kodydková	Tereza,	Kotyšková	Natálie,	Kuhnová	Monika,	Mejvald	Michal,	Mitrus	Jan,	
Novotný	Jan,	Podlipná	Nikola,	Prudič	Matěj,	Roudná	Karolína,	Sečková	Debora,	Senková	Kristýna,	Šolcová	
Kateřina,	Urbanová	Marie,	Vojíková	Zuzana,	Vojtková	Karolína,	Zeleňáková	Dagmar,	Zítková	Bára

Maturitní	rok	2020	-	třída	8.,	třídní	učitel:	Mgr.	Marián	Matúš	Klapka
Baťková	Adriana,	Buříval	Lukáš,	Holík	Lukáš,	Holík	Tomáš,	Janoušková	Barbora,	Jirková	Viktorie,	Klazarová	
Monika,	Králiček	Richard,	Křížová	Pavla,	Lamiová	Klára,	Lelek	Ondřej,	Lonerová	Nela,	Machková	Kateřina,	
Nálevková	Karolína,	Nováková	Světlana,	Pleváková	Sára,	Pospíšil	Daniel,	Sekotová	Klára,	Šabata	Jaroslav,	
Šimek	Ondřej,	Veselý	Jakub
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ŘEDITELÉ
Tomek	Ferdinand	 	 1910-1927
Jelínek	Josef	 	 	 1927-1928	 	 (zatímní	správce)
Polák	Jaroslav	 	 	 1928-1934
Koudelka	František	 	 1934-1935	 	 (zatímní	správce)
Netuka	Josef		 	 	 1935-1939
Šaloun	Josef		 	 	 1939-1949
Těhník	Ambrož			 	 1950-1952
Kraus	Stanislav			 	 1952-1953	 	 (pověřen	správou	ústavu)
Seidlová	Věra		 	 	 1953-1983
Sedláčková	Květa		 	 1983-1990
Faifr	Stanislav		 	 	 1990	 	 	 (pověřen	řízením)
Vašek Jaroslav   1990-2001
Horáček	Jan		 	 	 2001-2002	 	 (pověřen	řízením)
Matějovský	Pavel	 	 2002-	dosud

ZÁSTUPCI ŘEDITELE
Kraus	Stanislav			 	 1953-1965
Kopačka	Josef	 	 	 1974-1982
Čurda	Josef		 	 	 1980-1984
Sedláčková	Květa	 	 1982-1983
Faifr	Stanislav	 	 	 1984-1987
Horáček	Jan	 	 	 1987-2001
Koudelková	Ivana	 	 2003-2004
Trávníková	Marie	 	 2001-	dosud

UČITELÉ
 Jméno    Učil(a)     Aprobace
Adamec	Miroslav	 	 1976-1977	 	 	 	 ON
Augustinová	Jiřina	 	 1941-1943	 	 	 	 NJ
Bažantová	Iva	 	 	 1976-1978	 	 	 	 RJ,	ON	
Bareš	Jaroslav	 	 	 2000-2001	 	 	 	 D,	Z
Běhal	Zdeněk	 	 	 1942-1977	 	 	 	 L,	D
Bendl	Stanislav		 	 1990-dosud	 	 	 	 ČJ,	ZSV
Beneš	Florián	 	 	 1914-1919	 	 	 	 CH
Beránek	David	 	 	 2006	 	 	 	 	 AJ,	TV
Biben	Vasil	 	 	 1972-1973	 	 	 	 RJ
Bílek	Josef	 	 	 1992-1997	 	 	 	 NJ,	L
Bílková	Věra	 	 	 1949-1971	 	 	 	 ČJ,	AJ
Bosáková	Jana	 	 	 2002-2003	 	 	 	 AJ	
Borůvka	Tomáš		 	 2010-2012	 	 	 	 HV
Brendlová	Vendula	 	 2019-dosud	 	 	 	 VV
Brodský	Jaroslav	 	 1939-1942	 	 	 	 L
Budinská	Jana	 	 	 2001-dosud	 	 	 	 AJ,	D
Buchar	Václav	 	 	 1921-1927	 	 	 	 D,	Z
Buchar	Miroslav	 	 1994-1995	 	 	 	 F
Buchar	Jaroslav		 	 1916-1919	 	 	 	 M,	F
Bucharová	Miroslava	 	 1979-1980	 	 	 	 B,	TV
Bukovská	Alena		 	 2008-2011	 	 	 	 AJ
Buňata	Ladislav		 	 1914	 	 	 	 	 CH
Burešová	Marcela	 	 2004-2005	 	 	 	 ČJ
Burkert	Zdeněk		 	 2011-2012	 	 	 	 Z,	TV
Butter	Oskar	 	 	 1917-1919
Cerman	Vladimír	 	 1948-1983	 	 	 	 TV,	Z
Cukr	Bohumil	 	 	 1920-1923	 	 	 	 ČJ,	NJ
Čančíková	Marie	 	 2008-2009	 	 	 	 HV
Čejková	Věra	 	 	 1988-1997	 	 	 	 HV
Čurda	Josef	 	 	 1978-1984,	1990-2006	 	 	 ČJ,	TV,	ZSV
Daníčková	Martina	 	 2000-dosud	 	 	 	 NJ,	D
Dlouhá	Irena	 	 	 1999-2004	 	 	 	 ČJ,	NJ
Dienerová	Olga		 	 1941-1943	 	 	 	 D,	Z
Dočekal	Tomáš	 	 	 2003-dosud	 	 	 	 Z,	M
Doležalová	Lenka	 	 1982-	dosud	 	 	 	 CH,	B
Dostrašilová	Marie	 	 1940-1941	 	 	 	 D
Drábková	Vlasta	 	 2006-dosud	 	 	 	 ČJ,	AJ
Drobek	Jaroslav		 	 1939-1940	 	 	 	 L
Drobková	Božena	 	 1936-1942	 	 	 	 ČJ,	L	
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Dubnová	Jindřiška	 	 1994-dosud	 	 	 	 NJ,	ZE
Dufek	Leoš	 	 	 1983-1986	 	 	 	 RJ,	D
Dvořáček	Jaroslav	 	 1911-1913
Dvořák	František	 	 1931	 	 	 	 	 CH,	M,	Z
Ehmigová	Marta	 	 2008-dosud	 	 	 	 AJ,	ZSV
Eliáš	Antonín	 	 	 1932-1934	 	 	 	 ČSL.	NÁB.
Faifr	Stanislav	 	 	 1983-1991	 	 	 	 M,	F
Falta	Václav	 	 	 1934-1943	 	 	 	 ČSL.	NÁB.		
Ficek	Viktor	 	 	 1928-1930	 	 	 	 ČJ,	NJ	
Fidrmuc	Oldřich	 	 1928-1940	 	 	 	 D,	Z
Fišera	Karel	 	 	 1922-1923
Frank	Karel	 	 	 1931-1932	 	 		 	 ČJ,	FR
Frýbová	Blažena	 	 2016	 	 	 	 	 NJ,	AJ
Grafková	Sinona	 	 2008-2014	 	 	 	 AJ
Groh	Ladislav	 	 	 1991-2003	 	 	 	 M,	F
Groh	Jan	 	 	 1925-1935	 	 	 	 KAT.	NÁB.
Halamová	Růžena	 	 1991-1994	 	 		 	 NJ
Hamáček	Karel			 	 1919-1921	 	 	 	 D,	Z
Hanušová	Ivana		 	 2015-2018	 	 	 	 M,	TV
Hanzlová	Ivana	 													 	 1975-1977	 	 	 	 HV
Harčarik	Ladislav	 	 2004	 	 	 	 	 TV
Hartychová	Marie	 	 1975-2003	 	 	 	 ČJ,	VV
Havelka	Jiří	 	 	 1994-1995	 	 	 	 AJ,	HV
Hávová	Jana	 	 	 2008-2009
Heckl	František		 	 1930-1934	 	 	 	 M,	CH,	F
Hendrych	Josef		 	 1992-1993	 	 	 	 IVT
Hetfleischová	Libuše	 	 1992-1993	 	 	 	 NJ
Hetfeischová	Štěpánka	 	 2004-2012	 	 	 	 NJ
Hink	Otakar	 	 	 1913-1925	 	 	 	 ČJ,	FR
Hnízdová	Iva	 	 	 1989-1990	 	 	 	 ON,	NJ
Holá	Zdena	 	 	 1992-1994	 	 	 	 M,	VV
Holman	Karel	 	 	 1947-1948
Holmanová	Marie	 	 1958-1965,	1976-1992	 	 	 ČJ,	HV
Honců	Jan	 	 	 2017-dosud	 	 	 	 Z,	TV
Horáček	Bohumír	 	 1941-1943,	1945-1951,	1960-1973	 	 ČJ,	NJ		
Horáček	Jan	 	 	 1970-2008	 	 	 	 ČJ,	NJ,	D
Horáčková	Milada	 	 1969-1972	 	 	 	 RJ,	D
Horák	Stanislav		 	 1934-1945	 	 	 	 M,	DG,	Z
Horáková	Šárka		 	 1997-dosud	 	 	 	 ČJ,	VV,	EtV
Horalík	Ludvík	 	 	 1996	 	 	 	 	 IVT	
Horalíková	Elina	 	 1996-2008	 	 	 	 AJ,	ZSV
Horčičko	Jan	 	 	 1968-1974	 	 	 	 F,	CH
Hortlíková	Zdeňka	 	 1945-1953	 	 	 	 Z,	D
Hoser	Bedřich	 	 	 1915-1916
Chochláč	Ivo	 	 	 2007-2008	 	 		 	 Z
Chocholáčová	Soňa	 	 1992-1993	 	 	 	 AJ
Chvalovský	František	 	 1947-1951	 	 	 	 HV
Chrtek	Michal	 	 	 2008-dosud	 	 		 	 M,	TV
Jagošová	Kateřina	 	 2004-dosud	 	 	 	 B,	TV
Jakl	Jaroslav	 	 	 1973-1977	 	 	 	 RJ,	ON
Jakubec	Ferdinand	 	 1919-1926	 	 	 	 M,	F
Jandura	Petr	 	 	 1974-1983	 	 	 	 ČJ,	TV	
Jarošová	Milena		 	 1980-1985	 	 	 	 NJ,	D
Jebavá	Helena	 	 	 1956-1960	 	 	 	 RJ
Jebavý	Ladislav		 	 1956-1967	 	 	 	 M,	DG
Jelínek	Josef	 	 	 1912-1932	 	 	 	 VV,	RÝS.
Jelínková	Růžena	 	 1966-1968	 	 	 	 M,	F		
JiráskoFrantišek	 	 1913-1928	 	 	 	 NÁB.,	D
Jirda	Miroslav	 	 	 1921-1936	 	 	 	 ČJ,	FR
Jírů	Václav	 	 	 1982-1994	 	 	 	 Z,	TV
Kadlec	Antonín		 	 1941
Kadlec	František	 	 1913-1920	 	 	 	 ČJ,	NJ,	Z
Kalfusová	Dana		 	 1970-2008	 	 	 	 AJ,	RJ,	Pg
Kalivodová	Romana	 	 2016-2018	 	 	 	 AJ,	NJ
Kamenický	Alois	 	 1928	 	 	 	 	 D,	Z
Kašpar	Ondřej	 	 	 2017-2018	 	 	 	 IVT
Kašparová	Ivana	 	 1985-1987	 	 	 	 BI,	CH
Kerhartová	Jitka	 	 1990-dosud	 	 	 	 ČJ,	NJ
Klapka	Marián	Matúš	 	 2006-dosud	 	 	 	 AJ,	NJ,	ZSV
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Klapková-Matúšová	Michaela		 2008-dosud	 	 	 	 M,	VV
Kleibl	František		 	 1919
Klučka	Josef	 	 	 1916-1917
Kmínek	František	 	 1943-1949	 	 	 	 BI,	Z
Kmínek	Vojtěch		 	 1946-1953	 	 	 	 M,	VV
Knapová	Jana	 	 	 1993-dosud	 	 	 	 ČJ,	ZSV
Kociánová	Hana	 	 	 	 	 	 	 ČJ,	NJ
Kodym	Ladislav		 	 2007-dosud	 	 	 	 ČJ,	D
Kochová	Antonie	 	 1920-1923	 	 	 	 ČJ,	NJ
Koláčný	Martin	 	 	 2005-2009	 	 	 	 TV
Kolátorová	Veronika	 	 2014-dosud												 	 	 AJ
Kopačka	Josef	 	 	 1968-1982	 	 	 	 CH,	BI
Korselt	Jaroslav		 	 1924-1925	 	 	 	 D,	Z
Košábek	Bohumil	 	 1943-1944,	1948	 	 	 	 VV
Kotík	Pravoslav	 	 	 1915-19	 	 	 	 	 VV
Koudelka	František	 	 1924-1949,	1953-1954	 	 	 M,	F
Koudelková	Ivana	 	 1993-dosud	 	 	 	 D,	PD
Koudelková	Ludmila	 	 1938-1940	 	 	 	 Z,	BI
Kovář	Bohuslav		 	 1941-1945	 	 	 	 L,	FR,	Č
Kovář	Martin	 	 	 1991-1993	 	 	 	 ČJ,	D
Kovářová	Olga	 	 	 2008-2009	 	 	 	 ŠJ
Kracíková	Olga	 	 	 2005-2006	 	 	 	 PD,	PS
Král	Martin	 	 	 1992-2004	 	 	 	 TV,	Z
Krausová	Kateřina	 	 1993-dosud	 	 	 	 VV
Kraus	Stanislav	 	 	 1945-1982	 	 	 	 Z,	BI
Kriegelová	Jana		 	 1994-1998	 	 	 	 AJ
Křeček	Josef	 	 	 2000-dosud	 	 	 	 F,	CH
Křížová	Petra	 	 	 2011-dosud	 	 	 	 B,	CH
Kubátová	Klára	 	 	 2009-2010	 	 	 	 HV
Kubeša	Antonín	 	 1943-1945
Kubišta	Petr	 	 	 2008-2009	 	 	 	 AJ
Kubíčková	Julie			 	 1936-1937	 	 	 	 ČJ,	D
Kubíčková	Marta	 	 1989-1992	 	 	 	 CH,	M
Kubínová	Zdena	 	 1960-1969,	1999	 	 	 	 RJ,	NJ
Kučera	Eduard	 	 	 1913-1941,	1945-1951	 	 	 M,	DG
Kudrnáč	Zdeněk	 	 1999	 	 	 	 	 AJ
Kuntová	Jana	 	 	 2014-2018	 	 	 	 AJ
Kužel	Vladislav	 	 	 1931-1932	 	 	 	 DG,	VV
Kvoch	Karel	 	 	 1911-1912		 	 	 	 M
Kypr	Jan	 	 	 2005-dosud	 	 	 	 ČJ,	ZSV
Lán	František	 	 	 1924-1931	 	 	 	 ČSL.	NÁB.
Landfeldová	Irma	 	 1993-1999	 	 	 	 NJ
Lelková	Alena	 	 	 1999-2000,	2005-dosud	 	 	 PD,	HV,	D
Levá	Anastásie	 	 	 1939-1941
Levý	Vilém	 	 	 1936-1945	 	 	 	 TV,	FR
Lexová	Jana	 	 	 1994-1995	 	 	 	 D
Lobovský	Jiří	 	 	 1979-1980	 	 	 	 BI
Lodrová	Božena	 	 1925-1930	 	 	 	 CH,	M,	Z
Lorencová	Monika	 	 	 	 	 	 	 AJ
Loriš	Jan	 	 	 1920-1925	 	 	 	 VV,	M
Loukota	Bedřich	 	 1977-1985	 	 	 	 BI,	CH
Lugr	Josef	 	 	 1923-1924	 	 	 	 ČSL.	NÁB.
Machač	Josef	 	 	 1941	 	 	 	 	 M,	F
Machytka	Jaroslav	 	 1936-1943,	1944-1960	 	 	 ČJ,	NJ,	RJ
Majšaidr	Bedřich	 	 1941-1945	 	 	 	 L,	Č
Malý	Michal	 	 	 2004-dosud	 	 	 	 CH,	IVT
Martincová	Magda	 	 2000-2003	 	 	 	 HV
Mašek	Jan				 	 	 1934-1935	 	 	 	 Z,	TV
Maťátková	Eva	 	 	 1980-1986	 	 	 	 TV,	M
Matějka	Zdeněk	 	 1979-1991	 	 	 	 HV,	M
Matějovská	Alena	 	 1993-dosud	 	 	 	 ČJ,	HV
Matějovský	Pavel	 	 1990-dosud	 	 	 	 B,	TV
Matouš	Zdeněk		 	 1937-1939	 	 	 	 ČJ,	N,	FR
Matoušek	Karel		 	 1912-1919
Matoušová	Vlasta	 	 1969-1974	 	 	 	 HV
Maxiánová	Božena	 	 1975-2013	 	 	 	 ČJ,	HV
Menšík	Jaroslav		 	 1941-1943,	1945-1958	 	 	 M,	F
Mikeš	Karel	 	 	 1976-1983,	1990-2000	 	 	 M,	VV
Mikeš	Tomáš	 	 	 1930-1931	 	 	 	 ČJ,	NJ,	FR	
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Mizera	Jaroslav																							 1940-1950,	1955-1968,	1975-1978	 	 BI,	Z	
Mudrochová	Veronika												 2016-doposud																																					 AJ,	ZSV
Munzarová	Olga	 	 1977-1979	 	 	 	 RJ,	D
Mužíčková	Milena	 	 2001-2002	 	 	 	 M
Müllerová	Julie	 	 	 1927-1933	 	 	 	 RUČ.	PR.
Nechanický	František	 	 1921-1924	 	 	 	 M,	DG
Nepimach	Miloslav	 	 1948-1949	 	 	 	 RJ
Neumannová	Lenka	 	 	 	 	 	 	 Pd,	Ps
Nikolaiová	Nikola	 	 2019	 	 	 	 	 VV
Nosková	Lucie	 	 	 2007-2018	 	 	 	 NJ,	D
Novák	Václav	 	 	 1921-1924	 	 	 	 D,	Z,	NJ
Nýdr	Jaroslav	 	 	 1917-1918
Ondráček	Miroslav	 	 1934-1935	 	 	 	 ČJ,	FR
Pacák	František		 	 1922-1928	 	 	 	 ČJ,	NJ
Pala	František	 	 	 1914-1921	 	 	 	 ČJ,	NJ
Páleníček	Josef		 	 1938	 	 	 	 	 M,	Z
Pauková	Olga	 	 	 1941-1942	 	 	 	 ČJ,	NJ
Paul	Rudolf	 	 	 1945-1949	 	 	 	 L,	FR
Pavlová	Růžena		 	 1976-1984	 	 	 	 NJ
Pavlovec	Jan	 	 	 1958-1963	 	 	 	 VV
Petera	Oldřich	 	 	 2019	 	 	 	 	 M
Petrů	Antonie	 	 	 1946-1949	 	 	 	 ČJ,	AJ,	FR
Picek	Theodor	 	 	 1919-1921	 	 	 	 ČJ,	NJ
Pilař	Ladislav	 	 	 1953-1974,	1975-1983	 	 	 M,	F
Pilařová	Jolanda	 	 1980-1981	 	 	 	 HV
Pils	John	 	 	 1999-2000	 	 	 	 AJ
Plachy	Lenka	 	 	 2006-2013	 	 	 	 PD,	AJ
Plecháčová	Věra	 	 1996-1997,	1999	 	 	 	 NJ
Podlipný	František	 	 1939-1942	 	 	 	 CH,	TV
Podzimek	František	 	 1993-1995	 	 	 	 F
Podzimková	Olga	 	 1979-1983	 	 	 	 RJ,	AJ
Poláček	Miloš	 	 	 2006-2008	 	 	 	 M,	TV
Ponikelská	Radka	 	 2000-dosud	 	 	 	 ČJ,	AJ
Polenská	Jarmila	 	 1927-1928	 	 	 	 VV,	Z
Pospíšilová	Lenka	 	 1979-2009	 	 	 	 AJ,	RJ
Pospíšilová	Marie	 	 1946-1950	 	 	 	 ČJ,	RJ,	D
Prášková	Jitka	 	 	 2004-2005	 	 	 	 ČJ
Procheová	Marta	 	 1932-1933	 	 	 	 VV,	DG
Prokop	Josef	 	 	 1920-1921	 	 	 	 ČJ,	NJ
Přibylová	Jarmila	 	 1938-1939	 	 	 	 ČJ,	L
Radoň	Bořivoj	 	 	 1941
Rajs	František	 	 	 1937-1943,	1945-1951	 	 	 KAT.	NÁB.
Rejfová	Marie	 	 	 1981-1982	 	 	 	 VV
Rejha	Bohumil	 	 	 1934-1957	 	 	 	 CH,	M,	F
Roháček	Jan	 	 	 1912	 	 	 	 	 M
Rouhová	Taťána	 	 1978-1979	 	 	 	 RJ,	AJ
Rybařík	Václav	 	 	 1923-1925	 	 	 	 ČJ,	FR
Rybová	Anna	 	 	 1939
Rychlovská	Kristýna	 	 2017-dosud	 	 	 	 B,	CH
Rychtera	Jiří	 	 	 1994-1995	 	 	 	 F
Ryšavý	Vladimír		 	 1915-1916
Řídký	Martin	 	 	 1982-1984	 	 	 	 F
Sedláčková	Květa	 	 1974-1990	 	 	 	 M,	F
Sedláčková	Věra			 	 1971-2004	 	 	 	 ČJ,	VV
Seidlová	Věra	 	 	 1948-1984	 	 	 	 RJ
Schwarzer	František	 	 1914-1941,	1943-1948	 	 	 FR,	NJ
Sisr	Antonín	 	 	 1930	 	 	 	 	 CH
Sixtová	Milada	 	 	 1943
Skalický	Bohumil	 	 1945-1951	 	 	 	 ČSL.	NÁB.
Smékal	Bedřich		 	 1945
Sobota	Jan	 	 	 1912	 	 	 	 	 NÁB.
Soudková	Marie		 	 1941	 	 	 	 	 ČJ,	D
Srubjan	Martin	 	 	 1945-1946	 	 	 	 AJ
Staňková	Jiřina	 	 	 1957-1983	 	 	 	 CH,	BI
Stejskal	František	 	 1924-25		 	 	 	 CH,	M
Sucharda	Stanislav	 	 1945-1948	 	 	 	 ČJ
Suk	Jan		 	 	 2005-2008	 	 	 	 TV,	AJ
Svoboda	Karel	 	 	 1929-1944,	1945-1953	 	 	 HV
Svoboda	Ladislav	 	 1979-1986	 	 	 	 ČJ
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Šafránek	Jiří	 	 	 1980-1981	 	 	 	 F
Šafránková	Marie	 	 1921	 	 	 	 	 TV
Šavlík	Emil	 	 	 1910-1938	 	 	 	 BI,	M
Šec	Jan		 	 	 1949-1950
Šejna	František		 	 1913-1918
Šikl	Josef	 	 	 1936-1937	 	 	 	 KAT.	NÁB.
Šimůnek	Petr	 	 	 2016-2017	 	 	 	 AJ
Šindelář	Karel	 	 	 1938	 	 	 	 	 RJ,	FR
Šinkmanová	Eva	 	 1971-2006	 	 	 	 TV,	M
Široňová	Vladimíra	 	 1992-	 	 	 	 	 HV
Šmidrkalová	Eva	 	 1992-1993	 	 	 	 IVT
Šolc	Miloš	 	 	 2018	 	 	 	 	 VV
Šorfová	Hana	 	 	 1984-1997	 	 	 	 Z,	ZSV
Šorm	Jiří	 	 	 2016-2017	 	 	 	 Z,	TV
Šormová	Hana	 	 	 1992	 	 	 	 	 NJ
Šorš	Otakar	 	 	 1927	 	 	 	 	 VV,	RÝS.,	Z
Šotola	František	 	 1916-1922	 	 	 	 ČJ,	NJ
Štěpán	Antonín		 	 1935-1949	 	 	 	 Z,	TV
Štěpová	Eva	 	 	 1986-1992	 	 	 	 RJ,	D
Šternberský	Arnošt	 	 1920	 	 	 	 	 NJ,	NÁB.
Štika	Karel	 	 	 1933-1943,	1945-1948	 	 	 VV
Šťovíček	Josef	 	 	 1938-1943	 	 	 	 Z,	TV
Štrup	Stanislav	 	 	 1915-1918
Tauchman	Josef	 	 1921-1941	 	 	 	 ČJ,	NJ
Tauchmanová	Petra	 	 2002-2003	 	 	 	 NJ
Tauchmanová	Věra	 	 1997	 	 	 	 	 NJ
Tejnorová	Silvie		 	 2008-2009	 	 	 	 AJ
Těhlík	Ambrož	 	 	 1939-1952	 	 	 	 CH,	M
Tobek	Jaroslav	 	 	 1919-1921	 	 	 	 M,	DG
Tomáš	Hynek	 	 	 1919-1929	 	 	 	 HV
Tomíček	František	 	 1910-1934,	1946-1948	 	 	 Z,	TV
Trávníková	Marie	 	 1977-dosud	 	 	 	 M,	TV
Tůmová	Iva	 	 	 2001
Tůmová	Marcela		 	 2001
Ulmanová	Lenka	 	 1996-1997	 	 	 	 NJ
Ulrych	Jan	 	 	 1991-1992	 	 	 	 D,	Z
Václav	Vladimír		 	 1941-1945	 	 	 	 ČJ,	D
Valešová	Jiřina	 	 	 1992-1993	 	 	 	 ADM.
Valterová	Eva	 	 	 1980-2005	 	 	 	 PD,	PS
Vaněk	Adolf	 	 	 1923	 	 	 	 	 DG,	M
Vaněk	Karel	 	 	 1912-1920	 	 	 	 VV
Vanišová	Antonie	 	 1975-1976	 	 	 	 RJ
Vašátková	Marie	 	 1926	 	 	 	 	 RUČ.	PR.
Vašek	Jaroslav	 	 	 1967-2002	 	 	 	 M,	DG
Vašková	Jana	 	 	 1994-dosud	 	 	 	 M,	F
Vavřina	Tomáš	 	 	 2002-2003	 	 	 	 VV,	ON	
Včelák	Milan	 	 	 1992-1993	 	 	 	 HV
Vedral	Blahoslav	 	 1945	 	 	 	 	 AJ
Veger	Jaroslav	 	 	 1927-1928	 	 	 	 D,	Z
Vejvoda	Michal	 	 	 2006-2011	 	 	 	 Z,	TV
Veselý	Vojtěch	 	 	 1919-1924	 	 	 	 CH,	F
Vodičková	Alena	 	 1979-1982	 	 	 	 F,	M
Vomočil	Josef	 	 	 	 	 	 	 	 NÁB.
Vorlický	Václav	 	 	 1933	 	 	 	 	 M,	DG
Votoček	Antonín	 	 1913	 	 	 	 	 TĚS.
Všetička	Ladislav	 	 1977-1978	 	 	 	 BI
Zahradníková	Miroslava		 1976-2011	 	 	 	 BI,	TV
Záveský	Vojtěch	 	 2002-dosud	 	 	 	 Z,	TV
Zima	Jaroslav	 	 	 1932-1936	 	 	 	 ČJ,	NJ,	FR
Zýková	Anna	 	 	 1939-1940	 	 	 	 TV
Ženatý	Vladimír		 	 1938-1940	 	 	 	 ČJ
Žižková	Jana	 	 	 2000-dosud	 	 	 	 M,	F,	IVT
Žofka	Jaroslav	 	 	 1945-1946	 	 	 	 Z,	TV
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Fotografie	uveřejněné	v	tomto	almanachu	pocházejí	z	archivu	Gymnázia	a	SOŠPg	v	Nové	Pace	a	ze	soukromých	
archivů	(D.	Kalfusová,	S.	Bendl,	J.	Křeček,	Š.	Horáková).	

Autorem	výtvarného	návrhu	přebalu	je	Matěj	Tegel,	žák	septimy.
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