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V!sledky v!chovy a"vzd#lávání

a. Prosp!ch a"chování
!. pololetí "k. r.#$%!&/$%!'

7ě¯GD

3RÏHW�ŀ£Nı

9\]QDP
HQ£Q¯

3URVSÝOR

1
HSURVSÝOR

1
HNODVL̬NRY£QR

3UıP
ÝU�Wě¯G\

3UıP
ÝU�DEVHQF¯

Chování 3RěDG¯

�� �� ��

SUıP
�

DEV�

��DJ 31 27 4 0 0 1,26 21,61 31 0 0 �� ��

��EJ 26 24 2 0 0 1,15 26,88 26 0 0 �� ��

��DJ 31 23 8 0 0 1,28 38,32 31 0 0 �� ��

��EJ 32 26 6 0 0 1,28 38,00 32 0 0 �� ��

��DJ 31 25 6 0 0 1,20 28,19 31 0 0 �� ��

��EJ 32 25 7 0 0 1,25 54,34 32 0 0 �� ���

��DJ 32 26 5 0 1 1,23 42,19 32 0 0 �� ��

��EJ 31 21 10 0 0 1,31 69,58 31 0 0 �� ���

NG 246 197 48 0 1 1,25 40,22 246 0 0

��$ 34 19 15 0 0 1,54 42,47 34 0 0 ��� ��

��% 33 15 17 1 0 1,60 54,91 33 0 0 ��� ���

��& 30 12 18 0 0 1,45 31,83 30 0 0 ��� ��

��' 30 13 17 0 0 1,51 43,27 30 0 0 ��� ���

��$ 29 10 19 0 0 1,56 31,52 29 0 0 ��� ��

��% 32 15 17 0 0 1,60 84,69 32 0 0 ��� ���

��& 30 6 23 0 1 1,74 82,70 30 0 0 ��� ���

��' 32 10 21 0 1 1,69 71,06 31 0 0 ��� ���

��$ 32 8 22 0 2 1,80 60,59 30 0 0 ��� ���

��% 30 13 16 0 1 1,55 70,63 30 0 0 ��� ���

��& 33 10 23 0 0 1,79 78,09 33 0 0 ��� ���

��' 32 9 22 1 0 1,73 84,63 31 1 0 ��� ���

��$ 28 18 9 1 0 1,45 64,29 28 0 0 �� ���

��% 30 13 16 0 1 1,50 79,83 29 0 0 ��� ���

��& 33 7 25 1 0 1,75 87,97 33 0 0 ��� ���

��' 27 11 14 2 0 1,62 81,26 27 0 0 ��� ���

VG 495 189 294 6 6 1,62 65,10 490 1 0

Škola 741 386 342 6 7 1,50 56,84 736 1 0
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$. pololetí "k. r.#$%!&/$%!'

7ě¯GD

3RÏHW�ŀ£Nı

9\]QDP
HQ£Q¯

3URVSÝOR

1
HSURVSÝOR

1
HNODVL̬NRY£QR

3UıP
ÝU�Wě¯G\

3UıP
ÝU�DEVHQF¯

Chování 3RěDG¯

�� �� ��

SUıP
�

DEV�

��DJ 31 25 6 0 0 1,32 36,06 31 0 0 �� ��

��EJ 25 24 1 0 0 1,12 38,12 25 0 0 �� ��

��DJ 31 27 4 0 0 1,30 41,26 31 0 0 �� ��

��EJ 32 25 7 0 0 1,31 58,53 32 0 0 �� ���

��DJ 31 28 3 0 0 1,20 44,48 31 0 0 �� ��

��EJ 32 28 4 0 0 1,16 53,38 32 0 0 �� ���

��DJ 32 27 5 0 0 1,22 46,19 32 0 0 �� ��

��EJ 31 25 6 0 0 1,24 74,68 31 0 0 �� ���

NG 245 209 36 0 0 1,24 49,40 245 0 0

��$ 34 16 18 0 0 1,66 39,21 34 0 0 ��� ��

��% 33 18 15 0 0 1,55 55,85 33 0 0 ��� ���

��& 30 14 16 0 0 1,46 56,63 30 0 0 ��� ���

��' 30 19 11 0 0 1,46 72,13 30 0 0 ��� ���

��$ 28 11 17 0 0 1,58 37,86 28 0 0 ��� ��

��% 32 15 16 1 0 1,57 105,31 31 0 1 ��� ���

��& 32 8 24 0 0 1,75 92,38 32 0 0 ��� ���

��' 32 12 20 0 0 1,67 70,84 32 0 0 ��� ���

��$ 32 8 23 1 0 1,88 58,41 32 0 0 ��� ���

��% 30 11 19 0 0 1,65 81,03 30 0 0 ��� ���

��& 33 13 20 0 0 1,76 81,03 32 1 0 ��� ���

��' 32 8 24 0 0 1,74 101,72 32 0 0 ��� ���

��$ 28 15 13 0 0 1,43 48,11 28 0 0 �� ��

��% 30 11 19 0 0 1,53 40,23 30 0 0 ��� ��

��& 33 10 23 0 0 1,71 53,73 33 0 0 ��� ���

��' 27 14 13 0 0 1,51 58,81 27 0 0 ��� ���

VG 496 203 291 2 0 1,62 66,20 494 1 1

Škola 741 412 327 2 0 1,50 60,65 739 1 1
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b. Maturitní zkou#ky
V# (ádném – jarním maturitním termínu "kolního roku $%!&/$%!' maturovalo )& studen-
t* z#osmiletého studia a )' student* ze studia +ty(letého. Z#nich neprosp,l jeden student 
osmiletého studia a t(i studenti +ty(letého studia, kte(í úsp,"n, odmaturovali v#opravném 
podzimním termínu – v#zá(í "kolního roku $%!'/$%$%. V#podzimním termínu maturoval 
také jeden student +ty(letého studia, kter- v#jarním termínu zkou"ku nekonal, a to úsp,"n,, 
tak.e celkov- po+et maturant* +ty(letého studia je /%.

Ve spole+né +ásti v"ichni studenti povinn, maturovali z#+eského jazyka a dále si volili 
bu0 cizí jazyk, nebo matematiku. Cizí jazyk si vybralo 11 student* (23 4) a matematiku 31 
student* (/2 4 v"ech maturant*). 

T(ída 1.A osmiletého studia je zam,(ena na matematiku. Ta je v# této t(íd, povinn-m 
maturitním p(edm,tem v#pro5lové +ásti, dal"í jeden maturitní p(edm,t je voliteln-. 

T(ída 1.B osmiletého studia a t(ídy 1.C a 1.D +ty(letého studia mají v"eobecné zam,(ení. 
Studenti si v#pro5lové +ásti volí oba dva p(edm,ty dle v-b,ru svého dal"ího studia.

!. Po!ty maturant" z#jednotliv$ch p%edm&t"
spole+ná +ást:

7ě¯GD ��$ ��% ��& ��' Celkem

ÏHVN¿�MD]\N 28 30 33 27 118

DQJOLFN¿�MD]\N 0 16 19 8 43

QÝPHFN¿�MD]\N 0 1 0 0 1

IUDQFRX]VN¿�MD]\N 0 0 0 0 0

UXVN¿�MD]\N 0 0 0 0 0

ģSDQÝOVN¿�MD]\N 0 0 0 0 0

matematika 28 13 14 19 74
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pro5lová +ást:

7ě¯GD ��$ ��% ��& ��' Celkem

ÏHVN¿�MD]\N 0 2 0 0 2

DQJOLFN¿�MD]\N 0 3 2 8 13

QÝPHFN¿�MD]\N 3 1 0 0 4

IUDQFRX]VN¿�MD]\N 0 1 0 0 1

UXVN¿�MD]\N 2 4 6 0 12

ģSDQÝOVN¿�MD]\N 0 0 0 0 0

matematika 28 9 6 5 48

I\]LND 5 4 3 4 16

chemie 1 9 4 8 22

ELRORJLH 2 12 7 6 27

]HPÝSLV 0 1 3 2 6

GÝMHSLV 0 2 3 1 6

VSROHÏHQVN«�YÝG\ 0 8 14 10 32

LQIRUPDWLND�DbSURJUDPRY£Q¯ 15 1 3 1 20

GHVNULSWLYQ¯�JHRPHWULH 0 1 1 1 3

ekonomika 0 0 10 3 13

PROHNXO£UQ¯�ELRORJLH — 0 2 2 4

GÝMLQ\�XPÝQ¯ 0 0 1 2 3

latina 0 1 1 1 3

hudební výchova 0 1 0 0 1

výtvarná výchova 0 0 0 0 0

!. Celkové v$sledky maturitních zkou'ek
(ádn- termín:

7ě¯GD ��$ ��% ��& ��' Celkem

SRÏHW�PDWXUDQWı 28 30 33 26 117

SURVSÝOR�VbY\]QDPHQ£Q¯P 19 21 16 12 68

SURVSÝOR 8 9 14 14 45

QHSURVSÝOR 1 0 3 0 4
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po opravn-ch zkou"kách v#zá(í:

7ě¯GD ��$ ��% ��& ��' Celkem

SRÏHW�PDWXUDQWı 28 30 33 27 118

SURVSÝOR�VbY\]QDPHQ£Q¯P 19 21 16 12 68

SURVSÝOR 9 9 17 15 50

QHSURVSÝOR 0 0 0 0 0

". Slo(ení maturitních komisí

4.A
p(edseda: Mgr. 6estmír Krej+í, G B(eclav
místop(edseda: Mgr. Petr Pupík
t(ídní profesor: Mgr. Ale" Kobza, Ph.D.

4.B
p(edseda: Mgr. Jitka Novotná, G B(eclav
místop(edseda: Mgr. Pavel 7ehák
t(ídní profesor: Mgr. Lenka Marková

4.C
p(edseda: Mgr. Miroslava Kubí+ková, G Znojmo
místop(edseda: Mgr. Jana Síta(ová
t(ídní profesor: Mgr. Michaela 8lesingerová

4.D
p(edseda: Mgr. Miroslav Seménka, G Znojmo
místop(edseda: Mgr. Hana Lacinová
t(ídní profesor: Mgr. Sylva Zvolská

RNDr.#Pavel Boucník 
zástupce $editele



Písemná maturitní zkou$ka z"matematiky 
pro t%ídu se zam#%ením na matematiku

2.#dubna#$%!'



% P$íklad %

9.  Uva.ujme v-raz

Gymnázium Brno, t!ída Kapitána Jaro"e, p!ísp#vková organizace

Písemná maturitní zkou!ka z matematiky

pro t"ídu se zam#"ením na matematiku

3. dubna 2019

1. Uva!ujme v"raz
V (n) = n4 ! an2 ! b

s parametry a, b " N0.

(a) Nech# a = 1, b = 0, tedy
Va (n) = n4 ! n2 .

i. Pro v$echna n " N je zbytkem po d%lení

2 019Va(n) : 101

v!dy stejné &íslo. Tvrzení doka!te a toto &íslo najd%te.
ii. Doka!te, !e pro v$echna n " N platí

24 ! Va (n) # 2 | n .

iii. Rozhodn%te o konvergenci &i divergenci nekone&né 'ady
!!

n=2

1

Va (n)
.

Své tvrzení zd(vodn%te.
(b) Nech# a = 1, tedy

Vb (n) = n4 ! n2 ! b .

Najd%te nejmen$í b " N, pro n%! existuje n " N takové, !e

b ! Vb (n) .

Své tvrzení zd(vodn%te. Sou&ástí 'e$ení této úlohy je tedy rovn%! d(kaz, !e pro v$echna n " N platí

1 |
"
n4 ! n2 ! 1

#
, 2 |

"
n4 ! n2 ! 2

#
, . . . , (b! 1) |

$
n4 ! n2 ! (b! 1)

%
.

(c) Nech# a = 0, b = 16, tedy
Vc (n) = n4 ! 16 .

V"raz
2n3 ! 14n2 ! 24

Vc (n)

rozlo!te na parciální zlomky.

2A. Najd%te v$echny hodnoty parametru p " R, pro n%! má polynom

x4 + px3 + 5x2 + 14x! 4

&ty'i po dvou r(zné ko'eny (obecn% v C), p'i&em! sou&in dvou z nich je roven 1. Dále ur&ete i v$echny
ko'eny ka!dého vyhovujícího polynomu.

1

s parametry 
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1. Uva!ujme v"raz
V (n) = n4 ! an2 ! b

s parametry a, b " N0.

(a) Nech# a = 1, b = 0, tedy
Va (n) = n4 ! n2 .

i. Pro v$echna n " N je zbytkem po d%lení

2 019Va(n) : 101

v!dy stejné &íslo. Tvrzení doka!te a toto &íslo najd%te.
ii. Doka!te, !e pro v$echna n " N platí

24 ! Va (n) # 2 | n .

iii. Rozhodn%te o konvergenci &i divergenci nekone&né 'ady
!!

n=2

1

Va (n)
.

Své tvrzení zd(vodn%te.
(b) Nech# a = 1, tedy

Vb (n) = n4 ! n2 ! b .

Najd%te nejmen$í b " N, pro n%! existuje n " N takové, !e

b ! Vb (n) .

Své tvrzení zd(vodn%te. Sou&ástí 'e$ení této úlohy je tedy rovn%! d(kaz, !e pro v$echna n " N platí

1 |
"
n4 ! n2 ! 1

#
, 2 |

"
n4 ! n2 ! 2

#
, . . . , (b! 1) |

$
n4 ! n2 ! (b! 1)

%
.

(c) Nech# a = 0, b = 16, tedy
Vc (n) = n4 ! 16 .

V"raz
2n3 ! 14n2 ! 24

Vc (n)

rozlo!te na parciální zlomky.

2A. Najd%te v$echny hodnoty parametru p " R, pro n%! má polynom

x4 + px3 + 5x2 + 14x! 4

&ty'i po dvou r(zné ko'eny (obecn% v C), p'i&em! sou&in dvou z nich je roven 1. Dále ur&ete i v$echny
ko'eny ka!dého vyhovujícího polynomu.

1

a. Nech: 
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1. Uva!ujme v"raz
V (n) = n4 ! an2 ! b

s parametry a, b " N0.

(a) Nech# a = 1, b = 0, tedy
Va (n) = n4 ! n2 .

i. Pro v$echna n " N je zbytkem po d%lení

2 019Va(n) : 101

v!dy stejné &íslo. Tvrzení doka!te a toto &íslo najd%te.
ii. Doka!te, !e pro v$echna n " N platí

24 ! Va (n) # 2 | n .

iii. Rozhodn%te o konvergenci &i divergenci nekone&né 'ady
!!

n=2

1

Va (n)
.

Své tvrzení zd(vodn%te.
(b) Nech# a = 1, tedy

Vb (n) = n4 ! n2 ! b .

Najd%te nejmen$í b " N, pro n%! existuje n " N takové, !e

b ! Vb (n) .

Své tvrzení zd(vodn%te. Sou&ástí 'e$ení této úlohy je tedy rovn%! d(kaz, !e pro v$echna n " N platí

1 |
"
n4 ! n2 ! 1

#
, 2 |

"
n4 ! n2 ! 2

#
, . . . , (b! 1) |

$
n4 ! n2 ! (b! 1)

%
.

(c) Nech# a = 0, b = 16, tedy
Vc (n) = n4 ! 16 .

V"raz
2n3 ! 14n2 ! 24

Vc (n)

rozlo!te na parciální zlomky.

2A. Najd%te v$echny hodnoty parametru p " R, pro n%! má polynom

x4 + px3 + 5x2 + 14x! 4

&ty'i po dvou r(zné ko'eny (obecn% v C), p'i&em! sou&in dvou z nich je roven 1. Dále ur&ete i v$echny
ko'eny ka!dého vyhovujícího polynomu.

1

 tedy
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1. Uva!ujme v"raz
V (n) = n4 ! an2 ! b

s parametry a, b " N0.

(a) Nech# a = 1, b = 0, tedy
Va (n) = n4 ! n2 .

i. Pro v$echna n " N je zbytkem po d%lení

2 019Va(n) : 101

v!dy stejné &íslo. Tvrzení doka!te a toto &íslo najd%te.
ii. Doka!te, !e pro v$echna n " N platí

24 ! Va (n) # 2 | n .

iii. Rozhodn%te o konvergenci &i divergenci nekone&né 'ady
!!

n=2

1

Va (n)
.

Své tvrzení zd(vodn%te.
(b) Nech# a = 1, tedy

Vb (n) = n4 ! n2 ! b .

Najd%te nejmen$í b " N, pro n%! existuje n " N takové, !e

b ! Vb (n) .

Své tvrzení zd(vodn%te. Sou&ástí 'e$ení této úlohy je tedy rovn%! d(kaz, !e pro v$echna n " N platí

1 |
"
n4 ! n2 ! 1

#
, 2 |

"
n4 ! n2 ! 2

#
, . . . , (b! 1) |

$
n4 ! n2 ! (b! 1)

%
.

(c) Nech# a = 0, b = 16, tedy
Vc (n) = n4 ! 16 .

V"raz
2n3 ! 14n2 ! 24

Vc (n)

rozlo!te na parciální zlomky.

2A. Najd%te v$echny hodnoty parametru p " R, pro n%! má polynom

x4 + px3 + 5x2 + 14x! 4

&ty'i po dvou r(zné ko'eny (obecn% v C), p'i&em! sou&in dvou z nich je roven 1. Dále ur&ete i v$echny
ko'eny ka!dého vyhovujícího polynomu.

1

i. Pro v"echna 
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1. Uva!ujme v"raz
V (n) = n4 ! an2 ! b

s parametry a, b " N0.

(a) Nech# a = 1, b = 0, tedy
Va (n) = n4 ! n2 .

i. Pro v$echna n " N je zbytkem po d%lení

2 019Va(n) : 101

v!dy stejné &íslo. Tvrzení doka!te a toto &íslo najd%te.
ii. Doka!te, !e pro v$echna n " N platí

24 ! Va (n) # 2 | n .

iii. Rozhodn%te o konvergenci &i divergenci nekone&né 'ady
!!

n=2

1

Va (n)
.

Své tvrzení zd(vodn%te.
(b) Nech# a = 1, tedy

Vb (n) = n4 ! n2 ! b .

Najd%te nejmen$í b " N, pro n%! existuje n " N takové, !e

b ! Vb (n) .

Své tvrzení zd(vodn%te. Sou&ástí 'e$ení této úlohy je tedy rovn%! d(kaz, !e pro v$echna n " N platí

1 |
"
n4 ! n2 ! 1

#
, 2 |

"
n4 ! n2 ! 2

#
, . . . , (b! 1) |

$
n4 ! n2 ! (b! 1)

%
.

(c) Nech# a = 0, b = 16, tedy
Vc (n) = n4 ! 16 .

V"raz
2n3 ! 14n2 ! 24

Vc (n)

rozlo!te na parciální zlomky.

2A. Najd%te v$echny hodnoty parametru p " R, pro n%! má polynom

x4 + px3 + 5x2 + 14x! 4

&ty'i po dvou r(zné ko'eny (obecn% v C), p'i&em! sou&in dvou z nich je roven 1. Dále ur&ete i v$echny
ko'eny ka!dého vyhovujícího polynomu.

1

 je zbytkem po d,lení
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1. Uva!ujme v"raz
V (n) = n4 ! an2 ! b

s parametry a, b " N0.

(a) Nech# a = 1, b = 0, tedy
Va (n) = n4 ! n2 .

i. Pro v$echna n " N je zbytkem po d%lení

2 019Va(n) : 101

v!dy stejné &íslo. Tvrzení doka!te a toto &íslo najd%te.
ii. Doka!te, !e pro v$echna n " N platí

24 ! Va (n) # 2 | n .

iii. Rozhodn%te o konvergenci &i divergenci nekone&né 'ady
!!

n=2

1

Va (n)
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Své tvrzení zd(vodn%te.
(b) Nech# a = 1, tedy

Vb (n) = n4 ! n2 ! b .
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b ! Vb (n) .

Své tvrzení zd(vodn%te. Sou&ástí 'e$ení této úlohy je tedy rovn%! d(kaz, !e pro v$echna n " N platí

1 |
"
n4 ! n2 ! 1

#
, 2 |

"
n4 ! n2 ! 2

#
, . . . , (b! 1) |

$
n4 ! n2 ! (b! 1)

%
.

(c) Nech# a = 0, b = 16, tedy
Vc (n) = n4 ! 16 .

V"raz
2n3 ! 14n2 ! 24

Vc (n)

rozlo!te na parciální zlomky.

2A. Najd%te v$echny hodnoty parametru p " R, pro n%! má polynom

x4 + px3 + 5x2 + 14x! 4

&ty'i po dvou r(zné ko'eny (obecn% v C), p'i&em! sou&in dvou z nich je roven 1. Dále ur&ete i v$echny
ko'eny ka!dého vyhovujícího polynomu.

1

v.dy stejné +íslo. Tvrzení doka.te a toto +íslo najd,te.
ii. Doka.te, .e pro v"echna 

Gymnázium Brno, t!ída Kapitána Jaro"e, p!ísp#vková organizace

Písemná maturitní zkou!ka z matematiky

pro t"ídu se zam#"ením na matematiku

3. dubna 2019

1. Uva!ujme v"raz
V (n) = n4 ! an2 ! b

s parametry a, b " N0.

(a) Nech# a = 1, b = 0, tedy
Va (n) = n4 ! n2 .

i. Pro v$echna n " N je zbytkem po d%lení

2 019Va(n) : 101
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1
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1 |
"
n4 ! n2 ! 1

#
, 2 |

"
n4 ! n2 ! 2
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x4 + px3 + 5x2 + 14x! 4

&ty'i po dvou r(zné ko'eny (obecn% v C), p'i&em! sou&in dvou z nich je roven 1. Dále ur&ete i v$echny
ko'eny ka!dého vyhovujícího polynomu.
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1. Uva!ujme v"raz
V (n) = n4 ! an2 ! b

s parametry a, b " N0.

(a) Nech# a = 1, b = 0, tedy
Va (n) = n4 ! n2 .
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ii. Doka!te, !e pro v$echna n " N platí

24 ! Va (n) # 2 | n .

iii. Rozhodn%te o konvergenci &i divergenci nekone&né 'ady
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), p(i+em. sou+in dvou z nich je roven !. Dále 
ur+ete i v"echny ko(eny ka.dého vyhovujícího polynomu.

;B. Uva.ujme parametrick- systém funkcí
2B. Uva!ujme parametrick" systém funkcí

f (x) = x4 + px3 + 7x2 + 9x! 2 ,

kde p " N.

(a) Ur#ete v$echny hodnoty parametru p, pro n%! je funkce f konvexní v celém svém defini#ním oboru.
(b) Doka!te, !e existuje práv% jedna hodnota parametru p, ozna#me ji p , pro ní! má funkce f v$echny

své lokální extrémy v bodech, které mají ob% své sou&adnice celo#íselné. Najd%te té! #íslo p.
(c) Pouze pro hodnotu parametru p = p (nalezenou v p&edchozí #ásti) vy$et&ete obor hodnot funkce f

a ur#ete po#et racionálních, iracionálních a komplexních ko&en' polynomu x4+ px3+7x2+9x! 2.
U p&ípadn"ch komplexních ko&en' uve(te i vztah mezi nimi. )ádn" z iracionálních a komplexních
ko&en' p&itom nemusíte hledat!

3A. Nech* z " C.

(a) Je dána rovnice

||z ! 6 + 2i|! |z + 4 + 2i|| = c , kde c =
3

8
·
!

2

1! i2 019

"8

.

i. Doka!te, !e c " N.
ii. Komplexní #íslo z chápejme jako bod [x; y] v rovin%. Doka!te, !e p&i této interpretaci zadaná

rovnice p&edstavuje rovnici hyperboly. Napi$te její st&edovou rovnici (v prom%nn"ch x a y) a
ur#ete její st&ed, v$echny její vrcholy a ohniska. Uva!ovanou hyperbolu rovn%! na#rtn%te tak,
aby z obrázku byla patrná její správná poloha v'#i sou&adnicov"m osám.

iii. Vypo#t%te odchylku asymptot této hyperboly (v"sledek vyjád&ete s p&esností práv% na jednotky
minut) a najd%te obecnou rovnici alespo+ jedné z nich.

(b) Zvolte si libovoln" z vrchol' hyperboly z p&edchozí #ásti úlohy. Uva!ujme te#nu t této hyperboly
ve zvoleném vrcholu. Dopl+te pravou stranu rovnice

|z ! 6 + 2i| =

tak, aby mno!inu v$ech ko&en' takto vzniklé rovnice v rovin% p&edstavovala práv% p&ímka t.

3B. Nech* je dán rovnostrann" trojúhelník SPC o stran% délky a, kru!nice k (S; r) a p&ímka p, která prochází
bodem P a je kolmá k úse#ce CP . Sestrojte koso#tverec ABCD tak, aby A " k, B " p a |AB| = |BD|.

(a) V závislosti jen na parametru a ur#ete nejkrat$í mo!nou délku strany koso#tverce ABCD, kter"
m'!e b"t &e$ením úlohy. Najd%te v závislosti na a rovn%! hodnotu r, pro kterou to nastane.

(b) • Prove(te ná#rt a zapi$te rozbor nebo postup konstrukce.
• Uve(te a zd'vodn%te, jak" po#et &e$ení m'!e daná úloha mít. V"po#et zji$*ující, jak"m zp'-

sobem závisí po#et &e$ení úlohy na hodnotách parametr' a a r, d%lat nemusíte.
• Nar"sujte alespo+ jedno &e$ení úlohy v situaci, kdy pro zadané útvary platí r = 6 cm a
a = 5 cm.

(c) Najd%te obecn" vztah mezi hodnotami a a r, kter" charakterizuje v$echny p&ípady, kdy bude mít
úloha práv% jedno &e$ení. Vypo#t%te rovn%! op%t v závislosti na a délku strany koso#tverce, kter"
je v této situaci jedin"m &e$ením úlohy.
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tak, aby mno!inu v$ech ko&en' takto vzniklé rovnice v rovin% p&edstavovala práv% p&ímka t.
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minut) a najd%te obecnou rovnici alespo+ jedné z nich.

(b) Zvolte si libovoln" z vrchol' hyperboly z p&edchozí #ásti úlohy. Uva!ujme te#nu t této hyperboly
ve zvoleném vrcholu. Dopl+te pravou stranu rovnice

|z ! 6 + 2i| =

tak, aby mno!inu v$ech ko&en' takto vzniklé rovnice v rovin% p&edstavovala práv% p&ímka t.

3B. Nech* je dán rovnostrann" trojúhelník SPC o stran% délky a, kru!nice k (S; r) a p&ímka p, která prochází
bodem P a je kolmá k úse#ce CP . Sestrojte koso#tverec ABCD tak, aby A " k, B " p a |AB| = |BD|.

(a) V závislosti jen na parametru a ur#ete nejkrat$í mo!nou délku strany koso#tverce ABCD, kter"
m'!e b"t &e$ením úlohy. Najd%te v závislosti na a rovn%! hodnotu r, pro kterou to nastane.

(b) • Prove(te ná#rt a zapi$te rozbor nebo postup konstrukce.
• Uve(te a zd'vodn%te, jak" po#et &e$ení m'!e daná úloha mít. V"po#et zji$*ující, jak"m zp'-

sobem závisí po#et &e$ení úlohy na hodnotách parametr' a a r, d%lat nemusíte.
• Nar"sujte alespo+ jedno &e$ení úlohy v situaci, kdy pro zadané útvary platí r = 6 cm a
a = 5 cm.

(c) Najd%te obecn" vztah mezi hodnotami a a r, kter" charakterizuje v$echny p&ípady, kdy bude mít
úloha práv% jedno &e$ení. Vypo#t%te rovn%! op%t v závislosti na a délku strany koso#tverce, kter"
je v této situaci jedin"m &e$ením úlohy.
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ii. Komplexní +íslo z chápejme jako bod [x; y] v rovin,. Doka.te, .e p(i této in-

terpretaci zadaná rovnice p(edstavuje rovnici hyperboly. Napi"te její st(edovou 
rovnici (v prom,nn-ch x a y) a ur+ete její st(ed, v"echny její vrcholy a ohniska. 
Uva.ovanou hyperbolu rovn,. na+rtn,te tak, aby z obrázku byla patrná její 
správná poloha v*+i sou(adnicov-m osám.

iii. Vypo+t,te odchylku asymptot této hyperboly (v-sledek vyjád(ete s p(esností 
práv, na jednotky minut) a najd,te obecnou rovnici alespo> jedné z nich.

b. Zvolte si libovoln- z vrchol* hyperboly z p(edchozí +ásti úlohy. Uva.ujme te+nu t 
této hyperboly ve zvoleném vrcholu. Dopl>te pravou stranu rovnice

2B. Uva!ujme parametrick" systém funkcí

f (x) = x4 + px3 + 7x2 + 9x! 2 ,

kde p " N.

(a) Ur#ete v$echny hodnoty parametru p, pro n%! je funkce f konvexní v celém svém defini#ním oboru.
(b) Doka!te, !e existuje práv% jedna hodnota parametru p, ozna#me ji p , pro ní! má funkce f v$echny

své lokální extrémy v bodech, které mají ob% své sou&adnice celo#íselné. Najd%te té! #íslo p.
(c) Pouze pro hodnotu parametru p = p (nalezenou v p&edchozí #ásti) vy$et&ete obor hodnot funkce f

a ur#ete po#et racionálních, iracionálních a komplexních ko&en' polynomu x4+ px3+7x2+9x! 2.
U p&ípadn"ch komplexních ko&en' uve(te i vztah mezi nimi. )ádn" z iracionálních a komplexních
ko&en' p&itom nemusíte hledat!

3A. Nech* z " C.

(a) Je dána rovnice

||z ! 6 + 2i|! |z + 4 + 2i|| = c , kde c =
3
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i. Doka!te, !e c " N.
ii. Komplexní #íslo z chápejme jako bod [x; y] v rovin%. Doka!te, !e p&i této interpretaci zadaná

rovnice p&edstavuje rovnici hyperboly. Napi$te její st&edovou rovnici (v prom%nn"ch x a y) a
ur#ete její st&ed, v$echny její vrcholy a ohniska. Uva!ovanou hyperbolu rovn%! na#rtn%te tak,
aby z obrázku byla patrná její správná poloha v'#i sou&adnicov"m osám.

iii. Vypo#t%te odchylku asymptot této hyperboly (v"sledek vyjád&ete s p&esností práv% na jednotky
minut) a najd%te obecnou rovnici alespo+ jedné z nich.

(b) Zvolte si libovoln" z vrchol' hyperboly z p&edchozí #ásti úlohy. Uva!ujme te#nu t této hyperboly
ve zvoleném vrcholu. Dopl+te pravou stranu rovnice

|z ! 6 + 2i| =

tak, aby mno!inu v$ech ko&en' takto vzniklé rovnice v rovin% p&edstavovala práv% p&ímka t.

3B. Nech* je dán rovnostrann" trojúhelník SPC o stran% délky a, kru!nice k (S; r) a p&ímka p, která prochází
bodem P a je kolmá k úse#ce CP . Sestrojte koso#tverec ABCD tak, aby A " k, B " p a |AB| = |BD|.

(a) V závislosti jen na parametru a ur#ete nejkrat$í mo!nou délku strany koso#tverce ABCD, kter"
m'!e b"t &e$ením úlohy. Najd%te v závislosti na a rovn%! hodnotu r, pro kterou to nastane.

(b) • Prove(te ná#rt a zapi$te rozbor nebo postup konstrukce.
• Uve(te a zd'vodn%te, jak" po#et &e$ení m'!e daná úloha mít. V"po#et zji$*ující, jak"m zp'-

sobem závisí po#et &e$ení úlohy na hodnotách parametr' a a r, d%lat nemusíte.
• Nar"sujte alespo+ jedno &e$ení úlohy v situaci, kdy pro zadané útvary platí r = 6 cm a
a = 5 cm.

(c) Najd%te obecn" vztah mezi hodnotami a a r, kter" charakterizuje v$echny p&ípady, kdy bude mít
úloha práv% jedno &e$ení. Vypo#t%te rovn%! op%t v závislosti na a délku strany koso#tverce, kter"
je v této situaci jedin"m &e$ením úlohy.
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U p&ípadn"ch komplexních ko&en' uve(te i vztah mezi nimi. )ádn" z iracionálních a komplexních
ko&en' p&itom nemusíte hledat!
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(a) Je dána rovnice
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i. Doka!te, !e c " N.
ii. Komplexní #íslo z chápejme jako bod [x; y] v rovin%. Doka!te, !e p&i této interpretaci zadaná

rovnice p&edstavuje rovnici hyperboly. Napi$te její st&edovou rovnici (v prom%nn"ch x a y) a
ur#ete její st&ed, v$echny její vrcholy a ohniska. Uva!ovanou hyperbolu rovn%! na#rtn%te tak,
aby z obrázku byla patrná její správná poloha v'#i sou&adnicov"m osám.

iii. Vypo#t%te odchylku asymptot této hyperboly (v"sledek vyjád&ete s p&esností práv% na jednotky
minut) a najd%te obecnou rovnici alespo+ jedné z nich.

(b) Zvolte si libovoln" z vrchol' hyperboly z p&edchozí #ásti úlohy. Uva!ujme te#nu t této hyperboly
ve zvoleném vrcholu. Dopl+te pravou stranu rovnice

|z ! 6 + 2i| =

tak, aby mno!inu v$ech ko&en' takto vzniklé rovnice v rovin% p&edstavovala práv% p&ímka t.

3B. Nech* je dán rovnostrann" trojúhelník SPC o stran% délky a, kru!nice k (S; r) a p&ímka p, která prochází
bodem P a je kolmá k úse#ce CP . Sestrojte koso#tverec ABCD tak, aby A " k, B " p a |AB| = |BD|.

(a) V závislosti jen na parametru a ur#ete nejkrat$í mo!nou délku strany koso#tverce ABCD, kter"
m'!e b"t &e$ením úlohy. Najd%te v závislosti na a rovn%! hodnotu r, pro kterou to nastane.

(b) • Prove(te ná#rt a zapi$te rozbor nebo postup konstrukce.
• Uve(te a zd'vodn%te, jak" po#et &e$ení m'!e daná úloha mít. V"po#et zji$*ující, jak"m zp'-

sobem závisí po#et &e$ení úlohy na hodnotách parametr' a a r, d%lat nemusíte.
• Nar"sujte alespo+ jedno &e$ení úlohy v situaci, kdy pro zadané útvary platí r = 6 cm a
a = 5 cm.

(c) Najd%te obecn" vztah mezi hodnotami a a r, kter" charakterizuje v$echny p&ípady, kdy bude mít
úloha práv% jedno &e$ení. Vypo#t%te rovn%! op%t v závislosti na a délku strany koso#tverce, kter"
je v této situaci jedin"m &e$ením úlohy.
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a. V závislosti jen na parametru a ur+ete nejkrat"í mo.nou délku strany koso+tverce 

ABCD, kter- m*.e b-t (e"ením úlohy. Najd,te v závislosti na a rovn,. hodnotu r, 
pro kterou to nastane.

b. 
•	 Prove0te ná+rt a zapi"te rozbor nebo postup konstrukce.
•	 Uve0te a zd*vodn,te, jak- po+et (e"ení m*.e daná úloha mít. V-po+et zji":ující, 

jak-m zp*sobem závisí po+et (e"ení úlohy na hodnotách parametr* a a r, d,lat 
nemusíte.

•	 Nar-sujte alespo> jedno (e"ení úlohy v situaci, kdy pro zadané útvary platí 
r = ? cm a a = @ cm.

c. Najd,te obecn- vztah mezi hodnotami a a r, kter- charakterizuje v"echny p(ípady, 
kdy bude mít úloha práv, jedno (e"ení. Vypo+t,te rovn,. op,t v závislosti na a 
délku strany koso+tverce, kter- je v této situaci jedin-m (e"ením úlohy.
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Absolventi gymnázia

a. Seznam absolvent( v"roce )*+,

4.A
Mgr. Ale' Kobza, Ph.D.

Veronika Bor-sková
Vojt,ch B.atek
Václav Fabík
Tomá" Glozar
Andrea Hauptová
Adam Hohl
Krist-na Jansová
Ond(ej Jebá+ek
Lucie Klime"ová
Olga Krumlová
Matyá" Krupa
Vít Láska
Martina Lepková
Josef Mina(ík
Ond(ej Peterka
Jakub Pham
Jan Przezwiecki
David Rajnoha
Marek Se0a
Ji(í Sedlák
Ji(í Smejkal
Petr Sochor
Kamil Stehlí+ek
Marek Stojaspal
Hynek 8aback-
Barbora 8mahlíková
8t,pán 8míd
Martin Vodi+ka

4.B
Mgr. Lenka Marková

Tereza B,lu"ová
Filip Bla.ek
Veronika B(ou"ková
Vojt,ch Coufal
Jan 6esnek
Simona Dubová
Ji(í Fiala
Luká" Hajn
Mikulá" Hampl
Natálie Horváthová
8imon Chmela(
Krist-na Koktavá
Sára Konvalinková
Daniela Krásenská
Eleonora Kr*tová
Kate(ina Malcánková
Václav Martin*
Filip Ma(ík
Lucie Nevídalová
Václav Ra"tica
Markéta Rokytová
Adéla Rotreklová
Adam Rychl-
Filip Sv,rák
Vojt,ch S-kora
Dalibor Till
Michal Titl
Aneta Titzová
Adam Viktora
8imon <á+ek
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4.C
Mgr. Michaela )lesingerová

Kate(ina 6erná
Zden,k Dolíhal
Martina Drdlová
Stella Ferencová
Samuel Horá+ek
Eva Chalupová
Nela Chocholou"ová
Jana Chudíková
Aneta Janoudová
Marie Ji+ínská
Tomá" Kadav-
Natálie Klimková
Petr Kolá+n-
Tomá" Kotlán
Filip Kotoun
Michaela Ková+iková
Lucie Krej+í
Tereza Krupicová
Krist-na Kuklová
Joná" K*ra
Karina Lysáková
Roman Macek
Petra Mrhá+ová
Iva Pacáková
Radim Pazdera
Richard Plesník
Vít Procházka
Jana P(ikrylová
Ond(ej Suchánek
Tereza Svorová
Gabriela 8ifaldová
Benedikt Vala
Martin Vá>a

4.D
Mgr. Sylva Zvolská

Vojt,ch Bobek
Norbert Brzkovsk-
Dominik 6oupek
Petr Do+ekal
Jakub Duda
Miroslav Edler
Vojt,ch Florian
Kristína Herzánová
Ji(í Jelínek
Tereza Ká>ová
Krist-na Klímová
8t,pán Knap
Marek Ko+vara
Dominika Kompanová
Zuzana Lorenzová
Ngoc Long Luong
Jana Ond(ejová
Hana Pavelková
Johana Pavlíková
Viola Richterová
Zuzana Rube"ová
Radka Suchomelová
Anna Uzlová
Luká" Vahala
Kate(ina Vale"ová
Patrik Zadra.il
Ji(í Zoufal-
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b. P$ehled o"umíst!ní absolvent( ve #kolním roce )*+-/)*+,

Škola ��$ ��% ��& ��' Celkem

FI MU Brno 11 7 4 1 23

3ě)�08�%UQR 3 2 4 1 10

LF MU Brno 1 4 2 2 9

PrF MU Brno 0 1 5 3 9

FSI VUT Brno 4 1 1 2 8

FSS MU Brno 0 4 2 1 7

FF MU Brno 0 3 0 2 5

ESF MU Brno 1 0 1 2 4

FCh VUT Brno 0 1 0 3 4

PEF MZLU Brno 0 0 4 0 4

FIT VUT Brno 3 0 0 0 3

PedF MU Brno 0 1 0 2 3

MFF UK Praha 1 1 0 1 3

LDF MZLU Brno 0 0 0 2 2

FAST VUT Brno 0 0 0 1 1

FP VUT Brno 0 0 1 0 1

FEKT VUT Brno 0 1 0 0 1

FaF VFU Brno 0 1 0 0 1

FVT UNOB Brno 1 0 0 0 1

LF UK Praha 0 1 0 0 1

FSV UK Praha 0 0 0 1 1

3ě)�8.�3UDKD 0 0 1 0 1

)(/�Î987�3UDKD 1 0 0 0 1

FMV VŠE Praha 0 1 0 0 1

3ě)�832/�2ORPRXF 0 0 1 0 1

FZV UPOL Olomouc 0 0 1 0 1

),.Ě�87%�=O¯Q 0 0 1 0 1

9Ģ�Y�]DKUDQLÏ¯ 2 0 4 1 7

]�WRKR�8QLYHUVLW\�RI�&DPEULGJH 1 0 0 0 1

SURFHQWR�SěLMDW¿FK 100 96,7 97 92,6

ostatní 0 1 1 2 4
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Kalendárium $kolního roku &'()/&'(*

Srpen
$3.#&. v-jezdní zasedání pedagogického sboru v <ítkové
$&.#&. nástup profesor* do slu.by, porada pedagogické rady
$'.#&.#–#2!.#&. opravné a#dopl>kové zkou"ky za "kolní rok $%!3/$%!&

Zá%í
2.#'. zahájení "kolního roku $%!&/$%!', porada pedagogické rady
1.#'.#–#!!.#'. pobyt delegace ze Sosnového Boru v#Brn,
1.#'.#–#).#'. adapta+ní kurz pro !.C a#!.D v#Kaprálov, ml-n,
!%.#'.#–#!1.#'. "kola v#p(írod, pro primy v#Prudké
!1.#'. p(edná"ka Jak se efektivn) u*it dr. Novákové pro !. ro+níky
!).#'. festival NaP(í+ v#areálu budovy P(í+ní
!).#'.#–#$!.#'. pobyt delegace z#Darmstadtu v#Brn,
!).#'.#–#$).#'. jazykov- kurz v#Anglii pro .áky ni."ího gymnázia
!'.#'. burza u+ebnic pro .áky vy""ího gymnázia v#aule
$!.#'. p(edná"ka Jak se efektivn) u*it dr. Novákové pro primy
$1.#'.#–#$/.#'. literárn,-historická exkurze do Prahy pro 1.C a 1.D
$1.#'.#–#2%.#'. poznávací zájezd do Kyjeva
$).#'. p(edná"ka Jak psát záv)re*nou práci pro .áky 2. ro+ník*

*íjen
2.#!%. beseda o studiu na MU s#prorektorem MU dr. Bulantem
2.#!%. divadelní p(edstavení v#Burantheatru pro $. ro+níky
'.#!%. plenární sch*ze SRP8, t(ídní sch*zky, hovorové hodiny
'.#!%. zasedání v-boru Klubu absolvent*
!%.#!%. "kolní kolo sout,.e P(írodov,dn- klokan
!&.#!%. "kolní kolo sout,.e v#pi"kvorkách
$$.#!%.#–#$1.#!%. literárn,-historická exkurze do Prahy pro 1.A a 1.B
$).#!%. zasedání "kolské rady
$/.#!%. projektov- den ke !%%. v-ro+í vzniku 6R na ni."ím gymnáziu
$/.#!%. 5lmové p(edstavení Hovory s#TGM pro .áky vy""ího gymnázia
$'.#!%.#–#2%.#!%. podzimní prázdniny

Listopad
!.#!!. oslava Halloweenu na ni."ím i#vy""ím gymnáziu
).#!!. náv"t,va n,meckého 5lmového p(edstavení pro .áky vy""ího 

gymnázia
/.#!!. ud,lení ceny Ingenium sout,.e 6eské hlavi+ky Tomá"i Perutkovi 
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(abs. $%!&)
3.#!!. "kolní kolo chemické olympiády na vy""ím gymnáziu
&.#!!. fyzikální exkurze na pracovi"t, AV 6R
'.#!!.#–#!!.#!!. literární dílna pro .áky 1. ro+ník*
!2.#!!. porada pedagogické rady#– hodnocení !. +tvrtletí
!2.#!!. hovorové hodiny pro rodi+e
!1.#!!. "kolní kolo astronomické olympiády na vy""ím gymnáziu
!).#!!. "kolní kolo lingvistické olympiády na vy""ím gymnáziu
!3.#!!. zájezd prof. sboru do Prahy na v-stavu d,l F. Kupky
!'.#!!. 5lmové p(edstavení v#kin, Lucerna ke Dni studentstva
!'.#!!. testování .ák* kvart 6eskou "kolní inspekcí
$%.#!!. p(ijetí úsp,"n-ch (e"itel* p(edm,tov-ch sout,.í p(edstaviteli 

Jihomoravského kraje
$!.#!!. informace o#maturitních zkou"kách pro .áky 1. ro+ník*
$$.#!!. "kolní kolo olympiády v#+eském jazyce na ni."ím gymnáziu
$$.#!!.#–#$1.#!!. veletrh vzd,lávání st(edních "kol a#u+ili": na BVV
$2.#!!. m,stské kolo sout,.e v#pi"kvorkách
$3.#!!. "kolní kolo olympiády v#+eském jazyce na vy""ím gymnáziu
$'.#!!. p(edná"ka Drogová kriminalita a#my pro .áky tercií a#kvart
2%.#!!. krajské kolo sout,.e v#pi"kvorkách

Prosinec
2.#!$. "kolní kolo biologické olympiády pro primy a sekundy
1.#!$. P(edání cen Praemium Bohemiae Josefu Mina(íkovi (1.A) a Ji(ímu 

Valovi (abs. $%!&) na zámku Sychrov
).#!$. beseda Dospíváme… pro .áky sekund
3.#!$. "kolní kolo chemické olympiády na vy""ím gymnáziu
!%.#!$.#–#!2.#!$. charitativní burza knih
!!.#!$. "kolní kolo matematické olympiády kategorie A
!!.#!$. "kolní kolo biologické olympiády pro tercie a kvarty
!$.#!$. celostátní kolo logické sout,.e BRLOH
!2.#!$. poznávací zájezd .ák* do Vídn,
!1.#!$.#–#!).#!$. studentská v,decká konference BrNOC
!3.#!$. projekt 5nan+ní gramotnosti pro .áky 1. ro+ník*
!3.#!$. "kolní kolo zem,pisné olympiády na ni."ím gymnáziu
!&.#!$. vystoupení p,veckého sboru ni."ího gymnázia v#za(ízeních 

sociální pé+e
!&.#!$. "kolní kolo zem,pisné olympiády na vy""ím gymnáziu
!'.#!$. n,mecké divadelní p(edstavení .ák* gymnázia pro .áky !. a $. 

ro+ník*
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$%.#!$. basketbalová utkání Jaro"ka – Slova>ák ve sportovní#hale Vodova
$%.#!$. váno+ní koncert p,veckého sboru ni."ího gymnázia
$%.#!$. bazárek UNICEFu na ni."ím gymnáziu
$!.#!$. váno+ní koncert Ireny Budweisserové pro .áky gymnázia
$2.#!$.#–#$.#!. váno+ní prázdniny
$3.#!$.#–#$.#!. v-b,rov- ly.a(sk- kurz na Slovensku

Leden
2.#!. zahájení vyu+ování v#roce $%!'
/.#!.#–#!!.#!. ly.a(sk- v-cvikov- kurz pro t(ídy !.B a !.D
&.#!. t(ídní sch*zky SRP8, hovorové hodiny
'.#!. "kolní kolo konverza+ní sout,.e v#n,m+in, na ni."ím gymnáziu
!%.#!. "kolní kolo konverza+ní sout,.e v#n,m+in, na vy""ím gymnáziu
!!.#!. reprezenta+ní ples gymnázia v#hotelu Voron,.
!2.#!.#–#!&.#!. ly.a(sk- v-cvikov- kurz pro sekundy
!).#!. den otev(en-ch dve(í na gymnáziu
!3.#!. "kolní kolo konverza+ní sout,.e v#anglickém jazyce na ni."ím 

gymnáziu
$$.#!. krajské kolo matematické olympiády kategorie P
$2.#!. "kolní kolo konverza+ní sout,.e v#anglickém jazyce na vy""ím 

gymnáziu
$2.#!. krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A
$1.#!. beseda o#studiu na Univerzit, obrany
$).#!.#–#$'.#!. v-b,rov- ly.a(sk- kurz v#Saalbachu
$'.#!. "kolní kolo matematické olympiády kategorie B a#C
$'.#!. porada pedagogické rady#– hodnocení !. pololetí
2%.#!. m,stské kolo matematické olympiády kategorie Z'
2!.#!. P(edstavení Divadélka pro "koly pro .áky ni."ího gymnázia
2!.#!. vydávání vysv,d+ení za !. pololetí

Únor
!.#$. pololetní prázdniny
!.#$. v-b,rov- ly.a(sk- kurz v#Lackenhofu
1.#$. "kolní kolo SO6 v#oboru matematika na vy""ím gymnáziu
1.#$.#–#/.#$. seminá( environmentálních technologií v#Kaprálov, ml-n, 

pro#.áky 2.D
).#$. "kolní kolo biologické olympiády na vy""ím gymnáziu
!!.#$.#–#!).#$. jarní prázdniny
$1.#$.#–#!.#2. ly.a(sk- v-cvikov- kurz pro t(ídy !.A a !.C
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B%ezen
).#2. "kolní kolo sout,.e SUDOKU
/.#2.#–#!%.#2. v-b,rov- ly.a(sk- kurz pro .áky ni."ího gymnázia
&.#2. "kolní kolo chemické olympiády na ni."ím gymnáziu
&.#2. beseda o energetice se zástupci 5rmy 6EZ
!$.#2. sch*ze v-boru Klubu absolvent*
$!.#2. "kolní kolo matematické sout,.e Klokan na vy""ím gymnáziu
$$.#2. "kolní kolo matematické sout,.e Klokan na ni."ím gymnáziu
$$.#2.#–#$2.#2. studentská v,decká konference BrNOC
$).#2. krajské kolo astronomické olympiády
$).#2.#–#$'.#2. exkurze do 7íma pro studenty latiny
$/.#2. oslava Dne u+itel*
$3.#2. projektov- den .ák* p(edm,tu ekonomika
$&.#2. beseda organizace Jeden sv,t na "kolách pro .áky ni."ího 

gymnázia
2%.#2. studentsk- maturitní ples v#KC Babylon
2!.#2.#–#).#1. exkurze student* do Evropského parlamentu v Bruselu

Duben
$.#1. krajské kolo MO kategorií B a#C
2.#1. písemná maturitní zkou"ka z#matematiky v#pro5lové +ásti 

pro#.áky#1.A
2.#1. exkurze do 5rmy Red Hat pro studenty informatiky
2.#1. "kolní kolo chemické olympiády na vy""ím gymnáziu
).#1. písemná maturitní zkou"ka z#+eského jazyka v#pro5lové +ásti
'.#1. beseda o problematice "ikany pro .áky kvart
'.#1. porada pedagogické rady#– hodnocení 2. +tvrtletí
'.#1. t(ídní sch*zky SRP8, hovorové hodiny
'.#1.#–#!3.#1. poznávací zájezd .ák* vy""ího gymnázia do Irska
!%.#1. písemná maturitní zkou"ka z#+eského jazyka ve spole+né +ásti
!!.#1. písemná maturitní zkou"ka z#cizích jazyk* ve spole+né +ásti
!$.#1. divadelní p(edstavení pro .áky tercií a vy""ího gymnázia
!$.#1. p(ijímací zkou"ky ke studiu pro +ty(leté studium (!. termín)
!).#1. p(ijímací zkou"ky ke studiu pro +ty(leté studium ($. termín)
!).#1. úklid Moravského krasu .áky ni."ího gymnázia
!/.#1. p(ijímací zkou"ky ke studiu pro osmileté studium (!. termín)
!/.#1. 5lmové a#divadelní p(edstavení pro .áky vy""ího gymnázia
!/.#1. den t(ídního u+itele pro .áky vy""ího gymnázia
!3.#1. p(ijímací zkou"ky ke studiu pro osmileté studium ($. termín), 

(editelské volno
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!&.#1. velikono+ní prázdniny 
$2.#1. p(edná"ka o#AIDS a drogách pro .áky tercií a kvart
$1.#1. historická exkurze do památky Carnuntum pro .áky tercií
$1.#1.#–#$/.#1. poznávací zájezd .ák* vy""ího gymnázia do Berlína
$).#1. celo"kolská konference záv,re+n-ch prací .ák* 2. ro+ník*
$/.#1. písemná maturitní zkou"ka z#deskriptivní geometrie v pro5lové 

+ásti
$/.#1. praktická maturitní zkou"ka z#hudební v-chovy v#pro5lové +ásti
$/.#1.#–#$3. 1. studentsk- projekt Filmová noc v#budov, na t(. Kpt.#Jaro"e
$'.#1. beseda o prevenci sexuálního násilí pro .áky kvart
2%.#1. ukon+ení vyu+ování +tvrt-ch ro+ník* (poslední zvon,ní)

Kv&ten
$.#). konzultace s#rodi+i o#v-sledcích p(ijímacích zkou"ek
$.#).#–#1.#). písemné maturitní zkou"ky spole+né +ásti
$.#).#–#$%.#/. "kolní v-lety prim, sekund, kvart, !. a#$. ro+ník*
$.#).#–#!%.#). pobyt delegace z South Kent School (USA) v Brn,
2.#). historická exkurze do Terezína
1.#).#–#!!.#). pobyt na"í delegace na Edith Stein Schule v#Darmstadtu
/.#). zkou"ka Matematika+ pro .áky 1. ro+ník*
/.#). biologická exkurze pro .áky prim
/.#). beseda o gamblerství pro .áky kvart
'.#). krajské kolo St(edo"kolské odborné +innosti
'.#). jarní turistická vycházka pro .áky vy""ího gymnázia
!2.#).#–#!3.#). "kola v#p(írod, ve Tvaro.né Lhot, pro tercie
!1.#). fyzikální exkurze do Dukovan a#Dale"ic pro .áky 2.D
!1.#). historická exkurze do Mauthausenu pro .áky kvart
!/.#). fyzikální exkurze do Dukovan a#Dale"ic pro .áky 2.B
!3.#). biologická exkurze do Zoo Brno pro kvarty
$%.#). p(edání Ceny U+ené spole+nosti Václavu Zvoní+kovi (2.A) 

v#Karolinu
$%.#). biologická exkurze do Zoo Brno pro sekundy
$%.#).#–#$1.#). ústní maturitní zkou"ky spole+né a#pro5lové +ásti t(íd 1.A a 1.B
$!.#). sch*ze v-boru Klubu absolvent*
$!.#).#–#$1.#). projektové dny kvart
$3.#).#–#2!.#). ústní maturitní zkou"ky spole+né a#pro5lové +ásti t(íd 1.C a 1.D
$3.#).#–#2!.#). minitane+ní pro .áky !. ro+ník*
$'.#). projektov- den angli+tiny pro .áky !.ag
2%.#). projektov- den angli+tiny pro .áky !.bg
2%.#). prezentace mezinárodních v-m,n pro !. ro+níky
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+erven
1.#/. zasedání "kolské rady
3.#/. literární exkurze do Polné pro .áky kvart
!%.#/. ocen,ní Josefa Mina(íka (1.A) a#Ji(ího Smejkala (1.A) v#Senátu 

P6R za nejlep"í v-sledky ve zkou"ce Matematika+
!$.#/. exkurze u Ústavního soudu pro .áky $. ro+ník*
!2.#/. workshop Tich+ sv)t pro .áky kvart
!2.#/. fyzikální exkurze do Dukovan a#Dale"ic pro .áky#2.D
!1.#/.#–#$2.#/. sportovní kurz 2. ro+ník* (Chorvatsko)
!3.#/.#–#$!.#/. turistick- kurz 2. ro+ník* (Vysoké Tatry)
!3.#/.#–#$!.#/. vodáck- kurz 2. ro+ník* (Lu.nice)
!&.#/.#–#$$.#/. fyzikální exkurze do CERNu
!&.#/. t(ídní sch*zky rodi+* budoucích prim
$1.#/.#–#2.#3. v-m,nn- pobyt .ák* v#Sosnovém Boru (Rusko)
$1.#/. p(ebor gymnázia v#malé kopané na Z8 Janou"kova
$1.#/. koncerty p,veckého sboru ni."ího gymnázia pro .áky i#rodi+e
$).#/. koncert p,veckého sboru ni."ího gymnázia pro .áky
$).#/. sportovní den vy""ího gymnázia#– atletika
$).#/. porada pedagogické rady#– hodnocení $. pololetí
$).#/. t(ídní sch*zky rodi+* budoucích !. ro+ník*
$/.#/.#–#$3.#/. akce p(edm,tov-ch komisí pro .áky vy""ího gymnázia
$/.#/.#–#$3.#/. sportovní dny a#exkurze pro .áky ni."ího gymnázia
$&.#/. ukon+ení vyu+ování ve "kolním roce $%!&/$%!', vydávání 

vysv,d+ení
$&.#/. záv,re+ná porada pedagogické rady
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Zájmová a"mimo$kolní +innost

a. Olympiády a"sout!.e

,. Matematická olympiáda
Sout,. MO probíhá v#n,kolika kategoriích, pro p(ehlednost je uvádíme zde:

 – kategorie A: studenti 2. a#1. ro+ník* vy""ího gymnázia
 – kategorie B: studenti $. ro+níku vy""ího gymnázia
 – kategorie C: studenti !. ro+níku vy""ího gymnázia
 – kategorie Z': studenti kvart
 – kategorie Z&: studenti tercií
 – kategorie Z3: studenti sekund
 – kategorie Z/: studenti prim
 – kategorie P: programování pro studenty v"ech ro+ník*

8ikovní studenti se mohou ú+astnit i sout,.í vy""ích kategorií ne. té, do které p(íslu"í za-
(azením do ro+níku (nap(. kategorie A se ú+astní i studenti !. a $. ro+ník*).

Kategorie Z&, Z3 a Z/ kon+í m,stsk-m kolem, kategorie B, C a Z' krajsk-m kolem a#ka-
tegorie A a P kolem celostátním.

Vít,zové z#celostátního kola kategorie A jsou pozváni na soust(ed,ní, na n,m. se vybere 
/ nejlep"ích student*, kte(í tvo(í reprezenta+ní dru.stvo 6eské republiky na Mezinárodní 
matematické olympiád, (MMO), a dal"ích / student* pro reprezentaci na St(edoevropské 
matematické olympiád, (MEMO).

 Z#nejlep"ích úsp,"n-ch (e"itel* celostátního kola kategorie P se vytvo(í dv, +ty(+lenná 
dru.stva A a B. Dru.stvo A reprezentuje republiku na Mezinárodní olympiád, v#informatice 
(IOI) a dru.stvo B na St(edoevropské olympiád, v#informatice (CEOI). 

Ve "kolním roce $%!&/$%!' prob,hl ji. /&. ro+ník MO. Ní.e jsou v-sledky na"ich student* 
– úsp,"n-ch (e"itel* v#jednotliv-ch kategoriích.

-. M!stské kolo
Nejvy""í kolo v#kategoriích Z&, Z3, Z/ – v#t,chto kategoriích jsou povolena d,lená po(adí, 
tedy na I. míst, se m*.e umístit i více sout,.ících.

.. Kategorie Z"
I. místo Tereza Krej+í 2.ag
II. místo Adam Hrn+árek 2.ag
 Al.b,ta Kramná 2.ag
IV. místo Michal Dvo(á+ek 2.ag
 Ráchel Uma Hrn+í(ová 2.ag
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 Antonín Malo> 2.ag
 Richard Materna 2.ag
 Barbora Pode"vová 2.ag
V. místo Zuzana Jurtíková 2.bg
VI. místo Eduard Dlabola 2.ag
VII. místo Petr Glozar 2.ag
 Marek Halva 2.ag
 Jana Chaloupková 2.ag
 Michal Jurá"ek 2.bg
VIII. místo Vilém Faja 2.ag
 Daniel Vondrá+ek 2.bg
IX. místo Tereza 8ustrová 2.ag
X. místo Ctibor Folt-n 2.bg
 Marek Jedli+ka 2.ag
 Filip Meloun 2.ag
 Patrik 8légr 2.ag

(celkem 195 $e/itel0, z#nich 59 úsp)/n+ch)

1. Kategorie Z#
I. místo Adam Flek $.ag
 Eli"ka Polá+ková $.ag
II. místo Michael Bene" $.ag
 Hana Chvátilová $.bg
 8imon Lopour $.ag
III. místo David Ho(i+ka $.ag
 Marek Moj.í" $.ag
 Jind(ich 8tambera $.ag
 Linh Anh Tran $.ag
IV. místo Patrik Maxmilian Rosenberg $.ag
V. místo Petra Kadlecová $.bg
 Tomá" Kotou+ek $.ag
 Klára Plchová $.ag
VI. místo Dominik Dole.el $.ag
 Ji(í Kosmák $.ag
 Matyá" Kubala $.ag
 Vojt,ch Ocelka $.bg
 Vítek Pe+enka $.ag
VII. místo Markéta Cíchová $.bg
 Babeta Da>helová $.ag
 Max Jur+ík $.ag
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 Jan Romanovsk- $.ag
VIII. místo Isabel Kochová $.bg
 Jind(ich Rychl- $.ag
 Anna Trnková $.ag
IX. místo Radim Cicvárek $.ag
 Marek Dobrovoln- $.ag
 Luká" Navrátil $.ag
 Hana Truba+íková $.ag
X. místo Zden,k Harant $.ag
 Ond(ej Ka"párek $.ag
 Eli"ka Nev,(ilová $.ag
 Mat,j 8tefek $.ag

(celkem 190 $e/itel0, z#nich 59 úsp)/n+ch)

2. Kategorie Z$
III. místo Jaromír Halamí+ek !.ag
 Jakub Hlavenka !.ag
 Mojmír Houdek !.ag
 Vojt,ch Ko+a !.ag
 Ester Kyasová !.ag
 8t,pán Povoln- !.ag
 Svatava 8ime+ková !.ag
 Jan Tollar !.ag
 Jan V,chet !.ag
V. místo Martin Bulant !.ag
 Nikol Chodúrová !.bg
 Ond(ej Proke" !.ag
VI. místo Maxmilián Horák !.ag
 Milan Hradil !.ag
VII. místo Petra B,lu"ová !.ag
 Pavel Hyánek !.ag
 Petr Klie"tik !.ag
 Lucia Mi"kufová !.ag
 Tomá" 7ehák !.ag
 Anna Sázavská !.ag
VIII. místo Robert Sadílek !.ag
IX. místo Mat,j Bauer !.ag
 Petr Boucník !.bg
 Marie V,ra Krej+í !.ag
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 Alfréd Svr+ina !.ag
 Jan Václavek !.ag
 Ji(í Weiter !.ag

(celkem 242 $e/itel0, z#nich 140 úsp)/n+ch)

!. Krajské kolo
Nejvy""í kolo v#kategoriích B, C, Z', dále pak postupové kolo do celostátního kola kategorií 
A, P – v#t,chto kategoriích ji. nejsou povolena d,lená umíst,ní, ka.d- sout,.ící má ve#v--
sledkové listin, p(i(azeno jednozna+né po(adí a ka.dé po(adí je p(i(azeno jednozna+n, 
jednomu sout,.ícímu (existuje tedy bijektivní zobrazení mezi mno.inou v"ech po(adí 
a#mno.inou v"ech ú+astník*).

3. Kategorie A
!. Josef Mina(ík 1.A
$. Václav Janá+ek $.A
2. 8t,pán 8míd 1.A
1. Adéla Heroudková !.A
). Jana Bu"ová !.A
/. Richard Vojt,ch Krejsa 2.A
'. Ji(í Kalvoda $.A
!%. David Rajnoha 1.A
!$. Daniel Perout $.A
!2. Klára Dvo(á+ková $.A
!1. Martin Richter $.A
!). Lucie Reichertová !.A
!/. Klára Pernicová $.A
!3. Olga Krumlová 1.A
!&. Zden,k Pezlar !.A
 !'. Antonín Sekerka !.A
 $!. Marek Se0a 1.A
 $$. Vojt,ch Obo(il !.A
 $2. Václav Nevyho"t,n- 2.A
 $1. Alena Ve+e(ová $.A
 $). Michaela Hala"tová !.A
 $/. Vilém Ra"ka 2.A
 $3. Vojt,ch Turland 2.A
 $&. Edward Young 2.A
 $'. Viktorie Blahová $.B
 2%. Kry"tof Zamazal 2.A
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2!. Václav Zvoní+ek 2.A
2$. Václav Fabík 1.A
22. Viktor Materna 2.A
2). Petr Sochor 1.A

(celkem 54 $e/itel0, z#nich 35 úsp)/n+ch)

". Kategorie B
!. Ji(í Kalvoda $.A
$. Martin Richter $.A
2. Václav Janá+ek $.A
1. Daniel Perout $.A
). Klára Dvo(á+ková $.A
/. Klára Pernicová $.A
3. Martin 8álek $.A
!%. Filip Fabiánek $.B
!!. Lubor 6ech $.A
!$. Jind(ich Matu"ka $.A
!1. Alena Ve+e(ová $.A
!3. Jakub Rádl $.A
!'. Vojt,ch Bla.ík $.A
$%. Auc Cong Tuan Nguyen $.A
$$. Viktorie Koksová $.A
$2. Tadeá" Nanjo $.A

(celkem 54 $e/itel0, z#nich 23 úsp)/n+ch)

,. Kategorie C
!. Jana Bu"ová !.A
2. Michaela Hala"tová !.A
3. Anna Hronová 1.ag
!%. Alena Janá+ková 1.ag
!!. Jakub Hartmann !.A
!$. Adéla Heroudková !.A
!2. Jakub Ko>árek 1.ag
!1. Ond(ej Peterka !.A
!). Lucie Reichertová !.A
!/. Antonín Sekerka !.A
!3. Oliver 8imoník !.A
!'. Radka Fojtová !.A
$%. Martin Dufek 1.ag
$!. Luká" Kycl 1.ag
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$). Tina Kolomá !.A
$/. Richard Bla.ek !.A
$3. Vojt,ch Obo(il !.A
$&. Zden,k Pezlar !.A
2!. Jakub Devát !.A
22. Leona Fojtová !.A
21. Martin Dominik !.A
2/. Ond(ej Rychl- !.A
23. Filip Berka !.A
1%. Iva Kasprzaková !.D
1!. Drahomír Malota !.A
1$. Al.b,ta Velenová 1.bg
11. Miroslava Skoupá !.A

(celkem 84 $e/itel0, z#nich 46 úsp)/n+ch)

-. Kategorie Z%
!. Jakub Ko>árek  1.ag
$. Anna Hronová  1.ag
1. Olga Dvo(áková  1.ag
). Antonín Malo>  2.ag
/. Dominik 8vancara  1.ag
3. Andrej Bru.e>ák  1.ag
&. Luká" Kycl  1.ag
!2. 8t,pán Mikéska  1.ag
!1. Kate(ina Dvo(áková  1.ag
!). Alena Janá+ková 1.ag
!/. Tereza Krej+í  2.ag
!3. Richard Materna  2.ag
!&. Krist-na Koksová  1.ag
!'. Martin Dufek  1.ag
$!. Petr Bílek 1.ag
$2. Magdaléna 8najdarová 1.ag
$1. Petr Slonek 1.ag
$&. Filip Smí"ek  1.ag
2). Jana Chaloupková  2.ag
11. Vilém Faja  2.ag

(celkem 82 $e/itel0, z#nich 46 úsp)/n+ch)
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.. Kategorie P
!. Ji(í Kalvoda  $.A
$. Václav Janá+ek  $.A
2. Josef Mina(ík  1.A
). Marek Se0a  1.A
3. Olga Krumlová  1.A
&. Václav Fabík  1.A
'. Tomá" Glozar  1.A

(celkem 17 $e/itel0, z#nich 10 úsp)/n+ch)

1. Celostátní kolo
Koná se pouze v#kategoriích A#a#P a#je vstupenkou na mezinárodní sout,.e:

4. Kategorie A
!. Josef Mina(ík 1.A
/. Václav Vladimír Janá+ek $.A
!!. Adéla Heroudková !.A
!). Jana Bu"ová !.A
!/. Richard Vojt,ch Krejsa 2.A

(celkem 41 $e/itel0, z#nich 20 úsp)/n+ch)

2. Kategorie P
!. Josef Mina(ík 1.A
2. Ji(í Kalvoda $.A
&. Václav Vladimír Janá+ek $.A

(celkem 26 $e/itel0, z#nich 13 úsp)/n+ch)

3. Mezinárodní sout!&e
Vzhledem k#medailovému triplu – fenomenálnímu úsp,chu Josefa Mina(íka v#olympiád, 
matematické, fyzikální i v#programování p(iná"íme samostatn- +lánek v#rámci V. kapitoly.

P(ejme v"em na"im sou+asn-m i budoucím olympionik*m, aby se jim i nadále vedlo 
v#sout,.ích alespo> tak, jak se jim vedlo letos.

Mgr.#Viktor Je5ek 
jednatel KK MO JMK

4. Fyzikální olympiáda
Ve "kolním roce $%!&/$%!' prob,hl ji. /%. ro+ník FO. Z Mezinárodní fyzikální olympiády 
(IPhO), která se letos konala v Tel Avivu v Izraeli, si bronzovou medaili p(ivezl tou dobou ji. 
absolvent na"eho gymnázia Josef Mina(ík ze t(ídy 1.A.

V kategoriích probíhajících na území 6R se na"i studenti umístili následovn,:
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!6. Celostátní kolo kategorie A
!!. Vít!zové

!. Josef Mina(ík 1.A
3. Jaroslav Herman 2.B
&. Václav Zvoní+ek 2.A

!". Úsp!'n( )e'itel
$!. Ji(í Kalvoda $.A

!,. *e'itel
23. Václav Vladimír Janá+ek $.A

!-. Krajská kola

!6. Kategorie A
!. Josef Mina(ík 1.A
$. Jaroslav Herman 2.B
2. Ji(í Kalvoda $.A
3. Václav Vladimír Janá+ek $.A
'. Václav Zvoní+ek 2.A
!$. Viktor Materna 2.A

(po*et úsp)/n+ch $e/itel0: 13)

!!. Kategorie B
$.  Václav Zvoní+ek 2.A
2.  Viktor Materna 2.A
1.  Jaroslav Herman 2.B

(po*et úsp)/n+ch $e/itel0: 5)

!.. Kategorie C
!.  Jind(ich Matu"ka $.A
/.  Václav Vladimír Janá+ek $.A
3.  Ji(í Kalvoda $.A
!%.  Lubor 6ech $.A
$%.  Daniel Perout $.A

(po*et úsp)/n+ch $e/itel0: 24)

!1. Kategorie D
1.  Ond(ej Peterka !.A
!%.  Ivan Devát !.A
!$.  Radka Fojtová !.A
!2.  Vojt,ch Obo(il !.A
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!1.  Miroslava Skoupá !.A
!).  Vojt,ch Stránsk- !.A
$1.  Martin Dominik !.A
$/.  Marie Poláková !.A

(po*et úsp)/n+ch $e/itel0: 30)

!2. Kategorie E
$.  Anna Hronová 1.ag
2.  Kate(ina Dvo(áková 1.ag
3.  Luká" Kycl 1.ag
'.  Andrej Bru.e>ák 1.ag
!3.  Olga Dvo(áková 1.bg

(po*et úsp)/n+ch $e/itel0: 26)

!". Kategorie F
!.  Antonín Malo> 2.ag
/.  Richard Materna 2.ag
3.  Jan Petr 2.bg
&.  Marek Polá+ek 2.ag
!).  Mat,j Andra"ina 2.ag

(po*et úsp)/n+ch $e/itel0: 22)

!,. Archimediáda
2.  Eli"ka Polá+ková $.ag
).  Adam Flek $.ag
/.  David Hor+i+ka $.ag
&.  Dominik Dole.el $.ag
!!.  Klára Plchová $.ag
$$.  Matyá" Kubala $.ag
$/.  Matthew Vopelka $.ag

(po*et úsp)/n+ch $e/itel0: 27)

Kategorie F a#Archimediáda kon+í oblastním (m,stsk-m) kolem.
Mgr.#Pavel 7ehák 

p$edseda PK fyziky

!3. Biologická olympiáda na vy''ím gymnáziu
Ani na vy""ím gymnáziu zájem o biologické sout,.ení neklesá. 8kolního kola ().#$.#$%!') 
se zú+astnilo $! student*. Tématem leto"ního ro+níku byl ontogenetick- v-voj organism*, 
zejména jeho raná stadia, a proto byl leto"ní )2. ro+ník pojmenován heslem Mládí vp(ed, 
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stejn, jako jeho studijní text. Sout,.ící se p(ipravovali nejen d*kladn-m studiem tématu 
z#tohoto materiálu, ale museli také prokázat v"eobecné znalosti biologie v#testu a znalosti 
druh* rostlin a .ivo+ich* v poznáva+ce. 

V#krajském kole se pak utkali s nelehk-mi úkoly – museli se zamyslet nap(íklad nad tím, 
jak se rozmno.ují r*zné druhy v(eckov-trusn-ch hub +i jak se vyvíjí embryo .ivo+ich*, nebo 
rozum,t chování (etologii) vl+at, "t,>at a li"+at. Proto.e (e"ení i mnoho dal"ích informací 
znali, umístili se na p(edních místech. V kategorii A usp,la ov,(ená trojice Vít Procház-
ka#ze#1.C ($. místo), Filip Sv,rák ze 1.B (1. místo) a Jan 6esnek ze 1.B (/. místo). Hanka Slá-
mová z#$.B si v#krajském kole kategorie B musela poradit s#jin-mi úkoly: krom, v"eobecného 
biologického p(ehledu a poznáva+ky rostlin a .ivo+ich* prakticky zkoumala v-voj vají+ek 
i#embryí modelové rostliny husení+ku, embryonální v-voj a etologii oboj.ivelník* a#p(em-"-
lela i nad sukcesním v-vojem ekosystému ostrov*. Nevím, jak by si s#t,mito problémy pora-
dili ostatní studenti na"í "koly, ale Hanka je zdolala skv,le – vyhrála v#krajském kole !. místo.

V úst(edním kole biologické olympiády máme zástupce na"í "koly ji. t(etí rok po sob,. 
Letos jím byl Vít Procházka, nyní ji. úsp,"n- absolvent t(ídy 1.C. Sout,.ní maraton )2. 
ro+níku biologické olympiády vykonal v Ostrav,. Popral se s 2/ nejlep"ími st(edo"koláky 
z#krajsk-ch kol. Zvládnout musel poznáva+ku v atriu ostravské P(írodov,decké fakulty, testy, 
terénní úlohy na hald, Ema i úkoly v laborato(ích. Byl skv,l- a umístil se na 3. míst,. Dokon-
ce byl nominován na speciální soust(ed,ní, kterého se t,sn, p(ed maturitou zú+astnil. Tam 
se vybírali studenti na mezinárodní biologickou olympiádu, která se letos koná v ma0arském 
Szegedu. Postup mu unikl jen o kousek – skon+il pát-.
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P(edseda poroty prof. RNDr. Jan 6ern-, Ph.D., z P(írodov,decké fakulty Univerzity Kar-
lovy o olympiád, v Ostrav, (ekl: „To, co mi z*stane v pam,ti, je pohled z haldy Ema. 6lov,k 
má pocit, .e nevidí m,sto, proto.e vidí zelenou plochu, ze které jen ob+as vystupuje n,jak- 
industriální artefakt nebo budova. Mám pocit, .e Ostrava je nejzelen,j"í m,sto 6eské repub-
liky.“

V rámci doprovodného programu se 5nalisté i porotci podívali do ostravské zoo, na Bolt 
Tower v Dolních Vítkovicích, do soukromé minirezervace oboj.ivelník* v lomu Myslík 
u#Hukvald nebo do botanické zahrady ve 8tramberku

!4. Úsp&chy biolog" z#ni('ího gymnázia
Je krásn-, podle teplom,ru letní zá(ijov- den. Usedám k po+íta+i a rozm-"lím si, co napsat.

Kdy. se ohlédnu na minul- "kolní rok, mohu s#hrdostí (íci, .e máme na ni."ím gymnáziu 
opravdu chytré a talentované studenty. A navíc s mil-m zájmem o biologii, kter-, dle mého, 
zcela vystihuje hojná ú+ast ve "kolním kole biologické olympiády. A to se za ú+ast neslibují 
.ádné v-hody ani materiální statky! 

Posu0te sami: v#kategorii D, tedy primy a sekundy, se biologické olympiády ú+astnilo 1$ 
student*, v#kategorii C dokonce )$ student* tercií a kvart. Do m,stského a poté krajského 
kola postoupili z#kategorie D Tomá" Sláma a Alena Chvátilová ze t(ídy $.bg a oba získali 
krásná umíst,ní. V#krajském kole se Tomá" Sláma umístil na 2. míst, a Alena Chvátilová 
na ). míst,. V#kategorii C se ze "kolního kola probojovala p(es m,stské a krajské kolo Hana 
Chvátilová ze t(ídy 1.ag, která získala v#krajském kole $. místo, a Barbora Kone+ná ze t(ídy 
1.bg, která pro na"e gymnázium vybojovala v#kraji 1.–). místo. Tyto úsp,chy nás opravdu 
t,"í.

Ale nejenom v#olympiádách nasbírali na"i studenti hezká umíst,ní. Pravideln, se toti. 
ú+astníme sout,.í organizovan-ch Zoo Brno, jako je Pta+í sout,. v#dubnu, kde na"i studenti 
vybojovali $. místo. Smí"ené dru.stvo z#kvarty, tercie i sekundy ve slo.ení Alena a Hana 
Chvátilovy, Tom Sláma a Jana Chaloupková d,lil od prvenství jedin- bod. 

Ani v#sout,.i Into the Wild jsme se nenechali zahanbit. Dru.stvo slo.ené ze studentek 
kvart Aleny Janá+kové, Lindy Pezlarové a Kláry Horné získalo takté. $. místo mezi brn,n-
sk-mi "kolami. 

Na"i studenti ni."ího gymnázia se ú+astnili i sout,.e na Dni p(írodních v,d, kde op,t 
obsadili mezi velkou konkurencí brn,nsk-ch st(edních "kol druhé místo. Dru.stvo bojovalo 
ve slo.ení Luká" Drdla, Vojt,ch Va>á+ek a 8t,pán 8oupal ze 1.bg. 

V"echny tyto sout,.e oce>ují vít,zná dru.stva poukazy pro celou jejich t(ídu na bez-
platnou prohlídku brn,nské zoo a na komentované krmení. A tak jsme si na konci "kolního 
roku u.ívali zaslou.ené odm,ny.
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"6. Chemická olympiáda
V#)). ro+níku chemické olympiády zaznamenala Jaro"ka velké úsp,chy.

"!. Kategorie A
8kolního kola se zú+astnilo / student*, z#nich. ) postoupilo do krajského kola.

Filip Sv,rák (1.B) obsadil !. místo, Vít Procházka (1.C) 2. místo, Jan 6esnek (1.B) '. místo, 
Jind(ich Matu"ka ($.A) !!. místo a Mikulá" Hampl (1.B) !'. místo.

Filip s#Vítkem postoupili do národního kola. Filip obsadil neuv,(itelné !. místo a Vítek 
byl úsp,"n-m (e"itelem. Filip postupoval dále v-b,rov-mi soust(ed,ními, prvenství udr.el 
a postoupil na Mend,lejevovu mezinárodní olympiádu do Petrohradu a na IChO do Pa(í.e. 
Z#obou mezinárodních sout,.í se vrátil se st(íbrnou medailí.

"". Kategorie B
8kolního kola se zú+astnili 2 studenti. P(esto.e byli v"ichni úsp,"n-mi (e"iteli, jen Hance 
Slámové ($.B) se poda(ilo postoupit do krajského kola, kde se umístila na skv,lém ). míst,.

",. Kategorie C
8kolního kola se ú+astnilo rekordních !2 student*. V"ichni byli úsp,"n-mi (e"iteli. Do kraj-
ského kola postoupili první t(i. Hanka Slámová ($.B) získala ú.asné 2. místo. Jind(ich Ma-
tu"ka ($.A) se umístil na !%. míst, a benjamínek Jakub Ko>árek (1.ag) na !!. míst,. V"ichni 
t(i se za(adili mezi úsp,"né (e"itele KK.

"-. Kategorie D
Ani na"i nejmlad"í chemici se nenechali zahanbit sv-mi star"ími kolegy. 8kolního kola se 
zú+astnilo $) .ák* ni."ího gymnázia. V"ichni byli úsp,"n-mi (e"iteli. Do okresního kola 
postoupili 2 (e"itelé. Jakub Ko>árek (1.ag) získal !. místo, Barbora Kone+ná (1.bg) $. místo 
a#na ). míst, se umístil Petr Slonek (1.ag). V"ichni t(i postoupili do krajského kola. Barunka 
se v#ohromné konkurenci umístila na ). míst,, Jakub na !%. míst, a Petr na !'. míst,. V"ichni 
t(i byli úsp,"n-mi (e"iteli KK.

Moji milí chemi+tí olympionici, v#leto"ním roce jste opravdu dosáhli na mety nejvy""í. 
D,kuji vám za skv,lou reprezentaci "koly. T,"ím se na dal"í spolupráci s# vámi, mlad-mi 
nad"en-mi chemiky.

Filipe, blahop(eji k#dosa.en-m úsp,ch*m, d,kuji za t,ch pár let stráven-ch s#chemií, díky 
za "í(ení dobrého jména Jaro"ky i za hranicemi na"í zem,.

Filipe, Vítku, Honzi, Miki, vám p(eji ":astné vykro+ení do vysoko"kolsk-ch studií 
a#mnoho úsp,ch* na poli v,dy!

Va/e Kya
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".. Národní kolo ,,. ro!níku chemické olympiády
Národní kolo chemické olympiády se konalo op,t na konci ledna a trvalo +ty(i dny. Letos 
prob,hlo v#Brn, na p*d, Masarykovy univerzity. Po ubytování na kolejích Vina(ská jsme 
se p(esunuli na slavnostní zahájení ve# dvoran, v,deckého centra CEITEC MU, po n,m. 
následoval raut. 

V úter- u. za+ala samotná sout,., a sice teoretickou +ástí. V#anorganické chemii jsme se 
zab-vali chemií dusíku a symetrií molekul, v#organické chemii karbonylov-mi slou+eninami 
a mechanismy reakcí, fyzikální chemii letos dominovala jaderná chemie a tématem bioche-
mick-ch úloh byly lipidy. Po ob,d, následovaly volitelné exkurze po Brn,; nav"tívil jsem 
protiatomov- kryt pod 8pilberkem. Ve+er jsme zhlédli v#HaDivadle p(edstavení inspirované 
teorií relativity. Nelze opominout, .e mezi ú+astníky vládla p(átelská atmosféra. A+ soupe(i, 
oba ve+ery p(ed sout,.ními úlohami jsme se na kolejích spole+n, p(ipravovali.

Dal"í den nás +ekala praktická +ást v,novaná kvalitativnímu i kvantitativnímu stanovení 
dusitan*. Odpoledne jsme v,novali voliteln-m volno+asov-m aktivitám: kule+níku, bow-
lingu nebo laser game. Následovala prezentace autorského (e"ení a bohat- záv,re+n- raut. 

Ve +tvrtek bylo jedin-m bodem programu vyhlá"ení v-sledk* v#univerzitním kin, Scala. 
První t(i místa obsadili reprezentanti na"eho kraje, absolutním vít,zem se stal Filip Sv,rák 
z#Jaro"ky! Nezb-vá ne. doufat, .e chemická tradice se na Jaro"ce udr.í a .e i nadále budeme 
mít reprezentaci v#národních kolech chemické olympiády.

Vít Procházka, -.C
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"1. Chemiklání
Za+átkem února se dva t-my nad"en-ch chemik* vypravily do Pardubic zú+astnit se sout,.e 
Chemiklání. Ti nejvíce nad"ení mohli dorazit u. o den d(íve a prohlédnout si pardubickou 
univerzitu. Ti mén, nad"ení p(ijeli v den sout,.e pro jistotu u. dv, hodiny p(ed samotn-m 
za+átkem. B,hem samotné sout,.e t-my (e"í postupn, se zt,.ující úkoly. Mohou si voln, 
vyhledávat v jakékoli literatu(e nebo papírov-ch zápisech ze "koly, ale pou.ití internetu je 
zakázáno. 

V náro+né konkurenci skupin z celé 6eské republiky se v mlad"í kategorii t-m NULL – 
Jindra Matu"ka ($.A), Anna Blahová ($.B), Hana Slámová ($.B), Otto Jirka ($.C) a Daniel 
Perout ($.A) – umístil na neo+ekávaném "estém míst,. V,t"í úsp,ch v"ak nakonec slavil 
t-m star"ích chemik* Fakt hodn, silnej pufr – Filip Sv,rák (1.B), Jan 6esnek (1.B), Mikulá" 
Hampl (1.B), Vít Procházka (1.C) a Richard Krejsa (2.A), kter- v celé sout,.i s p(ehledem 
zvít,zil. Dá se tedy (íct, .e se ná" krátk- v-let na univerzitu v Pardubicích velmi vyda(il. 

Anna Blahová, ".B

"2. ViBuCh
I v minulém "kolním roce se studenti vy""ího gymnázia zapojili do koresponden+ního semi-
ná(e ViBuCh. V '. ro+níku byly sout,.ními okruhy environmentální chemie, bambusurily 
a#chemické technologie. Sout,.ilo 2) student* z#celé 6eské i Slovenské republiky, z toho p,t 
z#na"í "koly. Pro nejlep"í (e"itele bylo na konci prázdnin uspo(ádáno soust(ed,ní plné experi-
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ment*, pokus* a obecn, chemie v laborato(ích MUNI v Bohunickém kampusu. Na#!.#míst, 
skon+il Filip Sv,rák (1.B) s celkov-mi !'3 body z#$%% mo.n-ch. Dal"ími úsp,"n-mi (e"iteli 
jsou Jind(ich Matu"ka ($.A, !). místo) a Vít Procházka (1.C, !/. místo). Do seminá(e se zapo-
jili i Hanka Slámová ($.B) a Jan 6esnek (1.B).

V"em (e"itel*m gratulujeme a u. se t,"íme na dal"í ro+ník.
Jind$ich Matu/ka, ".A

"3. Mezinárodní chemické olympiády
V# leto"ním "kolním roce jsem se chemickou olympiádou a následn-mi v-b,rov-mi sou-
st(ed,ními probojoval a. na dv, mezinárodní olympiády. První z#nich byla Mend,lejevova 
mezinárodní olympiáda, její. )2. ro+ník se konal v#dubnu v#ruském Petrohradu. V#tomto 
krásném ruském m,st, byla olympiáda uspo(ádána p(i p(íle.itosti !)%. v-ro+í Mend,le-
jevovy periodické tabulky, proto.e zde tento v,dec p*sobil. 

V rámci zdej"ího pobytu, kter- trval cel-ch deset dní, pro nás byly nachystány sout,.ní 
úlohy, ale také zajímav- doprovodn- program. B,hem sout,.ení jsme pro"li t(emi +ástmi. 
V#první teoretické jsme (e"ili osm úloh z#r*zn-ch odv,tví chemie, odhalovali jsme neznám- 
prvek, po+ítali, p(i jakém pH je nejlep"í provád,t danou reakci, zab-vali se syntetick-mi pre-
kurzory a komplexními katalyzátory a analyzovali mno.ství amoniaku ve vzorku. V#druhé 
teoretické +ásti jsme si m,li ze t(í úloh v#ka.dé z#p,ti oblastí chemie (anorganická, organická, 
fyzikální, analytická a biochemie) vybrat jednu a tu vy(e"it co nejlépe. Já jsem se v,noval 
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rychlosti konkrétní chemické reakce, struktu(e krystalu, enzymov-m reakcím, anal-ze diso-
ciace kyseliny a syntéze p(írodní látky. T(etí +ást byla praktická, v#té jsme stanovovali obsah 
aminokyseliny ve vzorku a syntetizovali aminokyselinu s# opa+n-m prostorov-m uspo(á-
dáním.

Mimo samotné úlohy jsme se v# rámci p(ipraveného programu podívali do chrámu 
sv.#Izáka, na obrazy v#Ermitá.i a do Petropavlovské pevnosti. Ve volném +ase jsme pak m,li 
mo.nost projít si Petrohrad sami a zajít si na rusk- bor"+. Na slavnostní vyhlá"ení nás vzali 
do Konstantinovského paláce, odkud jsem odcházel se st(íbrnou medailí za $1. místo.

Padesát- první ro+ník Mezinárodní chemické olympiády (IChO) nás v# +ervenci zval 
do#srdce Francie – do Pa(í.e. B,hem desetidenního pobytu v#Pa(í.i na nás krom, samotn-ch 
sout,.ních úkol* +ekal i bohat- program. Úlohy byly rozd,leny do dvou +ástí – teoretické, 
která testovala na"e znalosti v#r*zn-ch oblastech chemie, a praktická, je. ov,(ila i na"i labo-
ratorní zru+nost. 

V# praxi jsme v# první +ásti provád,li jednoduchou organickou syntézu metodami 
tzv.#green chemistry (tedy takov-mi, které jsou "etrné k#.ivotnímu prost(edí) a ve druhé se 
stanovoval obsah oxidu si(i+itého +i iont* .eleza ve vín,, tedy z(ejm, typick- francouzsk- 
úkol. V#teorii pro nás bylo nachystáno dev,t úloh z#r*zn-ch oblastí chemie, v,novali jsme 
se tak modelu molekuly podle kvantové mechaniky, po+ítali ú+innost "t,pení vody sv,tlem, 
zkoumali fungování molekulárních nanostrojk* a motor* +i vym-"leli syntézu daného lé-
+iva. 
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Nejv,t"ím nep(ítelem p(i sout,.ení bylo horko, které b,hem olympiády dosáhlo ve Fran-
cii sv-ch rekord*. B,hem praxe jsme v#neklimatizovan-ch laborato(ích museli ka.d-ch de-
set minut utírat pot z#br-lí, abychom v*bec n,co vid,li, a p(ed teoretickou +ástí jsme pod-
stoupili n,kolikahodinovou prohlídku m,sta na st(e"e autobusu na otev(eném slunci – ten 
den bylo 11#°C ve stínu. 

Krom, sout,.ení jsme se podívali do Louvru na Monu Lisu, ud,lali si v-let do Versailles, 
kde jsme poob,dvali v#zámeck-ch zahradách, a ve volném +ase si na vlastní p,st za"li do#pa-
(í.sk-ch katakomb, Pantheonu a vy"plhali se a. na vrchol EiBelovky. Nevynechali jsme 
samoz(ejm, p(íle.itost ochutnat vyhlá"enou francouzskou kuchyni a p(edposlední ve+er 
jsme si vy"li do místní hosp*dky, kde jsem si vychutnal kachnu po francouzsku a "neky se 
s-rem a s#p(áteli jsme degustovali +ervené víno. Z#Francie jsem se vrátil spokojen-, se st(í-
brnou medailí za 3!. místo.

Nejlep"í na obou olympiádách bylo, .e jsem se mohl seznámit se sv-mi vrstevníky – che-
miky z#celého sv,ta. V#Petrohrad, i Pa(í.i jsme v,t"inu +asu strávili spole+n, se slovensk-m 
t-mem, ale bavili jsme se i s#Chorvaty +i Raku"any. V Petrohradu jsme se seznámili s#Íránci 
a#jako spolubydlící jsme m,li sout,.ící z#Ruska. V#Pa(í.i jsme zase s Argentinci popíjeli maté 
a povídali si se studenty z#Kostariky. Ob, sout,.e se tak nesly v#p(íjemné a p(átelské atmo-
sfé(e, co. pova.uji za nejd*le.it,j"í.

Filip Sv)rák, -.B

"4. Sout&(e KLOKAN
V#minulém "kolním roce se studenti na"í "koly op,t zú+astnili sout,.í Matematick- klokan 
a P(írodov,dn- klokan. Do t,chto mezinárodních sout,.í se v#na"í zemi zapojují desetitisíce 
ú+astník*, kte(í jsou podle v,ku rozd,leni do kategorií. Bli."í informace o t,chto sout,.ích je 
mo.né najít na webov-ch stránkách http://matematickyklokan.net a http://kag.upol.cz/pri-
rodovednyklokan/index.html. Zde se nachází rovn,. zadání minul-ch kol v+etn, v-sledk*, 
kter-ch lze vyu.ít pro p(ípravu do následujících ro+ník*..

Úlohy jsou zásadn, uzav(ené, co. m*.e b-t pro studenty zajímavé také z#tréninkov-ch 
d*vod*, nebo: touto formou probíhají n,které d*le.ité zkou"ky (nap(. jisté typy p(ijímacích 
zkou"ek na V8 +i +ásti vybran-ch maturitních zkou"ek). Studenti si mají mo.nost bez stre-
su vyzkou"et tento zp*sob testování a také si v#konkrétní situaci promyslet strategii (e"ení 
a#volby odpov,di. Klokaní sout,.e jsou zejména v#matematické +ásti pozoruhodné i tím, .e 
studenti (e"í v#úvodní +ásti testu více jednodu""ích úloh, p(i+em. nezanedbatelnou roli zde 
hraje +asové omezení. Zvlá"t, záv,re+né úlohy (za více bod*) v"ak b-vají netriviální. Málo-
kdo tak stihne vy(e"it úlohy v"echny a bezchybn,. Dal"í zajímavostí je zákaz u.ívání ve"ke-
r-ch pom*cek, zejména kalkula+ek, co. studenty nutí k#p(em-"lení a nalezení elegantního 
(e"ení, které nep(edstavuje slo.it- +i +asov, náro+n- v-po+et, k#n,mu. by práv, kalkulátor 
mnohdy pot(ebovali. 

P(i nepozorném pohledu na zadání by se mohlo zdát, .e úlohy jsou pro (e"itele pom,rn, 
jednoduché. V-sledky v"ak sv,d+í o opaku. Ka.d- sout,.ící za+íná s $1 body, o n,které v"ak 
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m*.e vinou chybn-ch odpov,dí p(icházet. Dal"ích '/ bod* pak m*.e získat za správné od-
pov,di, aby dosáhl maximálního mo.ného v-sledného po+tu !$% bod*. V#ka.dé ze st(edo-
"kolsk-ch#kategorií se dlouhodob,ji bodov- p(ír*stek pr*m,rného (e"itele pohybuje pouze 
okolo $% z#t,chto '/ maximáln, mo.n-ch bod*.

Dle po.adavk* M8MT je t(eba vytvo(it po(adí bez d,len-ch míst. Proto bylo zavedeno 
pravidlo, .e v#p(ípad, rovnosti bod* se v-"e umístí mlad"í ú+astník. Znamená to, .e ani 
pln- bodov- zisk nemusí sout,.ícímu zaru+it umíst,ní v „TOP !%“, co. se projevuje zejména 
v#kategoriích Benjamín a Kadet pro .áky ni."ího gymnázia. V#rámci celostátních v-sledk* 
organizáto(i zve(ej>ují pouze n,kolik nejlep"ích (e"itel* v#ka.dé z#t,chto kategorií. Mnohdy 
se p(itom jedná jen o ty sout,.ící, kte(í dosáhli plného bodového zisku. Je tedy velice t,.ké 
dostat se mezi takto úzk- okruh vít,z*. Jsme proto hrdi na skute+nost, .e na"im student*m 
se to opakovan, da(í. Dokladem toho jsou i v-sledky z#lo>ského "kolního roku.

P(esto.e v#P(írodov,dném klokanovi se nikdo z#na"ich .ák* do neju."í "pi+ky neve"el, 
lze uplynul- ro+ník klokaních sout,.í z# pohledu Jaro"ky hodnotit jako velmi úsp,"n-. 
V#Matematickém klokanovi toti. na"i studenti dosáhli skute+n, skv,l-ch v-sledk*. V#ka.dé 
ze#+ty( gymnaziálních kategorií se n,kdo z#na"í "koly za(adil mezi absolutní vít,ze s#pln-m 
bodov-m ziskem!

NDWHJRULH SRÏHW�ěHģLWHOı�
YbÎ5

SRÏHW�VRXWÝŀ¯F¯FK�VH�]LVNHP
����ERGı�YbFHO«�Î5

]£VWXSFL�-DURģN\�PH]L
Y¯WÝ]L��VH�]LVNHP�����E��

%HQMDP¯Q 82 252 27 +DQD�&KY£WLORY£����EJ�
$GDP�)OHN����DJ�

Kadet 66 978 68

3HWU�*OR]DU����DJ�
-DQD�&KDORXSNRY£����DJ�
$QWRQ¯Q�0DORĊ����DJ�
$QQD�+URQRY£����DJ�
2OJYD�'YRě£NRY£����EJ�
.ULVW¿QD�.RNVRY£����DJ�
.DWHěLQD�'YRě£NRY£����DJ�

/XN£ģ�.\FO����DJ�

Junior 15 941 5 /XERU�ÎHFK����$�
9£FODY�-DQ£ÏHN����$�

Student 6 764 3 ĢWÝS£Q�ĢP¯G����$�

K#(ad, v-born-ch v-sledk* nejen v-"e zmín,n-m student*m gratulujeme a d,kujeme jim 
za#reprezentaci gymnázia. V,(íme, .e se na tyto úsp,chy poda(í student*m na"eho gymnázia 
navázat i v#následujícím "kolním roce.

Mgr.#Ale/ Kobza,#Ph.D. 
/kolní garant sout)5í KLOKAN
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,6. St%edo'kolská odborná !innost
Krajské kolo St(edo"kolské odborné +innosti (SO6) se letos konalo na na"í "kole '. kv,t-
na. S#technick-m zabezpe+ením pomáhalo 1! na"ich student*. Z#okresního kola postoupilo 
celkem "estnáct prací z osmi& obor* a z#t,chto prací +ty(i postupují do celostátního kola. 
Na#postup jsou navr.eny je"t, dal"í dv, práce.

Na prvním míst, se umístily t(i studentky z#!.A: Jana Bu"ová, Adéla Heroudková a Lucie 
Reichertová s#prací#Netradi+ní geometrie – origami#v#oboru Matematika. Ve stejném#oboru 
získal druhé místo Vojt,ch Turland (2.A) s# prací# Sférická geometrie a GPS a t(etí místo 
Jan Blatn- (2.A) s# prací# V,z>ovo dilema.# V"echny práce postupují do celostátního kola. 
!.#místo m*.eme oslavit také s#Viktorem Maternou (2.A), kter- provedl#Návrh, realizaci a vy-
hodnocení managementu nov, vytvo(eného mok(adu#v#oboru Ochrana a tvorba .ivotního 
prost(edí. Druhé místo v#tomté. oboru získal Jaroslav Rohel (2.A) s#prací#Kv,tena vybraného 
území na západním okraji m,sta Brna.#

8anci na postup do celostátního kola má také práce z#ekonomiky Mat,je Vítka (2.C)#Druhá 
"ance pro Prestige?,#která vyhrála ve Zlínském kraji.#V"em sout,.ícím, kte(í p(edvedli vyni-
kající v-kony, velmi d,kujeme za skv,lou práci a reprezentaci "koly. 

Z Jaro"ky tedy do celostátního kola postoupilo celkem#p,t prací ze dvou obor*. To se 
konalo ve dnech !). a !/. /. na Mendelov, gymnáziu v#Opav,. Vynikajícím v-sledkem je 
druhé místo Jaroslava Rohela (2.A) v#oboru Ekologie a ochrana .ivotního prost(edí. V#tom-
té. oboru získal Viktor Materna (2.A) sedmé místo. Jeho práce byla navr.ena na postup 
do#mezinárodních sout,.í. 

Skv,l-ch v-sledk* na"i studenti dosáhli také v#matematice. Jana Bu"ová, Adéla Heroud-
ková a Lucie Reichtertová (!.A) získaly 2. místo.#Jan Blatn- (2.A) obsadil ). místo a Vojt,ch 
Turland (2.A) 3. místo. Posledním oborem, ve kterém jsme sout,.ili, byla ekonomika. Mat,j 
Vítek z 2. B získal vynikající 2. místo.

RNDr.#Iva Kubi/tová,#Ph.D.

,!. Úsp&chy v#!eském jazyce a literatu%e

,". Ni&'í gymnázium
Celostátní literární sout,. Ná" sv,t
 $. místo  Vojt,ch Ocelka ($.bg)

Celostátní literární sout,. Ver"ujeme jako o .ivot
 !. místo  Markéta Cíchová ($.bg)  
 $. místo  Aeodor 8ifalda ($.bg), Franti"ek Bu" (2.bg)  
 +estné uznání: Jan Kratochvíl (2.bg), Filip Nezval (2.bg), Kate(ina Novotná (1.bg)

Okresní – m,stské kolo olympiády v#+eském jazyce
 !. místo  Olga Dvo(áková (1.bg) 
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,,. Vy''í gymnázium
Mezinárodní sout,. CEMACH
 $. místo  Václav Martin* (1.B) 
 2. místo Adéla Rotreklová (1.B) 

Celostátní sout,. Literární sout,. o cenu Filipa Venclíka
 2. místo  Daniela Krásenská (1.B) 

Okresní – m,stské kolo olympiády v#+eském jazyce
 2. místo  Jaroslav Herman (2.B) 

Regionální kolo 6eské lingvistické olympiády
 Postup do celostátního kola: Vít Procházka (1.C), Kry"tof Zamazal (2.A),
 Jaroslav Herman (2.B) 

Mgr.#Lenka Marková

,-. Ekologická olympiáda
Ekologické olympiády se zú+ast>ujeme od "kolního roku $%!2/$%!1. V#prvních t(ech ro+ní-
cích na"e t-my v#krajském kole skon+ily v.dy na +tvrtém míst,. Zlomilo se to a. na podzim 
roku $%!/, kdy nás reprezentovali Ivana Krumlová a Petr Zelina z#tehdej"í 2.A a Vendula 
N,mcová z#2.B. Byli to v-borní studenti, vynikali zejména v#informatice, kterou nyní v"ichni 
t(i studují na vysoké "kole. Ivana s#Vendulou jsou navíc obda(eny mimo(ádn-m v-tvarn-m 
talentem. Jen.e o úsp,chu v#ekologické olympiád, rozhoduje zejména teoretick- test a po-
znáva+ka p(írodnin. 

Podzimní krajské kolo roku $%!/ v"ak bylo v-jimkou. Jeho ú+astníci m,li vytvá(et 
za#pou.ití komplikovan-ch po+íta+ov-ch program* mapu biokoridor* a biobariér. S#tím si 
dokázali poradit práv, jen na"i studenti, a nejen.e tak smazali ztrátu po úvodní teoretické 
a poznávací +ásti, ale dokonce se jim poda(ilo nejt,sn,j"ím mo.n-m zp*sobem krajské 
kolo vyhrát. Zaslou.ili si to i za svou bojovnost. Ivana tehdy absolvovala terénní pr*zkum 
s#nohou v#sád(e, a proto se z#n,j cel- ná" t-m vrátil a. za tmy. Zpracovávání v-sledk* a tvorb, 
mapy se pak v,novali a. do +asn-ch ranních hodin. Vít,zstvím si na"i studenti vybojovali 
postup do národního kola, konaného v#+ervnu $%!3 ve Vrchlabí. 

To v"ak m,lo zcela klasickou nápl>, tak.e ná" t-m slo.en- z informatik* byl zcela bez 
"ancí na dobré umíst,ní. P(esto vzpomínám na Vrchlabí rád. Ve volném odpoledni jsme si 
ud,lali spole+n- v-let na P(ední <al-. Bylo to pro nás takové rozlou+ení. Na ni."ím gym-
náziu jsem byl t(ídním u+itelem Petra a Ivany, Vendulu znám od jejích p(ed"kolních let. 
Díky ekologické olympiád, jsem se s#nimi mohl vídat i v#dob,, kdy u. studovali na vy""ím 
gymnáziu a byla to v.dy velmi milá a p(íjemná setkání.

Stále více se ukazovalo, .e pokud chceme usp,t v#ekologické olympiád,, musíme do#kraj-
ského kola vysílat studenty, kte(í vynikají v#ur+ování rostlin a .ivo+ich*. Problémem je, .e 
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"kolních akcí je tolik, .e se +asto musí rozhodnout, +emu dají p(ednost. Sou+asn, chce-
me oslovovat i ty studenty, kte(í sice nemají p(edpoklady usp,t v#úzce specializované p(í-
rodov,dné sout,.i, ale o p(írodu a její ochranu zájem mají. Zejména pro n, po(ádáme 
podzimní exkurze, které pravideln, mívají $% a. $) ú+astník*. V#roce $%!/ jsme nav"tívili 
Holásecká jezera a (e"ili jejich plánovanou revitalizaci, v#roce $%!& jsme obdivovali bob(í 
hráz u Moravsk-ch Knínic a letos jsme si prohlédli bioplynovou stanici, poskliz>ovou linku 
a moderní kravíny ve 8lapanicích. (V#roce $%!3 podzimní exkurze nebyla, proto.e jsme se 
intenzivn, v,novali oslavám v-ro+í "koly.) 

Jsme jediná "kola v#Jihomoravském kraji, která po(ádá "kolní kola ekologické olympiády. 
Posledních t(í se poka.dé zú+astnily +ty(i t-my, z#nich. nejúsp,"n,j"í v.dy postoupil do#kraj-
ského kola. 8kolní kolo konané v#+ervnu roku $%!3 v#lese 8iberná u 6eské p(ineslo velké p(e-
kvapení. Zvít,zil v#n,m nejmlad"í t-m ve slo.ení Viktor Materna, Kate(ina Bartlová, Zuzana 
Markesová a Jakub Dlabola (v"ichni z# !.A). T(i prvn, jmenovaní pak op,tovn, p(ekvapili 
v#krajském kole, kde získali $. místo. Porotu tehdy ohromili ukázkov, vytvo(enou mapou 
návrh* krajinn-ch úprav v#okolí Krásenska. Tyto mapy sout,.ící tentokrát vytvá(eli ru+n,. 

O rok pozd,ji se "kolní kolo odehrálo v#Mikulov,. Nejprve nás pracovník Správy CHKO 
Pálava provedl po Svatém kope+ku a poté sout,.ící sami navrhli zp*sob managementu pro 
toto území. T,sn, zvít,zil t-m ve slo.ení Viktor Materna, Kate(ina Bartlová, Jaroslav Her-
man a Martin 8álek. V#krajském kole Viktor Materna, Kate(ina Bartlová a Jaroslav Herman 
s#p(ehledem vyhráli, a díky tomu postoupili do národního kola. 
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To se konalo v#+ervnu roku $%!& v#6e"kovicích u Blanska. Proto.e ve stejném termínu 
probíhal vodáck- kurz, byla ú+ast celého na"eho t-mu velmi vá.n, ohro.ena. Nakonec jen 
Kate(ina dala p(ednost vodní turistice. Zastoupil ji +erstv- maturant a úsp,"n- ú+astník bio-
logické olympiády Vít Procházka. Dál u. to "lo hladce. Na"im reprezentant*m se da(ilo v"e, 
do +eho se pustili, vyhráli v"echny díl+í +ásti sout,.e, v+etn, obávané poznáva+ky, a po záslu-
ze v#celostátním 5nále s#velk-m náskokem zvít,zili. Sou+ástí národního kola byla náv"t,va 
jinak nep(ístupn-ch N,mcov-ch jeskyní s#v-jime+n, krásnou krápníkovou v-zdobou. 

8kolního kola, které prob,hlo o t(i dny pozd,ji v Kovalovicích, se nikdo z#vít,z* nezú-
+astnil, a tak do leto"ního krajského kola vysíláme zcela obm,n,n- t-m ve slo.ení Klára 
Dvo(á+ková, Hana Slámová a Beata Kupská. D,v+at*m p(ejeme, aby navázala na úsp,chy 
sv-ch p(edch*dc*.

Mgr. Vítek Urban
koordinátor EVVO

,.. Astronomická olympiáda
V lo>ském "kolním roce prob,hl ji. !/. ro+ník astronomické olympiády. Do "kolního kola 
se p(ihlásilo z na"í "koly celkem 3 student*. V"ichni ve "kolním kole usp,li a postoupili 
do#krajského kola.

,1. Kategorie AB
!.  Josef Mina(ík 1.A
1. Lubor 6ech $.A
/. Daniel Perout $.A
3. Marek Stojaspal 1.A
'. Petr Sochor 1.A

,2. Kategorie CD
). Lubor 6ech $.A
/. Daniel Perout $.A

,3. Kategorie GH
!2. Tomá" 7ehák !.ag
1$. V,ra Marie Krej+í !.ag

Díky t,mto v-sledk*m se úst(edního (celostátního) kola zú+astnil v kategorii AB Josef Mi-
na(ík (1.A) a obsadil krásné /. místo. V kategorii CD nás na úst(edním kole reprezentoval 
Lubor 6ech ($.A), kter- se umístil na 3. míst,.

Ob,ma reprezentant*m úst(edního kola blahop(ejeme.
Mgr.#Pavel 7ehák 

p$edseda PK fyziky
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,4. N-trophy
Myslím, .e u. je v#Brn, jen málo zvídav-ch st(edo"kolák*, kte(í by neznali N-trophy – mezi-
oborovou sout,. pro ty, co se nebojí a cht,jí v,cem p(ijít na kloub. Letos se konal ji. '. ro+ník 
a jako v.dy organizáto(i nezklamali. Finále bylo naprosto nezapomenutelné! Vezm,me to 
ale hezky popo(ádku…

Co musí +lov,k ud,lat, aby se mohl této sout,.e zú+astnit? Základní podmínkou, p(es 
kterou nejede vlak, je b-t st(edo"kolák. Pak u. jen sta+í dát dohromady t-m t(í lidí a jde se 
na to! A koho s#sebou vzít na palubu? Sout,.í se ve +ty(ech kategoriích: fyzika, biologie, che-
mie a logika. Rozhodnutí je tedy na vás. Pokud by se ale alespo> jeden z#vás vyznal ve#v-"e 
jmenovaném, bude to pro vás jist, v-hoda. 

Jarní prázdniny jsou tady, máte sv*j t-m a kvali5kace b,.í. Vy(e"te +ty(i zapeklité úkoly, 
sepisujte, fo:te, dod,lávejte do poslední minuty a… Hotovo! Po dvou t-dnech usilovné práce 
kvali5kace kon+í a vám nezb-vá ne. +ekat. Tak co? Vyjde to letos?

V,t"inou zve(ejn,ní v-sledk* doprovází strach a nedo+kavost. V"echny t-my daly 
do#kvali5kace maximum, ale bude to sta+it, kdy. z#p(ihlá"en-ch !&% t-m* postupuje jen 
!/? Sta+ilo! Jste ve 5nále. Hned po dopití oslavné skleni+ky zahajujete p(ípravy. Co si vzít 
s#sebou? Mám se zav(ít do knihovny a p(e+íst v"e, co bylo kdy napsáno? Mo.ná. Pokud máte 
spoustu +asu, m*.ete to zkusit. Mé doporu+ení spí" zní: jet si to u.ít. Dát do toho v"echno, 
a: se stane cokoli, a hlavn, nic nevzdávat. 

Nade"el 5nálov- víkend. V"ichni se sjedou do Brna. T-my z#celého 6eska a Slovenska 
nervózn, o+ekávají p(íchod hlavního sout,.ního dne. A pak to kone+n, za+ne. Shon, nikdo 
neví, co d,lá, na nic není dost +asu, jde vám hlava kolem, ale víte, .e jste vlastn, v#ráji. Pobí-



107

háte zmaten, velk-mi prostory brn,nského kampusu, z#jedné laborato(e do druhé. Zachra-
>ujete sv,t! D(ív ne. se nad,jete, je po v"em. Ale vy chcete je"t, víc! V.dy: jste se do toho 
práv, dostali! Nemusíte se bát. A+ u. je samotná sout,. u konce, pro program to neplatí. 
6eká vás je"t, velká nálo. zá.itk*, her, setkání… 

Pro ka.d- ro+ník je speci5ck- jeho p(íb,h. Leto"ní p(íb,h se nesl na vln, IZS. Zkusili 
jsme si m,(it reCexivitu materiál*, odhalovat záke(né choroby, vyrobit hydraulické n*.ky 
pro hasi+sk- sbor, vymyslet sm,s do airbag* tak, aby se aktivovala p(i smíchání a zv,t"ila 
sv*j objem, a "ifrovat zprávy pro rychl- p(enos. To v"e a je"t, víc! Navíc, kdo je velk-m sb,-
ratelem tri+ek z#akcí jako já, m*.e se ve 5nále na to své t,"it.

Já jsem se letos probojovala s#t-mem do 5nále poprvé a musím (íct, .e okolnosti nebyly 
ideální. 6ást t-mu 8est hemisfér $.% – Jan 6esnek (1.B), Eleonora Kr*tová (1.B), Marie Gru-
nová – p(ijela pozd,ji, byli jsme v#lehké nev-hod, a uva.ovali jsme, jestli to celé nevzdat. 
A víte co? Jsem opravdu ":astná, .e jsme do toho "li. Skon+ili jsme sice „a.“ dvanáctí, ale 
odnesli jsme si toho stejn, jako vít,zové. 

Nebyli jsme v"ak zdaleka jedin- t-m z#Jaro"ky. Tou je sout,. N-trophy úpln, prolezlá. Na 
1. míst, se umístil t-m Restrik+ní endonukleása – Vít Procházka (1.B), Josef Mina(ík (1.A), 
Hana Bernhardová, na ). míst, t-m Bezpe+nost práce – Viktor Materna (2.A), Vojt,ch Tur-
land (2.A), Kry"tof Zamazal (2.A), na /. míst, Jaro":áci nav.dy – Filip Sv,rák (1.B), Mikulá" 
Hampl (1.B), Luká" Hajn (1.B), na &. míst, t-m NULL – Anna Blahová ($.B), Hana Slámová 
($.B), Jindra Matu"ka ($.A), na !$. ji. v-"e zmi>ovan- t-m 8est hemisfér $.%. A víte, jak se 
pozná, .e je n,jaká akce opravdu dobrá? V,t"ina ú+astník* se po dokon+ení st(edo"kol-
ské docházky vrátí – ze sout,.ících se stávají organizáto(i a vracejí v"echno, co od sout,.e 
N-trophy dostali

-6. Úsp&chy student" VG v#matematick$ch sout&(ích XXX nutná korektura XXX
Studenti vy""ího gymnázia se ka.d- rok ú+astní nemalého po+tu matematick-ch a logick-ch 
sout,.í, ve kter-ch se +asto umís:ují na místech nejvy""ích. Tyto úsp,chy rozhodn, stojí 
za# podrobn,j"í zmínku. Uva.oval jsem, zda tyto fantastické v-sledky sd,lovat pomocí 
"kolního rozhlasu, ov"em to by toto hlá"ení zabralo desítky (ádn, odu+en-ch hodin, ve+erní 
hlá"ení by s n,jv,t"í pravd,podobností nem,lo po.adovan- dosah (snad jen s v-jimkou 
hovorov-ch hodin, kdy je v"ak rozhlas blokován hlá"eními d*le.it,j"ími). Jednozna+n-m 
(e"ením tak bylo zve(ejn,ní v této ú+asné ro+ence, kterou práv, +tete. Poj0me se tedy 
na#jednotlivé sout,.e podívat blí.e.

-!. BRKOS
Brn,nsk- koresponden+ní seminá(, neboli BRKOS, je celoro+ní sout,. organizová-
na pod# zá"titou Masarikovy univerzity a ka.d- rok se jí ú+astní na"i studenti. Letos se 
na#bronzové p(í+ce umístil Va"ek Janá+ek z !.A.
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-". PRASE
Pra.sk- seminá(, zkrácen, PRASE, je obdobou seminá(e BRKOS. I tohoto seminá(e se na"i 
studenti ú+astní ve v,t"ím po+tu, letos se na p,kném pátém míst, umístil Pepa Mina(ík 
ze#t(ídy 2.A.

-,. MathRace
Mathrace je internetová t-mová matematická sout,., kde studenti b,hem t(í hodin (e"í 
celkem 1) zapeklit-ch úloh. V lo>ském ro+níku se na +tvrtém míst, umístil t-m Kobzovi 
andílci ve slo.ení Veronika Bor-sková, 8t,pán 8míd, Josef Mina(ík a Martin Vodi+ka. 

--. Sudoku
I studenti vy""ího gymnázia se ú+astní sout,.í v SUDOKU. A. do celostátního kola se dosta-
la hned dvojice t-m* na"í "koly a da(ilo se jim náramn,. Na t(etím míst, skon+il t-m COOL 
JM2NO slo.en- z maturant* Anety Fajstlové, Petra Kadlece a Báry Kunderové. Celou sout,. 
dokonce ovládl a na prvním míst, tak skon+il t-m Kobzátka ve slo.ení Krist-na Jansová, 
Lucie Klime"ová, Olga Krumlová. 

Na ukázku dv, úlohy, které v krajském kole na sout,.ící +ekaly. Vlevo je klasické sudoku 
dopln,né o pravidlo, .e i na diagonále musí b-t v"echna +ísla od ! do ', vpravo pak klasické 
sudoku s pravidlem navíc, .e vyzna+ená sousední polí+ka obsahují po sob, jdoucí +ísla.

-.. Náboj
T-mová mezinárodní sout,., která se koná v jednu chváli v n,kolika evropsk-ch m,stech zá-
rove>. Sout,. má dv, v,kové kategorie, v obou m,la Jaro"ka své zástupce, p(i+em. se da(ilo 
zejména t,m mlad"ím. V kategorii junior* na t(etím míst, v 6eské republice a#na#dvacatém 
míst, celkov, skon+il t-m druhák* ve slo.ení Rí"a Krejsa, Viktor Materna, Vilém Ra"ka, 
Vojta Turland a Va"ek Zvoní+ek.

-1. Internetová olympiáda
VUT v Brn, po(ádá pro st(edo"kolské studenty Internetovou matematickou olympiádu. Tu 
s p(ehledem vyhrál t-m z Jaro"ky ve slo.ení Vít Jelínek, Martin Kure+ka, Tomá" Perutka, Ji(í 
Vala, Josef Mina(ík, Ond(ej Bu+ek a 8t,pán 8míd.
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-2. Matematické sout&(e pro studenty NG
Ka.doro+n, se na"i studenti ú+astní mnoha aktivit úzce spjat-ch s#matematikou. 7ekn,me 
si up(ímn,, která aktivita vlastn, není#matematická…? U. i Mácha cht,l ve svém úst(edním 
díle místo oxymóronu#„zbort,né harfy tón“ pou.ít mo.ná v-sti.n,j"í „nematematick-ch ak-
tivit shluk“, nicmén, z nevyjasn,n-ch d*vod* si to na poslední chvíli#rozmyslel.#Zanedbejme 
nyní pro tento +lánek matematické +innosti ka.dodenní a#v,nujme se t,m v-znamn,j"ím.

Na"i studenti se ka.doro+n, ú+astní t-mové sout,.e Brn,nská logická#hra. A i v minulém 
"kolním roce slavily t-my na"í "koly velké úsp,chy.#Celou sout,. vyhrál t-m Herausvorde-
rung slo.en- z kvartán* Anna#Hronová, Kate(ina Dvo(áková, Jakub Ko>árek a Luká" Kycl. 
Tento t-m s#p(ehledem p(eválcoval v"ech )%% t-m* ú+astnících se této sout,.e, v+etn,#n,ko-
lika dal"ích t-m* z Jaro"ky.#

Dal"í sout,.í byla "ifrovací hra Technoplaneta. Do 5nále v Praze se# probojovaly +ty(i 
t-my z na"í "koly. Celou sout,. vyhrál t-m#TsunaVlnami ve slo.ení Olga Dvo(áková, Ka-
te(ina Novotná, Barbora#Kone+ná, Adriena Jedli+ková a Alena Chvátilová. Na t(etím míst, 
pak#skon+il Brlohem ji. ocen,n- t-m Herausforderung ve slo.ení Anna#Hronová, Kate(ina 
Dvo(áková, Jakub Ko>árek, Luká" Kycl a Rudolf#Komanec.#

MaSo (Matematická sout,.) je dal"í sout,.í, kde na"i studenti#"kolu reprezentují a ná-
ramn, se jim da(í. Letos t-m ve slo.ení Ani+ka#Hronová, Katka Dvo(áková a Kuba Ko>árek 
vyhrál cel- podzimní b,h této#sout,.e.#

Kdybychom cht,li vyjmenovat v"echny úsp,"né studenty ve v"ech#sout,.ích, zabralo by 
to n,kolik dní hlá"ení "kolního rozhlasu +i#n,kolik díl* této v-znamné publikace. Zmi>-
me na záv,r tedy je"t,#sout,. v Sudoku. Tu po(ádá ná" absolvent Jan Krtek Novotn-, kter- 
je#také úsp,"n-m +esk-m reprezentantem. V této sout,.i se a. do#celostátního kola dostal 
t-m KRK – ve slo.ení Rudolf Komanec,#Klára Horná a Klára Varmu.ková v této sout,.i 
obsadil st(íbrnou#pozici.#

No a jist, vás také zajímá, s +ím.e si to museli na"i .áci poradit.#Tak nap(íklad v sout,.i 
Brloh m,li spo+ítat, kolikrát od ) do !3#hodin jednoho dne m*.eme vym,nit hodinovou 
a#minutovou ru+i+ku tak,#abychom dostali platn- +as.#

V Technoplanet, zase m,li rozlu"tit následující text:#
  hrajeme v NOTACH PLANETEK#
  kdo pak tudy TAPAL NEOCHOTNE?#
  sm*la, PLATNO NECHTELA#
  tahle TEPLOTA NENECHA sníh dlouho#
  je tv*j TALENT PONECHAN ladem?#
  na TOPOLECH ANTENA b-t nemá!#

Tak prima zábavu a moc d,kujeme na"im .ák*m (nejen t,m zmín,n-m) za#jejich nad"ení 
a chu: se v"ech t,chto aktivit ú+astnit!#

Mgr. Petr Pupík
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-3. EUSO -./0
Ve dnech 1.–!!. kv,tna se v portugalském m,st, Almada konal !3. ro+ník mezinárodní sout,-
.e EUSO. 6eskou republiku zde reprezentovali dva na"i studenti – Hana Slámová z $.B a#Ji(í 
Kalvoda z $.A. Oba získali za sv*j skv,l- v-kon st(íbrnou medaili.

EUSO (European Union Science Olympiad) je p(írodov,dná t-mová sout,. +lensk-ch 
zemí Evropské unie. Ka.d- stát na sout,. vysílá dva t-my slo.ené ze student* st(edních "kol 
do v,ku sedmnácti let. Ka.d- t-m sestává z jednoho mladého biologa, fyzika a chemika. 
Studenti spole+n, (e"í náro+né experimentální úlohy, které poukazují na zvlá"tnosti a zají-
mavosti hostující zem,. 

Oba +eské t-my si s úlohami poradily v-born, a ve velké konkurenci padesáti t-m* z $1 
stát* Evropy dosáhly dvou st(íbrn-ch p(í+ek. T-m A, jeho. sou+ástí byl fyzik Ji(í Kalvoda, 
se umístil na skv,lém &. míst,. Hanka Slámová (e"ila zase biologickou +ást úloh pro t-m B, 
kter- se umístil na krásném !). míst,. Z celkového po(adí vy"la 6eská republika jako ).#nejú-
sp,"n,j"í stát, hned po N,mecku, Estonsku, Slovinsku a Rumunsku.

Hanka Slámová o EUSU napsala: 
„První leto/ní úloha m)la spole*né téma korek, nebo& Portugalsko je jeho nejv)t/ím sv)-

tov+m producentem. Biologové zkoumali morfologické znaky dubu korkového a jin+ch korkot-
vorn+ch d$evin a vyhodnocovali kvalitu p$edlo5en+ch vzork0 korku. Chemici zji/&ovali obsah 
kyseliny galové v korku a fyzikové m)$ili jeho tepelnou vodivost.
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Druhá úloha se zab+vala mo$sk+mi zdroji. Fyzikové pomocí jednoduché aparatury si-
mulovali v+robu elektrické energie z mo$ského vln)ní, biologové determinovali mo$ské ml5e 
na#základ) jejich genetické informace a jednoduch+mi testy zkoumali bakterie. Chemici sle-
dovali, jak rychle a ú*inn) vychytávají *ervené a zelené $asy z vody zinek.

EUSO "6!4 ov/em nebylo jen o sout)5ení. V/ichni studenti i jejich doprovod absolvovali 
zajímavé exkurze po m)st) Almada, celodenní v+let do hlavního m)sta Lisabonu, p$edná/ky 
a vyzkou/eli si surfování na západním pob$e5í Portugalska. O voln+ch chvílích, kter+ch bylo 
ale málo, jsme m)li mo5nost vydat se na plá5, hrát hry a povídat si s ostatními ú*astníky. Celé 
EUSO bylo zakon*eno velkolepou slavnostní ceremonií, po které následovala ve*e$e a tane*ní 
ve*er.

EUSO byla pro m) i pro Jirku ú5asná zku/enost. Jednak jsme potkali spoustu mlad+ch 
nad/en+ch lidí, otestovali své kritické my/lení, ale p$edev/ím jsme nabrali motivaci do dal/ích 
let.“

Mgr. Veronika Kyasová
Vít Procházka, ,.C

b. T!lesná v/chova a"sport

!. Sport na Jaro'ce XXXX nutná korektura XXXX
Ka.d- rok Asociace "kolních sportovních klub* vyhla"uje p(ebor st(edních "kol. Letos 
tomu bylo ji. po jednadvacáté. 8koly získávají dle umíst,ní v#okresních (m,stsk-ch), v p(í-
padn, postupu krajsk-ch a 5nálov-ch kolech body ve vypsan-ch sout,.ích, které se s+ítají. 
V#okresním kole se za !. místo ud,luje ) bod*, za $. místo 1 body, za 2. místo 2 body, za 1. 
místo $ body a za ). místo ! bod. V#krajském kole "koly za umíst,ní dostávají dvojnásobn- 
po+et bod* a ve 5nálovém trojnásobn- po+et bod* jako v#kole okresním.

Na"e Gymnázium se zú+astnilo v"ech bodovan-ch ro+ník* a ze v"ech "kol dr.í nej-
vy""í po+et umíst,ní mezi prvními t(emi. I v#uplynulém ro+níku tomu nebylo jinak a ji. 
po#patnácté stanulo na pomyslné bedn,.

Stejn, jako v lo>ském roce dívky obsadily páté místo s#po+tem 2' bod*. O tuto p(í+-
ku se d,lí se Sportovním gymnáziem Ludvíka Da>ka. Zvít,zilo Gymnázium K(enová s &) 
body, druhá byla Bezpe+nostn, právní akademie se 3$ body a t(etí se umístilo Gymnáziem 
Matyá"e Lercha s po+tem )2 bod*. P(ed na"imi d,v+aty tzv. Bramborovou pozici uhájilo 
Gymnázium Slovanské nám,stí se 1$ body. Chlapci si vedli o poznání lépe a ji. pot(etí v(ad, 
zvít,zili se ziskem &$ bod*. Na druhém míst, se za námi umístilo Gymnázium Matyá"e 
Lercha s#po+tem 3/ bod* a t(etí  Bezpe+nostn, právní akademie s /& body.

V#sou+tu obou kategorií se nejlépe umístila Bezpe+nostn, právní akademie s#celkov-m 
po+tem !1% bod*, druhé skon+ilo Gymnázium Matyá"e Lercha se !$' body a na t(etím míst, 
se umístilo Gymnázium na t(íd, Kapitána Jaro"e se !$! body.

P(ehled sout,.í, kter-ch se studenti v#pr*b,hu "kolního roku $%!&/$%!' zú+astnili:
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". Okresní kolo st)edo'kolského atletického poháru

dívky ���P¯VWR
]b��GUXŀVWHY

Hana Bumbálková
���P¯VWRbʇ����P

���P¯VWRbʇ�����P

Andrea Dobrovolná ���P¯VWRbʇ�����P

ģWDIHWD ���P¯VWRbʇ���������P

chlapci ���P¯VWR
]H����GUXŀVWHY

3HWU�3D]RXUHN ���P¯VWRbʇ�������P

Michael Auda ���P¯VWRbʇ�VNRN�GDOHN¿

ģWDIHWD ���P¯VWRbʇ���������P

Nejúsp,"n,j"í závodnicí ze v"ech zú+astn,n-ch se stala na"e Hana Bumbálková se ziskem 
!)&$ bod* a v nejlep"í desítce byla je"t, na /. míst, Andrea Dobrovolná s !$&$ body. Mezi 
chlapci obsadil Jakub Hartmann 3. místo za !$!2 bod* a na !!. míst, skon+il Michael Auda 
s !!3% body.

,. Okresní kolo v+p)espolním b!hu

dívky ���P¯VWR�]b��GUXŀVWHY

chlapci ���P¯VWR�]b���GUXŀVWHY

-. Krajské kolo v#p(espolním b,hu – Hodonín

chlapci ���P¯VWR VRXSLVND��%HGěLFK�+RUQ¿��2QGěHM�1ÝPHF��0LFKDHO�
$XGD��2QGěHM�%U¿GO��2QGěHM�Ģ¯UD��/XN£ģ�*UXEHU
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.. Brann( závod „O+pohár rektora Univerzity obrany“

smíšené 
WURMLFH ���P¯VWR =X]DQD�*¸JKRY£��2QGěHM�%U¿GO��0LFKDHO�$XGD

1. Okresní kolo ve volejbale

dívky ���P¯VWR�Y�]£NODGQ¯�VNXSLQÝ�
]Hb���GUXŀVWHY

chlapci ���P¯VWR�]H���GUXŀVWHY

2. Krajské kolo ve volejbale – Znojmo

chlapci ���P¯VWR�]H���GUXŀVWHY
VRXSLVND��-DQ�+DODV��-DNXE�9RQGU£ģHN��-Lě¯�
6NO£GDQ¿��-Lě¯�6HGO£N��2QGěHM�Ģ¯UD��-DQ�%ODWQ¿��
9LNWRU�.DGHě£EHN��9RMWÝFK�2ERěLO

3. Krajské kolo ve Corbale

dívky ���P¯VWR

soupiska: Klára Pernicová, Pavla Bohušová, Petra 
%XULDQRY£��$OŀEÝWD�6XģNHYLÏRY£��-XOLH�9¯WNRY£��
=X]DQD�*¸JKRY£��.DWHěLQD�%DUWRģNRY£��7HUH]D�
.UXSLFRY£��3DYO¯QD�%DÏRY£��$OHQD�9HÏHěRY£��7HUH]D�
%ÝOXģRY£

chlapci ���P¯VWR l
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4. Republikové ,nále ve -orbale

chlapci ���P¯VWR

VRXSLVND��0DW\£ģ�.UXSD��3HWU�.RO£ÏQ¿��7RP£ģ�.DGDY¿��-RQ£ģ�
.ıUD��7RP£ģ�3RSRYVN¿��=GHQÝN�'RO¯KDO��0LFKDO�0UYD��-DQ�
3URFK£]ND��-DNXE�+DQ£N��2QGěHM�%U¿GO��3DNWLQ�+DVVDQL��0DWRXģ�
%£UWı��7RP£ģ�/XQHU�

!6. O+pohár hejtmana Jihomoravského kraje

chlapci ���P¯VWR

!!. Krajské kolo ve 'plhu

dívky ���P¯VWR

!". Okresní kolo v+basketbale

dívky ���P¯VWR�]H���GUXŀVWHY
soupiska: Veronika Borýsková, Krystína Jansová, Valerie 
3ODÏQRY£��3DYO¯QD�%DÏRY£��7HUH]D�ĢDPDO¯NRY£��-XOLH�
9¯WNRY£��-XOLH�3HWě¯NRY£��0RQLFD�+ODG¯NRY£

chlapci ���P¯VWR�]���GUXŀVWHY VRXSLVND��7RP£ģ�-DQVD��)LOLS�(UEHV��2QěHM�Ģ¯UD��0LFKDHO�
Auda, Radek Zabloudil, Michal Strnad, Tobiáš Krampol
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!,. Okresní kolo v+plá&ovém volejbale

dívky ���P¯VWR soupiska: Jana Chudíková , Martina Lepková

chlapci ���P¯VWR

!-. Krajské ,nále v plá&ovém volejbale

chlapci ���P¯VWR

!.. Republikové ,nále v+plá&ovém volejbale

chlapci ���P¯VWR VRXSLVND��-DQ�+DODV��9LNWRU�.DGHě£EHN
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!1. Krajské kolo v+silovém .ty)boji

dívky ���P¯VWR VRXSLVND��-DQD�2QGěHMRY£��+DQD�&HMSNRY£��0RQLFD�
Hladíková, Ema Knoblochová

!2. Juniorsk( maraton+– okresní kolo

smíšené ���P¯VWR�]b���GUXŀVWHY

!3. Prague International Marathon

smíšené ����P¯VWR�]H����GUXŀVWHY

VRXSLVND��-DQ�.U£O��0DUWLQ�9HQFEDXHU��=H]DQD�*¸JKRY£��
/XN£ģ�*UXEHU��(PPD�&KRFKRO£ÏRY£��)LOLS�0UNYD��.DWHěLQD�
ĢYDQFDURY£��3HWU�3D]RXUHN��2QGěHM�%U¿GO��0DUWLQ�9RGLÏND��
Monica Hladíková

Studenti ni."ího gymnázia se také po cel- rok ú+astní sportovních sout,.í a: u. v#kolek-
tivních nebo individuálních sportech. Mezi nejv,t"í úsp,chy pat(í $. místo v#B,zích brn,n-
ské mláde.e a !. místo dru.stva ve veslování na trena.éru na veletrhu SportLife. O vít,zství 
v této netradi+ní sout,.i s názvem O pohár Mirky Knapkové se zaslou.ili Natalie Kochová, 
Klára Varmu.ková, Rudolf Komanec a Vojt,ch Va>á+ek. Nejúsp,"n,j"ím sportovním dru.-
stvem Jaro"ky jsou ov"em "achisté, kte(í ve slo.ení  David Barák, Petr Glozar, Olga Dvo(á-
ková, Vilém Faja a Filip Nezval zvít,zili v#republikovém 5nále konaném ve Zlín,.

Po cel- "kolní rok se na"i studenti zú+astnili spousty dal"ích sportovních akcí a událostí. 
Uskute+nil se ji. pát- ro+ník tradi+ního basketbalového utkání Jaro"ka vs. Slova>ák, ten-
tokrát ne na hale Rosni+ka, ale na nové hale Vodova. Zápasy jak dívek, tak chlapc* prob,hl 
v p(átelské p(edváno+ní atmosfé(e, p(esto v"echna dru.stva bojovala ze v"ech sil za bou(livé 
atmosféry vytvo(ené studenty obou "kol. Toto rozlou+ení s# kalendá(ním rokem dopadlo 
smírn, jako p(ed dv,ma lety. V#prvním utkání zvít,zilo dru.stvo dívek ze Slova>áku a v#zá-
pase chlapc* zase Jaro"ka.

Ka.d- rok p(edm,tová komise t,lesné v-chovy po(ádá ly.a(ské a snowboardové v-cvi-
kové kurzy pro sekundy a !. ro+níky. Studenti si mohou vybrat ze "iroké nabídky v-b,rov-ch 
ly.a(sk-ch kurz* do zahrani+í. V +ervnu studenti 2. ro+ník* absolvují sportovní kurzy, kde 
si mohou zvolit z nabídky +ty( vypsan-ch kurz*, a to vysokohorskou turistiku ve Vysok-ch 
Tatrách, cykloturistiku, vodáck- kurz na (ece Lu.nici a sportovními aktivitami v#Chorvat-
sku na ostrov, Rab. Záv,r "kolního roku pat(í tradi+n, sportu. Nejd(íve se studenti !.–2. 
ro+ník* utkají v#malém fotbale, následuje p(ebor v#Atletice na Rosni+ce a p(edm,tová komi-
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se na#poslední dny po(ádá badmintonové a volejbalové turnaje, kondi+ní cvi+ení a vyjí.0ky 
na kole. Pro studenty ni."ího gymnázia jsou p(ipraveny na P(í+ní sportovní dny, kde mezi 
zebou t(ídy zm,(í síly ve Corbalu, basketbalu, silovém dvojboji, p(ehazované, volejbalu, "a-
chu a#"tafet,.

Rád bych pod,koval v"em student*, kte(í se zú+astnili jak aktivn,, tak pasivn, sout,.í, 
závod* a turnaj*, kte(í reprezentovali, bojovali a sna.ili ze v"ech sil, aby gymnáziu na t(. Kpt. 
Jaro"e d,lali jen dobré jméno. D,kuji koleg*m, kte(í sv,domit, a s pln-m nasazením p(i-
pravovali a vedli dru.stva i jedince na turnajích a závodech, organizovali sout,.e a turnaje 
v pr*b,hu celého roku. Ka.d- sv-m dílem p(isp,l, aby se o Jaro"ce v,d,lo a mluvilo. 8kolní 
rok $%!&/$%!' byl bohat- nejen na po+et po(ádan-ch akcí, ale p(edev"ím na úsp,chy na"ich 
student* . V,(ím, .e rok následující bude nemén, úsp,"n-, op,t se co nejlépe na v"echny 
vrcholné akce kvalitn, p(ipravíme a hlavn, v"em vydr.í zdraví.

Mgr.#Petr Stupka 
p$edseda PK TV

!4. P%ebor 'koly v atletice
Sprint, vytrvalostní b,h, "tafeta, skok do dálky a vrh koulí jsou nedílnou sou+ástí tradi+ní-
ho atletického programu, kter- se vá.e ke konci "kolního roku na na"em gymnáziu. Le-
to"ní sout,.e poprvé neprob,hly na h(i"ti Rosni+ka v#<abov(eskách, jak b-valo zvykem, ale 
na#h(i"ti Moravské Slavie. 

V#úmorném vedru jsme byli sv,dky kvalitních v-kon* umocn,n-ch sedmi nov-mi re-
kordy. Byly dosa.eny ve v"ech b,zích, a to nejen díky tartanovému povrchu. Ten ve srovnání 
se "kvárou na Rosni+ce p(edstavoval pro závodníky jednozna+nou v-hodu a zab,hnuté +asy 
tomu odpovídaly. Do"lo i ke zm,n, ve "tafetovém b,hu – d(íve b,haná "tafeta 1D jedno 
kole+ko byla nahrazena standardní délkou 1 D !%% metr*. 

Jakub Hartmann z#!.A v#b,hu na !%% metr* p(ekonal !! let star- rekord Petra Dvo(áka 
z#roku $%%& a Petr Pazourek ze 2.D v#b,hu na !)%% metr* vylep"il !$ let star- rekord Luká"e 
Olejní+ka z#roku $%%3. Nejdéle dr.ela rekord Petra Mlejnková v#b,hu na /%% metr* z#roku 
$%%1, kterou letos p(ekonala Andrea Dobrovolná ze $.B.
Vzhledem k#poloze h(i"t, p(i"lo i více fand* z#(ad student*, aby podpo(ili svoje spolu.áky. 
O+ekával se souboj mezi t(ídami !.A a 2.B. V#kone+ném po(adí tyto t(ídy od sebe d,lily jen 
t(i body a ob, dv, s#velk-m náskokem p(edb,hly t(ídu !.C.
Atmosféra atletick-ch závod*, v-kony sout,.ících, povzbuzování a radost z#dosa.en-ch v--
kon* je to, na co se v.dycky s#koncem "kolního roku t,"ím. P(í"tí rok slibuje dal"í skv,lé 
v-kony, proto.e rekordy jsou zde proto, aby se p(ekonávaly. 
D,kuji v"em závodník*m za p(edvedené v-kony, divák*m za vytvo(ení sportovní kulisy 
a#v"em sv-m osv,d+en-m koleg*m za skv,lou pomoc v#organizaci.

Mgr.#Sylva Zvolská 
vedoucí lehkoatletick+ch závod0



118 V!ro"ní zpráva

"6. V(sledková listina

dívky

100 m

�� Hana Bumbálková ��% 11,66 s

�� Monica Hladíková ��& 12,10 s

�� Tatiana Saviola ��% 13,83 s

600 m

�� Andrea Dobrovolná ��% 1:42

�� Lucie Reichertová ��$ 1:53

�� Tatiana Saviola ��% 2:00

vrh koulí

�� .DWHěLQD�%DUWRģNRY£ ��% 9,30 m

�� $G«OD�1ÝPFRY£ ��% 7,25 m

�� 0DUWLQD�ĢWÝS£QNRY£ ��' 7,12 m

skok daleký

�� Monica Hladíková ��& 5,19 m

�� Hana Bumbálková ��% 5,11 m

�� .DWHěLQD�%DUWRģNRY£ ��% 4,32 m

ģWDIHWD

�� Bumbálková, Saviola,
%DUWRģNRY£��&KRFKRO£ÏRY£ ��% 0:54,00

�� +ODG¯NRY£��+HMGXNRY£�
Pichrtová, Zálešáková ��& 0:59,00

�� .QREORFKRY£��+QLOLÏNRY£�
3HWě¯NRY£��3ODÏNRY£ ��& 1:00,00

chlapci

100 m

�� Jakub Hartmann ��$ 11,13 s

�� Michael Auda ��& 11,38 s

�� Jan Malachta ��% 11,76 s

1500 m

�� 3HWU�3D]RXUHN ��' 4:15

�� Michal Tešnar ��$ 4:30

�� 2QGěHM�1ÝPHF ��$ 4:36

vrh koulí

�� Filip Erbes ��& 11,76 m

�� Antonín Sekerka ��$ 11,41 m

�� 2QGěHM�%U¿GO ��% 10,31 m

skok daleký

�� Michael Auda ��& 5,71 m

�� Lukáš Gruber ��& 5,47 m

�� $GDP�/QÝQLÏND ��' 5,42 m

ģWDIHWD

�� +DUWPDQQ��.DGHě£EHN�
6HNHUND��1ÝPHF ��$ 0:47,17

�� Gruber, Šíra,
Erbes, Auda ��& 0:49,70

�� /QÝQLÏND��'LEO¯N�
3D]RXUHN��%ěH]D ��' 0:50,84
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"!. Sportovní kurz v Chorvatsku
Studenti 2. ro+ník* mají ka.d- rok v#+ervnu mo.nost zú+astnit se sportovního kurzu, kter- 
odpovídá jejich zájm*m. V#nabídce je vysokohorská turistika ve Vysok-ch Tatrách, vodáck- 
kurz, cyklokurz a sportovní kurz v#Chorvatsku na ostrov, Rab. 

Sportovní náplní posledn, jmenovaného je kopaná, basketbal, beachvolejbal, pétanque, 
badminton a plavání. Sou+ástí programu je i vycházka po ostrov, s#krásn-mi v-hledy na#zá-
toku, kde máme stany, a v-let do m,sta Rab. Do Chorvatska odjí.díme ji. v#pátek ve#ve-
+erních hodinách a vracíme se dal"í ned,li brzy ráno. Cestu tam i zp,t tedy strávíme v#auto-
buse. Ji. léta jezdíme s#CK Victoria a máme s#ní dobré zku"enosti. Stravu si ka.d- ú+astník 
zaji":uje sám. Studenti si obvykle vezou nakoupené potraviny a ve stanech, kde je k#dispozici 
va(i+ i nádobí, si sami va(í. Na záv,r pobytu po(ádáme sout,.e v#orienta+ním b,hu a v#pé-
tanquu a badmintonov- a volejbalov-#turnaj. 

Leto"ního kurzu v#Chorvatsku se zú+astnilo 2& student*. Pravideln, s námi jezdí pan 
profesor Kobza a MUDr. Petr Havlí+ek. V.dycky m, pot,"í slova chvály na na"e studenty 
nejen z#(ad ostatních 6ech*, ale i zahrani+ních turist*. 

Mgr.#Sylva Zvolská 
vedoucí sportovního kurzu

"". Vysokohorská turistika XXXXXX nutná korketura XXXXXX
Sportovní kurz Vysokohorská turistika je nejmlad"ím +lenem z nabídky sportovních kurz* 
po(ádan-ch p(edm,tovou komisí t,lesné v-chovy. Ve "kolním roce $%!&/$%!' se uskute+nil 
ji. 3. ro+ník sice fyzicky velmi náro+ného, ale troufnu si tvrdit p,kného a poklidného kurzu.

Ka.doro+n, se studenti pod vedením zku"en-ch instruktor* vydávají zdolávat vrcholy 
Vysok-ch Tater, n,kte(í a. na hranici sv-ch nejen fyzick-ch, ale i psychick-ch mo.ností. Od-
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m,nou jim jsou nádherné v-hledy na okolní "títy, Slovensk- raj, Nízké Tatry, nebo na#pol-
skou +ást Vysok-ch Tater a rozlehlá údolí.

T(icet turistick-ch nad"enc* se t(etí +ervnovou ned,li potká na vlakovém nádra.í 
a#s#n,kolika p(estupy dopraví do Tatranské Lomnice. Ubytování ve skromn-ch podmínkách 
v turistickém tábo(e Prv- máj je"t, více umocní v"em ú+astník*m pocit, .e jsou v p(írod,. 
V-hled ze zápra.í chatky na Slavkovsk- a Lomnick- "tít ale stojí za to. Brzké vstávání p(ed 
"estou hodinou je pro n,které dosti nemilé, ov"em nezbytn, nutné, aby se stíhaly spoje, které 
nás dopraví na nástupy jednotliv-ch túr.

V lo>ském "kolním roce jsme z d*vodu pov,trnostních podmínek +asto m,nili program, 
ale nakonec se nám poda(ilo v"e, co jsem si naplánovali. Krom, tradi+ní túry na Vodopády 
Studeného potoka, kam vyrá.íme zpravidla druh- turistick- den, jsme se vydali na Chatu 
pri Zelenom Plese, kde nám po+así nep(álo a nebylo mo.né se vydat na Velkou Svi":ovku 
a#Skalnaté pleso. Náhradní trasa byla stejn, náro+ná a i se stejn-m p(ev-"ením. Co by to bylo 
za v-jezd do hor, kdy. by se nepoda(ilo zdolat alespo> jeden ze "tít*. Ka.dé ráno se na#ten 
Slavkovsk- s kávou od Zuzky Ku+erové dívám a slibuji kolegu Milo"i 8nédarovi, .e tam ty 
studenty kone+n, vezmeme. K jeho radosti, „od"krtnout“ si dal"í "tít jsme tak po letech ud,-
lali. P(edposlední den jsme si u.ili zp,v pora.eného fotbalového t-mu (z „regenera+ního“ 
zápasu po návratu ze Slavskovského "títu) u 8trbského Plesa, v-let na Vodopád Skok a#tra-
di+ní ve+erní opékání "peká+k* a grilování.

N,kte(í kurz pojímají +ist, na sportovní v-kon, jiní jezdí za ú+elem psychického odpo-
+inku, za p(írodou pry+ od lidí a p(em-"let. V,(ím, .e i ti, kte(í byli na takov-ch místech 
poprvé, se nejen do Tater budou rádi vracet a nau+ili se bezpe+nému pohybu v horách.

Mgr. Petr Stupka
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",. Vodní turistika
Vodáck- sportovní kurz pro studenty 2. ro+ník* se v#leto"ním roce ji. tradi+n, konal na#(e-
kách Lu.nice, Stará (eka, Nová (eka a Ne.árka. Více (ek volíme proto, aby ka.d- den spor-
tovního kurzu byl pro studenty jin-, a aby tak m,li mo.nost poznat a splout vodácky r*zné 
typy (ek.

Vodáck- kurz je p,tidenní, letos prob,hl v# termínu od pond,lí !3. +ervna do pátku 
$!.#+ervna $%!'. 

V#pond,lí vyjí.díme v#ranních hodinách autobusem od "koly do v-chozího místa plavby, 
do tzv. mekky vodák* do Suchdola nad Lu.nicí. Zde si rozd,líme vodáck- materiál – lod,, 
pádla a vesty – a po krátké teoretické pr*prav, na b(ehu si jdeme získané znalosti vyzkou"et 
prakticky „na vodu“. N,kte(í studenti jsou ji. zdatn-mi vodáky, jiní jsou na vod, poprvé, ale 
v"ichni se po ur+ité chvíli nau+í ovládat lo0 a plout ze za+átku alespo> „p(ím-m sm,rem“. 
Postupn, se v#jednotliv-ch dru.stvech pod vedením instruktor* u+íme základní i slo.it,j"í 
vodácké záb,ry, a tak si m*.eme vychutnávat krásy nádherné Lu.nice. Plavba ze Suchdola 
vede p(ekrásn-m lu.ním lesem p(írodní rezervace Na Ivance a kon+í ve vodáckém tábo(i"ti 
v#Majdalen,, kde na nás +eká autobus, aby nás odvezl do rekrea+ního st(ediska Jem+ina, 
ve#kterém jsme ubytováni po cel- t-den.

V#úter- ráno se autobusem vracíme do Majdaleny, odkud plujeme krásnou p(írodní re-
zervací Meandry Lu.nice na Rozvodí. Tam se Lu.nice d,lí na Starou (eku (p*vodní koryto 
Lu.nice) a Novou (eku. Pokra+ujeme národní p(írodní rezervací Stará (eka a. k#silni+nímu 
mostu ve Staré Hlín,, odkud se autobusem vrátíme do kempu Jem+ina.

Proto.e p(írodní rezervace Meandry Lu.nice je mo.ná nejkrásn,j"í +ást (eky Lu.nice, 
za+átek st(ede+ní plavby je stejn- jako v#úter-, tedy z#Majdaleny na Rozvodí. Odtud vede 
splouvan- úsek po !2,) km dlouhé Nové (ece, která spojuje Lu.nici s#Ne.árkou je"t, p(ibli.n, 
$) kilometr* p(ed jejich p(irozen-m soutokem. Na Nové (ece plujeme p(írodní rezervací 
Novo(ecké mo+ály a podíváme se k#památníku sv,toznámé operní p,vkyn, Emy Destinnové. 
St(ede+ní úsek plavby kon+í asi jeden kilometr za soutokem Nové (eky a#Ne.árky v#„na"em“ 
kempu. 

6tvrte+ní plavba po (ece Ne.árce za+íná v#tábo(i"ti a nabízí mno.ství sjízdn-ch stup>* 
a prah* v+etn, n,kolika jez*, z#nich. n,které si za p(ízniv-ch vodáck-ch podmínek a do-
dr.ení p(ísn-ch instrukcí m*.eme také sjet. Úsek pro v,t"inu vodák* kon+í u vodáckého 
tábo(i"t, a u jezu v#Hamru, ale nad"en-m vodák*m umo.>ujeme prodlou.it si plavbu a. 
do Veselí nad Lu.nicí kousek za skute+n- soutok Lu.nice a Ne.árky. Toto místo je opravdu 
p(ekrásné, a proto ur+it, stojí zato se „neCákat“, „nesoulodit“ a u.ít si $) km dlouhou plavbu 
po (ece Ne.árce. Po splutí vybraného úseku se z#Hamru, resp. z#Veselí nad Lu.nicí vracíme 
do rekrea+ního st(ediska v#Jem+in,.

6tvrte+ní den zakon+ujeme táborákem. Zpravidla zpíváme s#kytarami a n,kdy dokonce 
posuneme ve+erku. V#pátek si toti. m*.eme tro"ku p(ispat, proto.e ji. nevyrá.íme na vodu. 
V#odpoledních hodinách se autobusem vracíme zp,t do Brna. 

V#dob, sportovního kurzu, kdy nejsme „na vod,“, se studenti chodí koupat, hrají volej-

V!ro"ní zpráva



123

bal, fotbal, nohejbal nebo prost, odpo+ívají. Proto.e po celou dobu máme k#dispozici au-
tobus, jede se „nalehko“, tak.e do lod, se berou jen nejnutn,j"í v,ci. Plavba probíhá pod 
vedením kvali5kovan-ch instruktor* vodní turistiky na dvoumístn-ch nafukovacích lodích 
typu Pálava. Ubytováni jsme po celou dobu ve t(í-, +ty(- a p,til*.kov-ch chatkách v re-
krea+ním st(edisku Jem+ina, kde máme i velmi dobrou stravu -– snídan, a ve+e(e v#jídeln, 
a ob,dy ve form, balí+k*. 

RNDr. Pavel Boucník
vedoucí sportovního kurzu

"-. Zlat$ v&k 1orbalu na Jaro'ce
Aurea aetas neboli zlat- v,k p(enesen, znamená, .e se jedná o období, které bylo velmi 
úsp,"né. Pro Corbal na na"em gymnáziu to byla léta $%!) a. $%!', kdy se profesoru Ivanu 
Hlásenskému poda(ilo vybudovat mu.stvo, které "lo od vít,zství k#vít,zství a stalo se postra-
chem v"ech "kol v#Brn, a celém kraji. Mu.stvo gymnázia vybojovalo tituly p(eborníka Brna 
i Jihomoravského kraje, zvít,zilo v#národním 5nále poháru A8SK a obsadilo +tvrté místo 
v# republikovém 5nále. N,kolikrát vyhrálo Pohár hejtmana Jihomoravského kraje, turnaj 
6EZ a dal"í.

Oporami byli p(edev"ím juniorsk- mistr sv,ta Petr Kolá+n-, extraligoví hrá+i Buldok* 
a#Hattricku Tomá" Kadav-, Joná" K*ra a branká( Matyá" Krupa. Mu.stvo doplnili dal"í hrá+i 
z#ni."ích Corbalov-ch sout,.í, kte(í se p(ipravovali také ve sportovních hrách na gymnáziu.

3HWU�.RO£ÏQ¿ Tomáš Kadavý -RQ£ģ�.ıUD Matyáš Krupa

I kdy. hlavní tíha organizace Corbalu na gymnáziu le.ela na prof. Hlásenském, je t(eba 
ocenit p(ístup a pomoc vedení "koly, p(edev"ím (editele dr. Hermana. Ten se osobn, ú+astnil 
v,t"iny zápas* mu.stva, a to i mimo Brno, a byl tak v#p(ímém kontaktu s#hrá+i. Krom, ne-
sporn-ch kvalit n,kter-ch hrá+* se trenérovi poda(ilo vytvo(it skute+né mu.stvo – kolektiv, 
v n,m. se nikdo nevyvy"oval nad ostatní a kde s#mu.stvem naplno .ili i hrá+i, kte(í se t(eba 
tolik nedostávali do hry. Hrá+i také sami spontánn, ocenili práci svého trenéra, kdy. pro n,j 
p(ipravili pohár „Nejlep"í trenér“.
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.OHÏ¯F¯��3HWU�.RO£ÏQ¿��0DW\£ģ�.UXSD��2QGěHM�%U¿GO

Jedna Corbalová éra na gymnáziu skon+ila, ale „karavana krá+í dál“ a budeme se t,"it 
na#dal"í aurea aetas neboli zlat- v,k.

Bohumil Kolá*n+

c. Kultura

!. Recita!ní sout&(
Minul- "kolní rok jsem se zú+astnil krajského kola recita+ní sout,.e s prózou P)t boulí 
od#Daniela Ivanovi+e Charmse. V"e za+alo ve "kolním kole, kdy se m, porota rozhodla po-
slat do m,stského kola za velmi vtipn- p(ednes. U. tehdy jsem se cítil jako vít,z. Pár dn* 
nato se konalo v Mahenov, knihovn, m,stské kolo. Z Jaro"ky jsem tam byl vyslán já, Hana 
Chvátilová ze 2.bg a jako doprovod pan profesor Hubá+ek. 

Recitoval jsem mezi posledními. V sále u. jsme byli p(es +ty(i hodiny a na m, pomalu 
za+ala dopadat únava. Kdy. se kone+n, ozvalo moje jméno, ve"el jsem na pódium a za+al 
recitovat. Po pár sekundách se v"ichni za+ali hrozn, smát a já nakonec s úsm,vem zakon+il 
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své vystoupení. Bohu.el jsme ten den m,li klarinetovou zkou"ku a já jsem musel odejít je"t, 
p(ed vyhlá"ením v-sledk*. K mému p(ekvapení mi dal"í den pan profesor p(edal diplom 
za !. místo s postupem. V krajském kole u. byla konkurence velká a dál jsem nepostoupil. 

Nejv,t"í zásluhu na mém úsp,chu m,la moje sestra, která mi vybrala text a na ka.dé kolo 
m, p(ipravovala. Byla to pro m, velká zku"enost a moc jsem si to u.il.

Ctibor Folt+n, -.bg

". Hudba se nám neP*Í+í
Není pochyb, .e na# P(í+ní je spousta mlad-ch talent*. <e matematick-ch, to asi nikoho 
nep(ekvapí. Mnohem zajímav,j"ím tématem by mohl b-t ná" kulturní potenciál. Jste-li u. 
na#na"em ústavu del"í dobu, mohli jste si pov"imnout jisté úterní anomálie E "kola kon+í 
v.dy po#"esté vyu+ovací hodin,. A#pokud jste absolvovali ni."í gymnázium a#byli alespo> 
trochu pozorní, mohli jste si +as od#+asu v"imnout zvuk* linoucích se z#druhého patra. Tuto 
zm,: tón* bychom mohli identi5kovat jako hudbu. A kdo .e za ní stojí? P(ece my E sbor 
ni,$ího gymnázia.

Ale ned,ste se. Po v,t"inu +asu nás krotí paní sbormistryn, Andrea Ptá+ková a# v# ce-
lém kolektivu panuje optimistická nálada. Takové jsou koneckonc* i#písn,, které zpíváme. 
Dal"ím neodmysliteln-m +lánkem tohoto hodinového stroje je ná" pan korepetitor Ond(ej 
Kyas. Díky n,mu jsme nejen nad#v,cí, ale také nejsme nad#tónem. A#kdy. se náhodou n,co 
pokazí, jeho improviza+ní um v"e zachrání.

Pokazit se toho dá opravu hodn,. Za# n,které chyby nikdo nem*.e E technika je ne-
vyzpytatelná. Pro ukázku E abyste mohli hrát na# ná" keyboard, musíte se nejprve nau+it 
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správn, zapojit pedál. To b-vá obtí.né, nebo: velmi rád spíná inverzn,. A#kdy. u. ho zapo-
jíte, v,t"inou vám sám n,kam odjí.dí. I#tento problém u. jsme v"ak dokázali vychytat, a#tak 
jsem m,l jednu nohu op(enou o#stylov- futrál kapely Kv,ty. Komu se to po"t,stí?

Umíme b-t velmi kreativní. N,kdy a.#moc. V#záv,ru "kolního roku jste tak mohli sly"et 
vyhlazené falzetové v-"ky ve#skladb, Hail Holy Queen, kterou m*.ete znát z#americké ko-
medie Sestra v#akci. Následoval ji oblíben- n,meck- hit Atemlos. Zpívat tuto píse> je snem 
ka.dého muzikanta E jste po#ní doslova „atemlos“ (n,m. bez dechu).

Letos jsme spole+n, secvi+ili dokonce t(i hudební programy. První jsme zvládli za#necelé 
dva m,síce a#vystoupili s ním k#p(íle.itosti v-ro+í vzniku samostatné 6eskoslovenské repub-
liky. Pova.uji to za#men"í zázrak. Dobové oble+ení vypadalo nádhern, a#na#to, .e v#poslední 
hodin, p(ed#koncertem padlo z#úst sbormistryn, nejmén, desetkrát slovo „ké.“, ohlasy byly 
vynikající. Krom populárních skladeb dua W+V od#Jaroslava Je.ka zazn,la i#sokolská píse> 
Lví silou, ji. jste mohli zaslechnout nap(íklad ve#5lmu Jára Cimrman le5ící, spící.

Druh-m koncertem byl, tak jako ka.d- rok, koncert váno+ní. S#ním se v.dy vydáváme 
pot,"it i#seniory do#domov* d*chodc*. A#nakonec jste si mohli poslechnout záv,re+n- Letní 
koncert, kter-m jsme se s#vámi my, kvartáni, rozlou+ili.

P(ed koncerty máme v.dy velmi napilno. Stále ale panuje veselá atmosféra. Kdybyste se 
o# tom n,kdy cht,li p(esv,d+it, zkuste postavit pana profesora Kyase p(ed#mikrofon. Jeho 
zamy"lení nad#hlubok-mi tóny jsou velmi hlubokomyslná. Nezb-vá tedy nic jiného ne. vás 
pozvat na# v"echny nadcházející koncerty na"eho souboru a# ty odvá.n,j"í p(ímo do jeho 
hodin. Odm,nou vám budou skv,lí p(átelé a#nádherná, spole+n, tvo(ená hudba.

Jeliko. jsem u. po#prázdninách prchnul na#vy""í gymnázium, cht,l bych se tímto se#v"e-
mi p(áteli sboristy a pedagogy, kte(í se na#na"em vy.ití jakkoli podíleli, rozlou+it a#pop(át 
jim, aby je dal"í spole+né zpívání bavilo alespo> tak jako m,. Z*stanete nav.dy v#mém srdci.

Jakub Ko8árek, -.ag

,. Studenti ni('ího gymnázia v#tu%anském domov& senior" 
Studenti#ni."ího gymnázia#jsou na"imi star-mi dobr-mi znám-mi. Chodívají k#nám v#+ase 
váno+ním – rádi je mezi sebou vídáme. Tentokrát ale p(i"li navíc i v#lét,. T,"ilo nás to. Byl 
.hav- letní den, sál pln-: takovou mají u nás pov,st.

Studenti stáli p(ed námi. Pozorn, jsme naslouchali a sledovali d,ní. Byli milí, jako d,ti – 
+is:ounké, ryzí. Na sob, m,li tri+ka s#nápisem „Jsme Jaro"ka“. Slu"elo jim to.#To ale nebylo 
v"echno. Sledovali jsme, jak jsou ukázn,ní, jak své u+itele poslouchají, jak se krásn, projevu-
jí, jak jsou slu"ní, vychovaní. Moc se nám líbili.

P(ed své kamarády se postavil Jakub. P,kn,, kultivovan, za v"echny pozdravil. Není 
jednoduché promlouvat na ve(ejnosti, provázet slovem, programem. Je to odpov,dnost. 
Chce to i kus osobní state+nosti a odvahy – nebát se vystoupit, promluvit. Jakub zvládal. 
Najednou – co to? Jakub vyslovil n,co, co nás fascinovalo: .e k#nám p(i"li na p(ání student*. 
Pr- jsme jejich oblíbení poslucha+i. Pane+ku! Oni p(i"li z#vlastního rozhodnutí, .e cht,li! To 
vám bylo. Kdo to kdy sly"el!? To nám vyrazilo dech. To ne"lo neregistrovat. Jak tím na"e lidi 
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ob":astnili, jak je poctili. A. mi slzy vhrkly do o+í. Jak jsou ú.asní! Je krásné, kdy. na"e lidi 
má n,kdo rád, vá.í si jich, má k#nim takov- p,kn-, uctiv- vztah, t,"í se na n,. Studenti mají 
své babi+ky a d,de+ky. Na"i lidé jsou pro n, cizí, a p(esto si k#nim vytvo(ili moc krásn- vztah, 
i za „své“ si je vzali. A na"i klienti t,mito d,tmi, studenty, taky .ili. Hodn, jejich vystoupení 
pro.ívali.

Ozvaly se první tóny, písni+ky, dal"í slova. Bylo sly"et housle, p(í+nou Cétnu, trubku, kla-
rinet, kytaru a dal"í. Studenti zpívali krásn,: +ist,, m,kce, p*sobiv,. K#tomu hra na nástroje 
byla tém,( jako profesionální.

Za klavír usedl Vojta. Zn,lo Preludium – jako by st(íbrné vlnky nebo svit m,síce se rozlé-
valy sálem. Vojtovy prsty hbit, b,haly po klávesnici. V#podání sboru jsme si vyslechli i ang-
lick- kánon a francouzskou píse>. Toulaví zp)váci – to je píse> Ji(ího Suchého a Ji(ího 8litra. 
Poznáváte? „My jsme jen zp)váci toulaví… nikdo nás nehledá, nikdo nás ne*eká, zpíváme, kde 
se dá… Ná/ cíl je vzdálen+ za modr+m obzorem…“

Píse> Jonatán zpívá skupina HOP TROP. Nyní zn,la v#podání student*: „Proti proudu 
d$el, kam /el, ho v/ude chválej´, 5e jablo8ovou alej pro v/echny vysázel… k nám pak jable*n+ 
jad+rka vozíval… A5 jednou nebudete na sv)t), lidé a& tu po vás maj´ t$eba jabka nebo písni*-
ku, co si rádi zazpívaj´…“ Hluboká my"lenka z#písn, vanula.

Zn,ly i dal"í a dal"í písn,, t(eba Modlitba za vodu. Je to píse> Ji(ího Pavlici a brn,nského 
básníka Jana Skácela. P(íhodná, aktuální. Studenti taky „prosili“ o vodu. Vysoká to hodnota 
pro .ivot. Poslechn,te: „Ub+vá míst, kam chodívala pro vodu… Voda je krásná, voda má 
rozpu/t)né vlasy, chra8te tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hv)zd… voda má roz-
cuchané vlasy… popelem posypané vlasy…“ Ú.asné! A to plynulo z#úst student*. P*sobivé, 
oslovující, vypovídající. Takové hlasy ur+it, „nebe“ vysly"í.

Tak toto jsou studenti z#Jaro"ky. Do té jejich "koly snad chodí jen samé vzorné, hodné 
a talentované d,ti! Tak to na nás p*sobilo. Na"i klienti si také mysleli, .e jejich "kola, jejich 
gymnázium je "kolou um,leckou, hudební. Takovou to m,lo vysokou úrove>, tak to oprav-
du vyznívalo.
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I kdy. – d,ti i pedagogové moc dob(e v,dí, kolik v"e stojí úsilí, kolik nácviku, zkou"ek, 
+asu. Ale to, co odvád,jí, t(eba i pro seniory, jak „obdarovávají“, vrátí se jim zas jinak! Ur+it, 
i v#dobrém pocitu z#tak p,kn, odvedené práce.

Pedagogové, profesorka Andrea Ptá+ková a profesor Ond(ej Kyas, ani trochu nestáli 
v#pozadí. Student*m umo.nili toto velkolepé dílo. Dokázali to. Takhle to dát dohromady. 
To není jen tak. Tak to sehrát. Pat(í jim na"e velké uznání a pod,kování. I písni+ky jako by 
byly "ité student*m na míru. A trouCi si i na takové písn,, které by mladí lidé jen tak b,.n, 
nezvládali. Skv,lé, ohromné! Samé „osobnosti“! A z#d,tí vyr*stají taky!

Probre+ela jsem snad polovinu vystoupení. Ne"lo jinak. Hnutí mysli, dojetí. Nejen kv*li 
písním, ale i kv*li t,m d,tem, student*m, v"em na"im host*m, jak byli báje+ní. Jak se na 
nás usmívali, jak pro.ívali na"i odezvu, jak je t,"ilo, .e jsme byli jedna krásná pospolitost – 
mladí, sta(í… Sál byl jeden celek: studenti, jejich profeso(i, na"i lidé. Studenti strhli cel- sál. 
Jednozna+n, si ho získali. I oni si to u.ívali, atmosféru vychutnávali.

Ano, na"i klienti byli to nejbáje+n,j"í publikum, oni zase nejbáje+n,j"í „d,ti“, Jaro"ka…
Atmosféra ale jako by po(ád houstla, vystoupení gradovalo. Co to bylo?! Takov- nástup! Co 
se to tu d,lo? Písni*ka *eská a pak je"t, 9koda lásky. Písn, m*.ete znát i pozpátku, p(esto 
jste n,co podobného nikdy nesly"eli. To zn,lo! Úpln- zp,vokol. Hymnus, chór! Ohromná 
vnit(ní síla v"echny uchvacovala. „T(e"tila“ jsem o+i. Sly"eli jste n,kdy sbor <id* na b(ezích 
babylonsk-ch (ek z#opery Nabucco Guiseppe Verdiho? N,co tak provolávající v-mluvné, 
i#kdy. v na"em p(ípad, jiné. P*sobivost ale z*stala. Ta síla! D,tí, pedagogové, na"i senio(i. 
V"ichni v#roli ú+inkujících. Zpíval i ná" sál. To je"t, neza.il. Bylo to strhující. Skv,lé! Sou-
hra. Nesta+ila jsem rozd-chávat… Ve vestibulu zaplavily slzy i paní R*.i+kovou. Nádhern- 
koncert… Cosi mezi nebem a zemí. Co se nemusí poda(it um,lc*m, profesionál*m, to se 
poda(ilo d,tem – student*m. U. jen televize a rozhlas tu scházely. Takovou sledovanost 
po(adu by neza.ily…

Ty „d,ti“ jsou „nezatí.ené“ – a: si to uchovají, a: si to nesou dál. A: je krásné ideály 
provázejí .ivotem.

Vystoupení skon+ilo. Na"e klientka paní Srncová na studenty v#dobrém rozmaru je"t, 
volala: „A: máte samé jedni+ky!“ Jo jo, d,tem kon+il "kolní rok, dostanou vysv,d+ení, p(ed 
nimi dva m,síce letních prázdnin. Tak v"ichni vydechn,te, odpo+i>te, na+erpejte sil. Hodn, 
zdaru, dal"ích úsp,ch* a zdraví k#tomu!

Milí studenti, máte skv,lou "kolu. Má ú.asné jméno, je uznávaná, vá.ená. Jako zlat-m 
písmem bude i ve va"em .ivot, zapsána. V.dycky budete na ni v#dobrém vzpomínat.

Vá.ená a milá "kolo, blahop(ejeme k# takov-m student*m, moc p,kn, t, reprezentují. 
Jako bys je na hrudi odchovala.

Je"t, jednou v(elé díky profesorce Andrei Ptá+kové a profesoru Ond(eji Kyasovi. D,kuje-
me i (editeli gymnázia Ji(ímu Hermanovi, .e toto vystoupení op,t umo.nil. Díky i na"im 
klient*m. D,kujeme mnohokrát!

Za domov senior0 PhDr. Markéta B)halová
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d. Mezinárodní aktivity

!. Náv't&va z USA na Jaro'ce
Na"e "kola letos za+átkem kv,tna p(ivítala v Brn, hosty ze své partnerské "koly South Kent 
School z# Connecticutu. Skupinu tvo(ilo & student* a $ dosp,lí jako pedagogick- dozor. 
Pro#v,t"inu ú+astník* to byla jejich první cesta do Evropy. Sna.ili jsme se p(ipravit pro n, 
takov- program, aby si náv"t,vu u.ili a poznali r*zná zajímavá místa a také abychom je 
inspirovali k dal"ímu samostatnému poznávání krás nejen na"í zem,.

Nejprve jsme hosty seznámili s na"í "kolou, její. prohlídku jsme si zpest(ili spole+n-m 
cvi+ením jógy pod vedením amerického kolegy Patricka Beera. Odpoledne jsme jim pak 
ukázali nejd*le.it,j"í památky v centru Brna. V dal"ích dnech jsme se vydávali o n,co dále. 
Krom, plavby po Brn,nské p(ehrad, a#prohlídky hradu Veve(í jsme absolvovali i prohlídky 
dvou hlavních m,st, Prahy a Vídn,. Navzdory nep(ízni po+así jsme mohli obdivovat krá-
sy Pra.ského hradu a dal"ích památek Královské korunova+ní cesty (Karl*v most +i orloj 
na#Starom,stském nám,stí). Ve Vídni jsme si prohlédli katedrálu, pro"li se centrem a kochali 
se krásou majestátních palác*, mj. HoFurgu. Jeliko. je v South Kent School kladen d*raz 
také na sportovní aktivity, za(adili jsme do programu dv, dopoledne plná pohybu – program 
v lanovém centru na Lesné a mí+ové hry ve sportovním areálu v#Jundrov,. 
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Netrávili jsme spole+n, +as pouze ve m,stech, vydali jsme se i na v-let do Moravského 
krasu. Tam jsme si prohlédli Punkevní jeskyn,, jak na suchu po sv-ch, tak z paluby lodi+ky 
na podzemní (ece. 

Krom, organizovaného programu celé skupiny m,li ú+astníci také volno, kte-
ré trávili s rodinami na"ich student*. Ob,taví rodi+e se jim postarali o jedine+né zá.itky 
nap(.#na#golfovém h(i"ti, p(i v-letech do#Bratislavy nebo na zámky v Boskovicích a v Lednici. 

Doufáme, .e tato akce p(isp,la nejen k poznání jin-ch kultur a procvi+ení anglického 
jazyka, ale také k# navázání nov-ch p(átelsk-ch vztah*, které budou pokra+ovat i dlouho 
poté, co jsme si zamávali na#rozlou+enou.

". Dv& tvá%e Irska
Ve dnech '.–!3. 1. $%!' se studenti !. a. 2. ro+níku Jaro"ky pod vedením profesorek Evy 
Kubitové a Sylvy Zvolské vydali za poznáváním dvou tvá(í Irska, anglicky mluvící zem,, kte-
rou je"t, dosud nikdy nenav"tívili. Jejich první zastávkou na Britsk-ch ostrovech bylo kdysi 
velmi v-znamné p(ístavní m,sto Liverpool, v#n,m. svou hudební kariéru zahájili legendární 
Ae Beatles. S#historií kapely se mohli studenti blí.e seznámit v#muzeu Ae Beatles Story 
a také nav"tívili místo, kde stával kdysi proslul- klub Ae Cavern, v n,m. skupina za+ala 
ve(ejn, vystupovat.

Z#Liverpoolu jsme se pak no+ním trajektem p(eplavili do hlavního m,sta Severního Irska 
Belfastu. Zde je +ekala prohlídka slavného muzea RMS Titanic, nejv,t"í expozice na#sv,t, v,-
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nované této slavné lodi, která se v#Belfastu „narodila“, dále náv"t,va jedné z#nejobávan,j"ích 
v,znic na sv,t, Crumlin Road Gaol a také procházka historick-m centrem m,sta. Zají-
mav-m zá.itkem bylo také vid,t tzv. linii míru, ze0 s#branami odd,lujícími v#období zvaném 
Ae Troubles znep(átelené +tvrt, m,sta ob-vané na jedné stran, katolíky a na druhé stran, 
loajalistick-mi protestanty. 

Následující den byl cel- v,nován pobytu v# Severním Irsku na jeho malebném, av"ak 
drsném pob(e.í, kde si ti odvá.n,j"í mohli zkusit p(ejít p(es Carrick-a-rede Rope Bridge, 
provazov- most zav,"en- ve v-"ce $) metr* nad mo(skou hadinou. Dále následovala pro-
hlídka známého útvaru naz-vaného Giant´s Causeway – Obr*v chodník, tvo(eného +edi-
+ov-mi sloupy. Procházka alejí Dark Hedges a náv"t,va jeskyní Caves of Cushendum ne-
daleko stejnojmenného malebného p(ímo(ského m,ste+ka p(ipomn,ly student*m seriál 
Hra o tr*ny, kter- tato místa proslavil. 

Po dvou nocích stráven-ch ve velmi p(átelsk-ch a pohostinn-ch severoirsk-ch rodinách 
zamí(ila v-prava na jih do Irské republiky. První zastávkou bylo je"t, severoirské m,ste+ko 
Downpatrick, py"nící se hrobem sv. Patrika, patrona Irska, kter- na ostrov, "í(il k(es:anství. 
Následovaly p(ekrásné zahrady Powerscourt Gardens a nejvy""í vodopád Powerscourt Wa-
terfall. Velmi malebné bylo i údolí Glendalough s#katedrálu, válcovou v,.í a k(í.em sv.#Kevi-
na. 

Po noci strávené v#rodinách v#Dublinu následoval asi nejstuden,j"í a nejv,trn,j"í den 
celého pobytu, kdy „smaragdov- ostrov“, jak se také Irsku pro v"udyp(ítomnou sv,.í ze-
le> p(ezdívá, ukázal svou odvrácenou tvá(. Celodenní pobyt venku za daného po+así byl 
opravdu jen pro silné jedince. Program dne byl ale op,t velmi zajímav-. Za+al náv"t,vou 
mytického místa irské historie zvaného Tara, kde se korunovali kelt"tí králové. Následovala 
prohlídka jednoho z# nejmohutn,j"ích irsk-ch hrad* Trim Castle, kter- proslavili Anglo-
normané. Velmi p*sobivá také byla chodební hrobka Knowth v# údolí Ae Boyne Valley, 
megalitická stavba star"í více ne. )%%% let, dále klá"ter Melifont Abbey a k(es:anské sídlo 
Monasterboice z#/. století, py"nící se nejv,t"ím keltsk-m k(í.em na území Irska.

Následovala druhá, tentokrát v,trná a de"tivá noc v#Dublinu a poté celodenní prohlídka 
tohoto v-znamného m,sta. Studenti se pro"li historick-m centrem a vid,li Trinity College 
– nejv-znamn,j"í irskou univerzitu, St. Patrick´s Cathedral, Dublin Castle, zábavní +tvr: 
Temple Bar, pomník Oscara Wildea a jeho rodn- d*m a rovn,. nav"tívili muzeum historie 
Dublinu – Dublinium a nejslavn,j"í irsk- pivovar Guiness. Ve+er se pak v#Rosslare nalodili 
na trajekt a pluli zp,t do Velké Británie, do m,sta Pembroke.

Plavba trvala sice jen 1 hodiny, ale na rozbou(eném mo(i dala n,kter-m docela zabrat. 
Zbytek noci v#autobusu rychle utekl a ráno je vítalo p(ímo(ské letovisko Brighton. Na jeho 
prohlídku zb-valo dost +asu, nebo: (idi+i museli +erpat povinnou devítihodinovou pauzu 
p(ed dlouhou zpáte+ní cestou do 6eské republiky. V"echny suchozemce op,t lákalo mo(e, 
plá. i známé vyhlídkové molo Brighton Pier, ale také t(eba krásn- Royal Pavilion, inspi-
rovan- indickou architekturou. 

Mgr. Eva Kubitová



132

,. Zájezd do Izraele
V#uplynulém "kolním roce jsem se zú+astnila sout,.e Cemach, jejím. cílem je seznámit mla-
dé lidi s#moderním Izraelem. Sout,.ila jsem ve v-tvarné kategorii se sv-m dílem nazvan-m 
Krajina prachu a poda(ilo se mi s#ním umístit mezi vít,zn-mi pracemi. Hlavní cenou byl 
zájezd do Izraele, kterého jsem se zú+astnila spolu s#p,ti dal"ími v-herci z#6eské republiky 
od 3. do !!. +ervence $%!' a byl to pro m, skute+n, nezapomenuteln- zá.itek. Spolu se mnou 
m,l jet i m*j spolu.ák Václav Martin*, kter- vyhrál hlavní cenu v#multimediální disciplín,, 
nicmén, byl bohu.el zrovna v#daném termínu v#USA.

První den jsme si m,li mo.nost prohlédnout kibuc Sarid, seznámit se s# jeho obyvateli 
a dozv,d,t se více o jejich zp*sobu .ivota. Zjistili jsme, .e i p(esto.e se nejednalo o nijak 
chud- kibuc, jeho obyvatelé stále dobrovoln, .ijí v#tradi+ních mal-ch domcích a sna.í se .ít 
st(ídm,. Velice zajímavá byla také "kolka v#kibucu. P(ekvapilo nás, .e na dvorku "kolky stál 
star- traktor, vedle polic se star-m ná(adím, nádobím a jin-mi vy(azen-mi p(edm,ty denní 
pot(eby. U+itelka v#této "kolce nám pak vysv,tlila, .e je to proto, .e obyvatelé kibucu v,(í, .e 
se d,ti nejlépe rozvíjejí, pokud mají k#dispozici na hraní krom, hra+ek také p(edm,ty, které 
pou.ívají dosp,lí a které budou v#budoucnu sami pou.ívat.

Druh- den jsme nav"tívili Haifu, kde jsme m,li mo.nost vid,t neuv,(itelné Bahajské za-
hrady. Bylo dechberoucí vid,t tak rozlehlé zahrady, které byly zárove> tak precizn, upravené 
s#ke(i st(íhan-mi p(esn, na centimetry. Odpoledne jsme potom strávili na plá.i. Nejprve 
jsme se samoz(ejm, rozb,hli k#vod,, ale z#té nás brzy vyhnaly medúzy a zbytek +asu jsme 
stav,li píse+né hrady a procházeli se podél plá.e.

T(etí den jsme absolvovali komentovanou prohlídku Jeruzaléma. Následn, jsme nav"tí-
vili památník ob,tem holokaustu Jad Va"em, kter- v#nás vyvolal hluboké pohnutí. A ve+er 
jsme poté zhlédli sv,telnou show v#Davidov, v,.i. Tato p*sobivá projekce, dopln,ná o efekt-
ní hudební doprovod, skute+n, zap*sobila na v"echny smysly. 

Na programu +tvrtého dne pak byla náv"t,va Mrtvého mo(e a jeho p(ítok*. Nejprve jsme 
se pustili do "plhání po stezce proti proudu jednoho z#t,chto p(ítok*, kde jsme se na záv,r 
cesty mohli pokochat vodopádem a ochladit se v#t*>ce pod ním. A po tomto v-"lapu jsme 
zamí(ili k#samotnému Mrtvému mo(i. Tam jsme se pak na vlastní k*.i p(esv,d+ili, .e se 
ve slané vod, opravdu nepotopíme, a samoz(ejm, jsme také museli otestovat blahodárné 
ú+inky místního bláta. Navzdory obrovskému vedru jsme si tento den velice u.ili. 

Poslední den jsme pak strávili v#Tel Avivu, kde jsme se mohli kochat jeho moderní archi-
tekturou a nav"tívit telavivské muzeum um,ní. Jediné, co nás mrzelo, bylo, .e jsme v#tomto 
muzeu nemohli strávit více +asu. Ale stejn, je s#podivem, kolik jsme toho za p,t dní stihli.

Tento zájezd pro m, byl ú.asnou zku"eností a jsem opravdu vd,+ná, .e jsem m,la p(í-
le.itost podívat se do Izraele a dozv,d,t se o n,m víc. Také jsem moc ráda, .e jsem m,la 
mo.nost potkat podobn, zalo.ené lidi a navázat nová p(átelství. Na tento zá.itek budu je"t, 
dlouho vzpomínat.

Adéla Rotreklová, -.B
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-. Exkurze do Berlína a Drá(2an
Ve dnech $1. a. $/. dubna $%!' se $! student* vy""ího gymnázia zú+astnilo poznávacího 
zájezdu do Berlína a Drá.0an. Po no+ním p(ejezdu jsme u. po osmé hodin, ranní stanu-
li na vyhlídkové terase  7í"ského sn,mu, nyn,j"ího Spolkového sn,mu. Pohled na m,sto 
v#ranním oparu z moderní kupole historické budovy byl pro nás velk- zá.itek.

Na"e kroky se pak ubíraly p(es Braniborskou bránu ulicí Pod Lipami kolem repre-
zenta+ních budov, zhlédli jsme p*sobiv- Památník holokaustu. Centrum m,sta kolem Ale-
xandrova nám,stí nás p(ekvapilo svou pulsující .ivostí a p(ív,tivé stánky s#typick-mi berlín-
sk-mi bu(tíky nás nenechaly vyhladov,t. Nad v"ím lidsk-m hem.ením se majestátn, ty+ila 
Televizní v,.. Samoz(ejm, jsme nav"tívili i Checkpoint Charlie, p(ipomínku povále+ného 
rozd,lení Berlína na okupa+ní zóny.

Druh- den v#Berlín, byl v,nován jednomu z#vyhlá"en-ch muzeí starov,ku. Altes Museum 
nám p(edstavilo sbírky (ecké, etruské a (ímské. N,které z#nás zlákal i blízk- Berlínsk- dóm 
s#pe+liv, udr.ovanou hrobkou prusk-ch panovník* z#rodu Hohenzollern* a vyhlídkovou 
v,.í. P,"ky jsme se vydali k#jedné ze zachovan-ch +ástí Berlínské zdi s#p*sobiv-mi graGti. 
Zpátky do centra jsme se rádi svezli rychlodráhou S-Bahn, abychom si co nejvíc u.ili p(ív,-
tivé odpolední atmosféry obchodní t(ídy Kurfürstendamm. 
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Drá.0any nás p(ivítaly sluncem zalitou promenádou kolem Labe. V-stavní barokní bu-
dovy, slavná opera architekta Sempera, a p(edev"ím zámek Zwinger se zahradami dávají 
m,stu jedine+né kouzlo. Rádi jsme si prohlédli jednu z# p(edních sv,tov-ch obrazáren – 
Galerii star-ch mistr*. Mnozí z#nás si pak pochvalovali odpolední náv"t,vu v"estranné p(í-
rodov,dné expozice o +lov,ku v#drá.0anském Hygiene-Museum.

Iveta Sedlinská

.. Studenti Jaro'ky poznávali ji(ní )pan&lsko
Skupina student* vy""ího gymnázia absolvovala ve dnech $1. '. a. 2. !%. $%!' studijní po-
znávací cestu po#ji.ním 8pan,lsku. Program zahájili v#hlavním m,st, Andalusie, v#Seville, 
kde krom, královsk-ch palác* Reales Alcázares nav"tívili i katedrálu s#hrobkou Kry"tofa 
Kolumba. U#p(íle.itosti )%%. v-ro+í za+átku expedice Fernanda Magalhaese a Juana Sebasti-
ana Elcana si na#v-stav, v#Archivo de las Indias prohlédli dokumenty související s#první 
plavbou kolem sv,ta.

V#místním akváriu zblízka poznali faunu nejen z (eky Guadalquivir, ale i z#mo(í b-va-
l-ch "pan,lsk-ch kolonií. V#Museo de Bellas Artes obdivovali díla "pan,lsk-ch malí(sk-ch 
mistr*, nap(. místního rodáka Bartoloméa Murilla. Krom, kultury a historie m,li p(íle.itost 
seznámit se i se "pan,lskou gastronomií, mj. ve form, mal-ch chu:ovek naz-van-ch tapas, 
podávan-ch k#nápoj*m.

Ze Sevilly se p(esunuli do Granady, kde byla dokon+ena reconquista a kde katoli+tí krá-
lové Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonsk- pov,(ili Kolumba nalezením západní cesty 
do Indie. Ani n,kolik hodin jim nesta+ilo na d*kladnou prohlídku Alhambry, památky 

V!ro"ní zpráva



135

UNESCO, která je nejv,t"ím turistick-m cílem ve m,st,. Rozsáhl- komplex tvo(í obranná 
pevnost Alcazaba, renesan+ní palác císa(e Karla# V. a nejkrásn,j"í +ást paláce maursk-ch 
panovník*, Palacios Nazaríes. 

V#zahradách letního sídla Generalife nabrali síly na dal"í program p(i tropick-ch tep-
lotách p(esahujících 1% °C. Poda(ilo se jim poko(it labyrint uli+ek +tvrti Albaicín a dostat se 
nejen na vyhlídku San Nicolás, ale#i#do#"lechtického paláce a b-val-ch arabsk-ch lázní. Ví-
tan-m osv,.ením byla ochutnávka lokálního mou+níku pionono v#malé kavárn,. Slavnostní 
te+kou za prohlídkou Granady byla mo.nost zhlédnout procesí na po+est patronky m,sta 
Virgen de las Angustias.

Ve druhé p*li pobytu p(ejeli do provincie Málaga, kde ve m,ste+ku Nerja nav"tívili 
komplex jeskyní, které mohli porovnat s#na"ím Moravsk-m krasem, a muzeum v,nované 
místní historii. V#centru samotné Málagy vid,li mj. (ímsk- am5teátr. Koho zaujaly obranné 
stavby z#období maurské nadvlády, nav"tívil oba místní hrady, Alcazabu i Gibralfaro.

Pro n,které studenty to byla první cesta do 8pan,lska. N,kte(í se do+kali po n,kolika 
letech t,"ení od# studia na ni."ím gymnáziu. V# praxi si ov,(ili, .e studium cizích jazyk* 
nese své ovoce i to, jak fungují r*zné kulturní p(ístupy. Na vlastní k*.i za.ili, .e n,kdy nelze 
spoléhat na o5ciální psané informace a .e jinde ve sv,t, plyne +as jinak. V,(íme, .e je tento 
pobyt inspiroval k#dal"ímu poznávání nejen jazyka, ale#i#zemí a kultur, proto.e schopnost 
domluvit se s#místními v#jejich (e+i je#klí+em k#roz"í(ení obzor* a#k#navázání nov-ch p(á-
telství.

Mgr. Karla Vomelová

1. Darmstadt -./0
Ve dnech 2. a. !!. kv,tna m,li studenti vy""ího gymnázia op,t mo.nost zú+astnit se v--
m,nného pobytu s#Edith Stein Schule v#Darmstadtu. Na"e gymnázium spolupracuje s touto 
"kolou u. více ne. t(i desetiletí, díky +emu. se staly na"e vzájemné náv"t,vy tradicí.

Bohu.el .ádn- p(ím- spoj z Brna do Darmstadtu neexistuje (alespo> zatím) a my ani 
nep(edpokládáme, .e ho snad kv*li nám +e"tí dopravci zavedou. Jeli jsme proto autobusem 
do Frankfurtu nad Mohanem, kde jsme p(estoupili na vlak. Dojeli jsme v +asn-ch ranních 
hodinách na nádra.í v Darmstadtu, kde u. na na"e studenty +ekaly hostitelské rodiny. Nás 
(tedy mne a kolegyni) vyzvedl Jan Kellner, ná" n,meck- kolega, kter- nás pozval na snídani. 
V p(íjemném podniku dále od centra Darmstadtu jsme si dali tepl- +aj pro zah(átí a n,co 
malého k sn,dku. Po+así bylo chladné, do krásného májového sluní+ka m,lo velmi daleko. 
Zdá se, .e jsme si je "patn, objednali, to nám ale náladu nezkazilo. Zachumlané do tepl-ch 
bund jsme byly odvezeny do malého, le+ útulného hot-lku. 

Zatímco studenti se seznamovali s hostitelsk-mi rodinami, my jsme m,ly cel- den voln- 
na odpo+inek po náro+né cest,. Ubytovaly jsme se, chvíli si odpo+inuly v hotelov-ch poko-
jích a poté se vydaly na ob,d do m,sta a krátkou procházku. Ve+er pro nás byla p(ipravena 
uvítací ve+e(e s na"imi n,meck-mi kolegy v útulné hosp*dce v centru m,sta. Dlouho jsme 
se v"ak nezdr.eli, ráno nás +ekal v-let, a tak jsme cht,li b-t sv,.í.
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Ráno jsme se spole+n, vydali na v-let do m,ste+ka Lorsch, kde se nachází b-valé#bene-
diktinské opatství. M,ste+ko le.í p(ibli.n, !%# km v-chodn, od m,sta Worms. Opatství 
pat(ilo mezi slavné klá"tery ve# Franské (í"i. Bohu.el se z n,j zachovala do dne"ní doby 
pouze vstupní brána. Je to v"ak nejzachovalej"í p(edrománská architektonická památka 
v#N,mecku, a zaslou.í si tak b-t na seznamu sv,tového d,dictví UNESCO. V-let do historie 
byl p(íjemn-, jen po+así se zhor"ovalo a bylo stále chladn,ji. Rádi jsme se schovali p(ed jeho 
nep(ízní do kavárny a zah(áli se tepl-m +ajem.

Hned dal"í den jsme vyrazili do "koly p,"ky. Hotel byl vzdálen- asi !) minut p,"í ch*ze 
a#ranní procházka nám p(i"la vhod. Po úvodním p(ivítání a prohlídce "koly následoval bo-
hat- program.

Studenti nav"tívili spole+n, s n,meck-mi spolu.áky v-uku, zárove> pro n, byla také p(i-
pravena konverzace, která vycházela z#maturitních témat pro5lové +ásti maturitní zkou"ky 
z#n,meckého jazyka. Konverzace probíhala v#men"ích skupinkách. Studenti se bavili na vy-
brané téma a poté si vym,>ovali vzájemn, informace. 6e"tí studenti ve spolupráci se stu-
denty Edith Stein Schule vypracovávali projekt zab-vající se ochranou .ivotního prost(edí. 
V rámci projektu se spole+n, zam-"leli nad tím, co m*.eme my v"ichni ud,lat pro zlep"ení 
.ivotního prost(edí v ka.dodenním .ivot,. Spole+ná práce na tomto tématu byla pak podn,-
tem pro dal"í konverzaci.

Odpoledne jsme obvykle vyu.ili pro poznávání m,sta. V pond,lí dostali studenti pra-
covní list a plán m,sta, kter- mnoh-m usnadnil najít památky a r*zná zajímavá místa, 
k# nim. se vázaly úkoly v pracovním list,. Ka.dá skupina student* také dostala drobn- 
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pen,.ní obnos, za kter- m,la koupit n,jak- originální dárek. Rozchod byl p(ibli.n, ve dv, 
hodiny a sejít jsme se m,li po dvou hodinách, kdy následovalo vyhodnocení úkol*. 

V úter- jsme spole+n, nav"tívili Zoo Vivarium, kde jsme mohli vid,t exotické ryby, 
pavouky +i roztomilé opice. Ka.d- si p(i"el na své. Nejv,t"í p(edstavení nám ne+ekan, p(ed-
vedl páv, kter- se p(ed námi zjevn, pot(eboval p(edvést. Dorá.el na zaparkované auto míst-
ního o"et(ovatele, jen. mu v"ak v jeho h(e odmítl sekundovat, a tak ho malinko zkropil 
hadicí. P-cha p(edchází pád. Hlavní je, .e si to kluci vy(íkali. 

Ve st(edu jsme se schovali p(ed de"t,m do místního muzea, kde jsme si mohli pro-
hlédnout mimo jiné cenné p(írodov,dné exponáty. Studenti také dostali pracovní listy, kde 
si vyhledávali názvy zví(at v n,meckém jazyce, a naopak n,me+tí studenti se u+ili názvy zví-
(at v na"em rodném jazyce. Bezpochyby to pro n, bylo pom,rn, náro+né, jejich v-slovnost 
v"ak zn,la nanejv-" roztomile. 

Ve +tvrtek se blí.il ná" odjezd, a proto jsme se rozlou+ili p(i spole+né grilovací párty. Ka.-
d- donesl n,co k jídlu a pití. N,mecké studenty doprovodili i rodi+e, kte(í se zv,dav, p(i"li 
podívat na na"i +eskou skupinku.

V pátek jsme se vydali do Frankfurtu, kde jsme za"li do v,deckého centra Experimenta, 
ve kterém jsme si sami vyzkou"eli, na jakém principu fungují nejr*zn,j"í fyzikální zákoni-
tosti. Odpoledne pak bylo ve znamení vzájemného lou+ení s na"imi v-m,nn-mi partnery. 
Abychom si ukrátili +ekání na autobus, za"li jsme do muzea 5lmu. Bylo ú.asné seznámit se 
s#tím, jak se 5lm postupn, vyvíjel od n,mého p(es zvukov- a. po dne"ní barevn-. 

A+koli nám po+así p(íli" nep(álo, vrátili jsme se sice unavení, ale spokojení a nabití 
mnoha zá.itky a dojmy. T,"íme se op,t na p(í"tí setkání!
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2. Deset dní v ruské rodin&
Jak chutnají pelmen, nebe? Kolik stojí taxík na plá.? A pro+ Rusové tak milují Putina? Od-
pov,di na tyhle v"echny a mnohé dal"í otázky dostali ti, kdo se v +ervnu $%!' vypravili 
na#v-m,nu do Ruska. A co víc, desítka ":astlivc* m,la v-let prakticky zadarmo.

Na v-m,nné pobyty, pln, hrazené Jihomoravsk-m krajem, bráváme ka.doro+n, deset 
nejlep"ích .ák*, kte(í se u+í rusky. Kdy. se blí.il den odletu, $1. +erven, m,li studenti nej-
r*zn,j"í o+ekávání. „O nejv)t/í zemi na sv)t) koluje spousta m+t0, fám, pov)r a stereotyp0, 
snad jako o 5ádné jiné. Cht)l jsem zjistit, co z toho je pravda a jak vypadá skute*né Rusko,“ 
vzpomíná t(eba Viktor Kade(ábek ze 1.B. Jeho a dev,t dal"ích spolu.ák* +ekalo deset dní 
stráven-ch v malom,st, s názvem Sosnovyj Bor na pob(e.í Baltského mo(e.

 A .áci toho za.ili opravdu hodn,. T-den pro.ili v rodinách rusk-ch student* na"í 
partnerské "koly Lycea +. &. Nau+ili se pojmenovat ve"keré domácí vybavení a také ochutna-
li spoustu rusk-ch jídel. Speciáln, pro na"e .áky lyceum p(ipravilo také zábavné hodiny 
ru"tiny pro cizince. Sosnovyj Bor není ani krásn-, ani nemá moc památek. Zato se nachází 
na pob(e.í mo(e a má jadernou elektrárnu, její. muzeum jsme také nav"tívili. „Jsem rád, 5e 
jsem vid)l krom) perly severu – Petrohradu – taky malé m)sto. :lov)k si z n)j m05e vytvo$it 
reáln)j/í obrázek, o to více tím, 5e 5ije v normální rodin) a v/e vidí, m05e se na cokoli zeptat 
a#pozná i to, jak to funguje v normální ruské /kole,“ dodává Viktor. 

 Na v-m,nném pobytu se samoz(ejm, hodn, cestuje a v-letuje. Poznali jsme nap(íklad 
carskou pevnost Krasnaja gorka, její. d,la ubránila mal- kousek ruské zem, p(ed n,meckou 
okupací za $. sv,tové války. Zabloudili jsme ale také hluboko do st(edov,ku, a to p(i v-letu 
k#hradu Koporje, kter- postavili u. ve !2. století. 
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 Komu v Sosnovém Boru chyb,ly památky, naba.il se jich dostate+n, v Petrohradu. 
Poslední dva dny p(ed odletem jsme toti. strávili v b-valém hlavním m,st, Ruska, které 
nosilo v minulosti spoustu názv*. Po Leningradu se dodnes jmenuje celá partnerská oblast 
Jihomoravského kraje. Název Benátky severu zase dokládá, .e se v Petrohrad, dá plout po 
N,v, a jejích spletit-ch kanálech. Na své si tu ale p(i"li i milovníci um,ní. 7íká se, .e do Er-
mitá.e m*.ete chodit nep(etr.it, ka.d- den osm let, abyste ka.dému obrazu +i so"e v,novali 
alespo> minutu. 

 „Co m) zaujalo na v+m)n) s Ruskem? P$edev/ím samoz$ejm) Rusko samotné! Fascinují-
cí zem), která na vás d+chne úpln) jin+m dechem, ne5 na kter+ jsme zvyklí od nás. Dostanete se 
k jinak uva5ujícím lidem, ochutnáte zajímavá jídla, za5ijete v)ci, které se vám u nás nepo/t)stí, 
a to v/e v ruském jazyce, kter+ si báje*n) procvi*íte, a lec*emu se p$iu*íte! Za m) jednozna*n) 
skv)lá zku/enost, m05u jen doporu*it,“ komentuje v-let Anna Kr*tová ze 2.C.

 Nebyla by to v-m,na, kdyby do 6eska nep(icestovali také Rusové. <áci a u+itelé 
z# &.# lycea nav"tívili Brno na za+átku zá(í. Povinností 6ech* bylo vzorn, se o n, postarat 
a#ubytovat je. Práv, ubytování Rus* je prakticky jedin-m nákladem, kter- .áci p(i v-m,n, 
mají. V"e ostatní hradí dotace JMK. Rus*m jsme ukázali na"e hrady Veve(í a Pern"tejn. 
Zavezli jsme je do Prahy, ale také jsme je u+ili tan+it polku na tradi+ních hodech v Jehnicích. 
Zkrátka byl to pestr- t-den.

 Pokud Vás láká Rusko a chcete ho poznat opravdu zblízka, zvolte si na Jaro"ce ru"ti-
nu jako druh- nebo t(etí cizí jazyk. Nejlep"ích deset ru"tiná(* ka.d- rok zadarmo bereme 
na#v-m,nn- pobyt. „Vystupte ze své komfortní zóny, stojí to za to,“ dodává Anna. <áci zapo-
jení do v-m,ny si navíc pochvalují, .e se pobyt podepsal i na jejich schopnosti mluvit rusky. 
„Do Ruska bych se sama jen tak nedostala. A taky si myslím, 5e mi to dost pomohlo, co se t+ká 
mluvení. Díky v+m)n) mám letos /anci odmaturovat z ru/tiny,“ potvrzuje i Bára Rychnovská 
ze 1.C.

 Pro v"echny ru"tiná(e po(ádáme ka.doro+n, také exkurzi do Ruska +i na Ukrajinu. 
V#leto"ním "kolním roce plánujeme znovu po del"í odmlce vyrazit autobusem do ukrajin-
ského Lvova – nejkulturn,j"ího a „nejukrajin"t,j"ího“ m,sta s pohnutou historií. Vyrazit tam 
plánujeme o leto"ních velikono+ních prázdninách.

Mgr. Michal Horák
u*itel ru/tiny
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Teorie a"praxe vyu+ování

!. Spole0enské v!dy a d!jepis na vy##ím gymnáziu
Stalo se ji. pravidlem, .e ka.d- rok, a tedy i letos bilancujeme a vzpomínáme na zajímavé 
akce, exkurze, v-stavy a besedy, které na"e p(edm,tová komise p(ipravila v# uplynulém 
"kolním roce.

Ji. v#zá(í se studenti maturitních ro+ník* v#rámci volitelného p(edm,tu D$ mohli zú-
+astnit besedy o archeologickém pr*zkumu na"eho m,sta. Poslucha+i archeologie FF MU 
nám velmi zajímav-m zp*sobem zprost(edkovali nejnov,j"í objevy v# rámci prav,k-ch 
a# st(edov,k-ch d,jin m,sta Brna. Sv*j v-klad zpest(ili artefakty, jim. jsme m,li p(i(adit 
jejich v-znam a název.

V#lo>ském "kolním roce jsme po n,jaké dob, op,t vyrazili na exkurzi do Moravského 
zemského archivu, jen. byl zalo.en u. v#roce !'2'. V#sou+asné dob, sídlí v moderní budov, 
na Palachov, nám,stí, která byla dostav,na roku $%%3 a b,hem dvou let do ní byly po-
stupn, p(evezeny archiválie z#dnes ji. zru"en-ch depozitá(*. Dozv,d,li jsme se, .e probíhá 
postupná digitalizace fond* a .e se mno.ství archiválií m,(í na metry. Také jsme nav"tívili 
badatelnu, kde se musí zájemce nejprve zaregistrovat a zalo.it badatelsk- list. Moravsk- ar-
chiv uchovává staré matriky, mapy, soubor moravsk-ch zemsk-ch desek, collaltovsk- archiv 
z# Brtnice a mnoho dal"ích unikátních archiválií. Nahlédli jsme rovn,. do restaurátorské 
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dílny, kde se archiválie konzervují a restaurují, vznikají nové vazby a p(evazby knih +i se 
vyráb,jí faksimile pro v-stavy. Exkurzi jsme ukon+ili na st(e"e archivu, z#ní. se nám naskytl 
p(ekrásn- v-hled na na"e m,sto.

Ji. n,kolik let spolupracujeme se studenty právnick-ch fakult v# rámci projektu Street 
Law. Tentokrát se akce zú+astnily t(ídy $.B a 2.A. T,mito slovy projekt popsal Kry"tof Kerndl 
z $.B: 

„V listopadu se na Jaro/ce odehrála dv) simulovaná soudní jednání za/tít)ná platformou 
pra5ské právnické fakulty Street Law. Studenti si vyzkou/eli role státních zástupc0, obhájc0, 
soudc0 *i sv)dk0 v trestním $ízení, a tak se jim naskytla mo5nost vyzkou/et si na vlastní k05i 
jak vnit$ní fungování soudního procesu, tak právní argumentaci.“ 

Také v#leto"ním "kolním roce pokra+ovala na"e v-jime+ná spolupráce s#paní JUDr. Jaro-
slavou Barto"ovou, soudkyní Krajského soudu v#Brn,. Studenti t(ídy $.B a 2.A se zú+astnili 
lí+ení, kde si mohli v#praxi ov,(it své teoretické znalosti ze základ* právní v,dy. Op,t jsme na 
vlastní o+i vid,li práci soudce, státního zástupce a obhájce a sledovali jsme v-slechy sv,dk* 
a ob.alovan-ch, tentokrát dokonce s#tlumo+níkem. Byli jsme bohu.el sv,dky lí+ení, které 
více ne. trestní (ízení p(ipomínalo rodinnou tragédii. Také tentokrát nám paní doktorka na 
záv,r zodpov,d,la (adu dotaz* a vysv,tlila okolnosti ulo.en-ch trest*.
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V#dubnu si na"e m,sto p(ipomínalo !%%. v-ro+í od vzniku tzv. Velkého Brna, jeho. sou-
+ástí se nov, stalo $! obcí a $ m,sta – Královo Pole a Husovice. V#této souvislosti se na"i 
studenti t(íd !.C a !.D zú+astnili pod patronací paní primátorky JUDr. Markéty Va>kové 
slavnostního zasazení pam,tní lípy v#lu.áneckém parku.

Na ja(e nabídla kancelá( pana europoslance Ing. Petra Je.ka student*m gymnázií ná-
v"t,vu Evropského parlamentu. O tuto akci byl mezi na"imi studenty obrovsk- zájem. Takto 
zachytila své dojmy Tereza 8amalíková ze 2.D:

„Ve dnech ,!. , a5 .. -. "6!4 se t$ináct student0 t$etího ro*níku, spolu s vrstevníky z dal/ích 
*ty$ gymnázií, zú*astnilo poznávacího zájezdu do Belgie, jeho5 hlavním cílem byla náv/t)va 
Evropského parlamentu a beseda s europoslancem Petrem Je5kem. 

Prvním místem, které jsme p$i své exkurzi nav/tívili, byl Frankfurt nad Mohanem. Zde 
jsme strávili dopoledne prohlídkou m)sta, které je ozna*ováno centrem evropského ;nan*nic-
tví. Na/ím cílem v/ak byla Lova8, malebné studentské m)ste*ko nedaleko Bruselu, kde jsme 
bydleli po celou dobu zájezdu. 

Druh+ den byl v)nován m)st0m Antverpám, Bruggám a Gentu. Po cel+ den jsme tak mohli 
obdivovat vlámskou architekturu ve v/ech jejích podobách. Podivuhodnou skute*ností, která 
stojí za zmínku, jsou stará vlámská vlaková nádra5í, která p0sobí spí/e jako honosné paláce 
ne5li dopravní uzly. Pokud jsme zrovna neobdivovali krásy architektury, vyu5ili jsme mo5nosti 
ochutnat pravé belgické va<e *i hranolky. Ve volném *ase jsme v Bruggách vyu5ili jedine*né 
mo5nosti a nav/tívili jsme muzeum belgick+ch hranolk0, kde se kultura a historie snoubily 
s#chutí desítek omá*ek a nefal/ovan+ch belgick+ch hranolk0. 

Cíl na/í cesty byl napln)n ve st$edu, kdy jsme absolvovali prohlídku – pro zm)nu moderního 
– Evropského parlamentu a dostali mo5nost besedovat s panem europoslancem. V komplexu 
evropského parlamentu jsme také nav/tívili interaktivní centrum Parlamentarium, které ve-
$ejnosti p$ibli5uje fungování celého kolosu Evropské unie a cestu k jeho vzniku.

Odpoledne jsme strávili v centru Bruselu. Prohlédli jsme si nejznám)j/í místa a poté jsme 
dostali mo5nost vlastního programu. P$i procházce m)stem jsme pak narazili na dal/í neod-
myslitelnou sou*ást belgické kultury – komiks. V+jevy ze znám+ch belgick+ch komiks0 zdobí 
nejeden bruselsk+ d0m. 

Poslední dopoledne zájezdu jsme strávili v Lovani a kolem poledne jsme se pak vydali na 
cestu zp)t do :eské republiky. Cestou jsme m)li je/t) n)kolik zajímav+ch zastávek. Tou první 
byl vrch Vaalserberg, trojmezí Belgie, Nizozemska a N)mecka, kter+ je se sv+mi úctyhodn+mi 
,"",. m nejvy//ím bodem pevninského Nizozemska. Dal/í zastávkou pak byly Cáchy a jejich 
proslulá katedrála. V0bec posledním místem, které jsme nav/tívili, byla katedrála v Kolín) nad 
R+nem.

Celá exkurze byla jedine*nou p$íle5itostí seznámit se s fungováním Evropského parlamen-
tu, nav/tívit turistická místa Evropy a poznat studenty gymnázií nap$í* :eskou republikou.“

Je"t, p(ed odchodem na"ich maturant* ze "koly jsme stihli se t(ídami 1.B a 1.C nav"tívit 
pozoruhodnou v-stavu malí(e a gra5ka Vladimíra Boudníka, jen. vytvo(il vlastní um,leck- 
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sm,r – explosionalismus. Malí(ov-m blízk-m p(ítelem byl Bohuslav Hrabal, kter- ho zachy-
til ve sv-ch povídkách. Vladimír Boudník si dokonce zahrál sám sebe ve 5lmu Perli*ky na 
dn), nato+eném práv, podle Hrabalov-ch povídek.

V#rámci v-uky moderní historie je nezbytné si stále p(ipomínat události $. sv,tové války 
– jak v#kontextu +esk-ch d,jin, tak i t,ch sv,tov-ch. Pravideln, proto se studenty nav"t,-
vujeme m,sto Terezín, kde pro nás Terezínská iniciativa ka.doro+n, p(ipravuje jednodenní 
seminá(. B,hem jednoho dne se tak seznámíme s#tragickou rolí Terezína, kter- nacistické 
N,mecko p(em,nilo v#ghetto, do n,ho. byli od roku !'1! postupn, deportováni .idé z#celé 
Evropy. Po náv"t,v, Malé pevnosti, slou.ící b,hem války jako v,znice pra.ského gestapa, 
jsme odjí.d,li dom* s# p(áním, aby k# takov-m zr*dn-m zlo+in*m a dehonestaci +lov,ka 
+lov,kem ji. nikdy v budoucnu nedo"lo.

Mgr. Michaela 9lesingerová

". Exkurze k Ústavnímu soudu
T(ídy $.A, $.B a $.C m,ly ve st(edu !$. +ervna $%!' mo.nost prohlédnout si budovu Ústavní-
ho soudu v#Brn,. Generální sekretá( Ústavního soudu Vlastimil Gottinger nás p(ivítal s#v(e-
l-m úsm,vem a se slovy „moje milá Jaro"ko“. P(iznal se, .e je sám absolventem na"eho 
gymnázia a rád na svá "kolní léta vzpomíná.

V,noval student*m víc ne. hodinu +asu – obeznámil je s#historií soudnictví na Morav, 
i#s#historií samotné soudní budovy. V#hlavní soudní síni vysv,tloval, jak probíhají jednotlivé 
soudní procesy, jak si soudci p(ípady rozd,lují a kdo jim p(i jejich náro+né práci pomáhá. 
OOchotn, zodpov,d,l v"echny na"e dotazy. Leto"ní druhé ro+níky se v#prosinci mohou také 
t,"it na náv"t,vu této instituce.
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,. Op!t u paní ombudsmanky
Proto.e se nám náv"t,va v#ú(adu paní ombudsmanky 8abatové líbila, tak se i letos v#lednu 
studenti $.C a $.D této exkurze zú+astnili. Studenty mile p(ijala mluv+í paní ombudsmanky 
Mgr. Iva Hrazdílková, která je provedla budovou ú(adu a po krátké p(edná"ce zodpov,d,la 
jejich dotazy. StudentiTi se nejvíce zajímali o neobvyklé p(ípady, které na"e ve(ejná ochrán-
kyn, práv (e"í.

V#rámci studia státoprávní teorie se i v leto"ním "kolním roce – op,t v#lednu – mohou 
druhé ro+níky t,"it na náv"t,vu Ú(adu ombudsmana na Obilném trhu.

!. Divadelní p%edstavení, které mnohé p%ekvapilo
Studenti vy""ího gymnázia a kvart nav"tívili v# dubnu Divadlo Bolka Polívky. Divadelní 
p(edstavení Cikánsk- boxer sv-m zajímav-m zpracováním diváky p(ekvapilo a mnohé z#nás 
p(inutilo zamyslet se nad nedávnou historií. Podle skute+ného p(íb,hu Johanna Trollmanna 
zre.írovala Gabriela Kre+merová divadelní hru pro brn,nsk- BuranTeatr, ve které se p(ed-
stavil Filip Teller jako hlavní a jedin- herec.

Jak m*.e b-t doba krutá a jak rychle se úsp,ch prom,ní v#neúsp,ch, je naprosto zará.e-
jící. <ivotní osudy siln-ch jedinc* nás v#mnohém mohou inspirovat. V#hodinách d,jepisu 
a#spole+ensk-ch v,d jsme problematiku rasismu a xenofobie následn, prodiskutovali.

". Nov$ voliteln$ p%edm&t Moderní d&jiny
Cílem seminá(e je seznámit studentky a studenty s#velice slo.it-m a zárove> neklidn-m ob-
dobím po skon+ení druhé sv,tové války, kdy se vytvá(ely základy sou+asného mezinárodn,-
politického a ekonomického sv,tového uspo(ádání – tj. vznik a zánik r*zn-ch mocensk-ch 
organizací a blok*, jednotliv-ch stát* a státních uskupení, vojensk-ch blok* a organizací 
atd. Samoz(ejmostí je také pohled na místo a fungování tehdej"ího 6eskoslovenska i 6eské 
republiky v#této dramatické dob,.

Sou+ástí seminá(e jsou samostatné práce podle zvolen-ch témat. Seminá( lze doporu+it 
nejen budoucím student*m historie, mezinárodních vztah*, práva, politologie, ekonomie 
a#dal"ích p(íbuzn-ch obor*.

Mgr. Ale/ Pospí/il

,. Ekonomika v praxi
V#p(edm,tu ekonomika je kladen velk- d*raz na propojení teoretick-ch znalostí s#praxí. Do 
hodin zveme odborníky z#praxe a také chodíme na exkurze. V#lo>ském roce se nám díky 
projektu KaPoDav poda(ilo projít si skute+n-m projektov-m (ízením od A do Z. Studen-
ti m,li mo.nost zapojit se do .ákovského miniprojektu, jeho. obsah a formu mohli zvolit 
dle vlastního uvá.ení. P(íle.itosti se chopila p,tice student* ze t(ídy 1.C, kte(í v#hodinách 
ekonomiky nemuseli o projektovém managementu jenom teoretizovat, ale m,li mo.nost 
vyzkou"et si realizaci projektu v#praxi.

Studenti m,li touhu zm,nit v,ci, které nám v"em mohou zp(íjemnit v"ední den ve "kole. 
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Na za+átku padaly r*zné návrhy, ale v,t"ina student* se shodla na pot(eb, útulného místa 
pro odpo+inek a setkávání s#ostatními spolu.áky. Rozhodli se tedy pro rekonstrukci studov-
ny v#pátém podla.í.

Nutnou podmínkou projektu byla spolupráce s#dal"í "kolou. Díky skv,l-m kontakt*m 
student* bylo propojení se St(ední um,leckou "kolou designu hra+ka a návrh na novou stu-
dovnu tak vznikal ve spolupráci s vrstevníky, kte(í studují interiérov- design. Za tuto slu.bu 
jsme spolupracující "kole nabídli projektov- den na téma 5nan+ní gramotnost. 

Projektov- den se konal $!. kv,tna pro padesát student* prvního ro+níku St(ední um,-
lecké "koly. Studenti hráli hru Finan+ní svoboda, b,hem které m,li mo.nost vyzkou"et si 
5nan+ní rozhodování na modelov-ch situacích. Na"i studenti je hrou provázeli a radili jim 
p(i#t,.k-ch 5nan+ních rozhodnutích. Nejen hra a setkání se studenty z#um,leck-ch obor*, 
ale také prohlídka "koly b,hem probíhajících klauzur byla zajímavou zku"eností. 

Nová studovna u. slou.í k#odpo+inku i práci na"ich student*. Jsme moc rádi, .e se nám 
projekt i p(es zna+nou administrativní náro+nost poda(ilo dotáhnout do zdárného konce. 
Z#pohledu u+itele oce>uji stálost realiza+ního t-mu, kter- po celou dobu skv,le vedli Zden,k 
Dolíhal a Ond(ej Suchánek. Za to si vyslou.ili diplom „Nejlep"í projek:ák Jaro"ky“. 

<ákovsk- miniprojekt mohl b-t realizován v# rámci projektu KaPoDav (Podpora kari-
érového poradenství, podnikavosti pro udr.iteln- rozvoj a dal"ího vzd,lávání v Jihomorav-
ském kraji, s registra+ním +íslem CZ.%$.2./&/%.%/%.%/!/_%21/%%%&$!!).
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-. Co se d&je na P%í!ní
Ni."í gymnázium na P(í+ní u. $% let vzd,lává nadané .áky nejen z#Brna, ale i blízkého okolí. 
Ve sv-ch#jedenácti letech tam p(icházejí je"t, udivení, rozjívení a +asto i malincí .áci a#.á-
kyn, a v#patnácti odcházejí na vy""í gymnázium ji. mladé sle+ny a mladí mu.i s#docela za-
jímav-mi názory. B,hem "kolních let na P(í+ní se nau+ili v#hodinách v-uky mnoho nového, 
ale nejen tam, jak o tom sv,d+í jejich zprávy o nejr*zn,j"ích akcích b,hem "kolního roku:

.. Akordeon na P)í.ní
V#pátek $). ledna $%!' se v#t,locvi+n, na P(í+ní konala p(edná"ka o akordeonu, zpest(ená 
ob+asn-mi ukázkami. P(edná"el ji Stanislav Samuel Ra"ka, "estadvacetilet- akordeonista 
znám- i za hranicemi na"í republiky a sou+asn, b-val- student na"eho gymnázia.

Na úvod se nám p(edstavil a seznámil nás s#historií svého hudebního nástroje. Dozv,d,li 
jsme se nap(íklad, .e úpln, první akordeon byl sestrojen v# N,mecku, p*vodn, m,l v"ak 
slou.it jako hra+ka pro d,ti. Dále nám pan Ra"ka vypráv,l o tom, jak se akordeon postupn, 
roz"í(il do celého sv,ta. Nap(íklad ve Francii nebyl zpo+átku v*bec oblíben-, ale +asem si 
i#zde získal své p(íznivce. Mimo jiné nám pan Ra"ka prozradil, kolik takov- nástroj vá.í, ko-
lik m*.e stát i jak dlouho ho trvá vyrobit. Také u. te0 víme, .e dynamika se vytvá(í rychlostí 
tah* harmoniky. 

Dal"í novou informací pro nás bylo, .e se zvuk vytvá(í pomocí jaz-+k*, co. jsou kovové 
plí"ky kmitající vlivem vzduchu, kter- v#akordeonu p(i h(e proudí. Na ka.dou klapku i knof-
lík v,t"inou p(ipadá více ne. jeden tón. Poslechli jsme si i r*zné skladby od klasick-ch auto-
r* a. po 5lmové melodie, které jsme m,li uhodnout, ale ne v.dy se nám to povedlo.

Vystoupení bylo opravdu zábavné a bylo poznat, .e o akordeonech toho ví Stanislav Sa-
muel Ra"ka opravdu hodn,.

Tereza Kadlecová, -.bg

1. Casino
3. b(ezna odpoledne se v budov, na P(í+ní konala hra Casino, kterou po(ádal krou.ek ma-
tematiky. Po(adatelé p(edstavovali obsluhu casina a ú+astníci z ostatních krou.k* byli ná-
v"t,vníci a hrá+i hazardních her.

Casino se nacházelo v u+ebn, 1.ag. Po vstupu jsme si mohli u pokladního koupit sadu 
hracích .eton* o celkové hodnot, 1% jednotek. Poté jsme se ji. za+ali v,novat hazardu. M,li 
jsme na v-b,r z mnoha her. Zahráli jsme si machá+ka, ruletu nebo "ipky. Nechyb,ly ani hry 
s#kartami. Komu do"ly .etony, mohl si zakoupit dal"í sadu nebo uhodnout hádanku. Ke#kon-
ci hry jsme byli dotázáni, kolik nám zbylo .eton*, aby m,li matematici údaje, ze kter-ch si 
mohli ud,lat soukromou statistiku.

Úpln, nakonec jsme mohli na"e vyhrané .etony utratit. M,li jsme dv, mo.nosti. První 
byla dra.ba, kde bylo mo.no získat ply"áky, Rubikovu kostku a krabici plnou p(ekvapení, ve 
které sed,l jeden z po(adatel* s rohlíkem v ruce. Druhou mo.ností, jak se zbavit .eton*, byl 
bar. Tam bylo mo.né sm,nit .etony za po.ivatiny.
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Po zkonzumování obsahu baru následoval proslov profesorky Eliá"ové o tom, .e a+ko-
li toto casino nevyd,lalo nic a ve"keré peníze vybrané za .etony "ly zp,t na ob+erstvení, 
u#b,.n-ch casin tomu tak není. Byli jsme varováni p(ed nebezpe+ím hazardních her. Tento 
program si pochvalovali jak ú+astníci, tak po(adatelé.

Za ú*astníky Luká/ Drdla, -.bg

2. Divadélko pro 'koly
Jako ka.d- rok p(i rozdávání pololetního vysv,d+ení k# nám i letos zavítalo na"e známé 
dvou+lenné Divadélko pro "koly, tentokrát s# p(edstavením Zlat- v,k "pan,lské literatury. 
V"e se odehrávalo v#aule na vy""ím stupni na"eho gymnázia, kam jsme se odebrali hned 
po#rozdání vysv,d+ení.

Jak ji. napovídá název, cílem této "kolní akce bylo seznámit studenty se "pan,lskou litera-
turou !/. a !3. století, a to vtipnou a netradi+ní formou. Kdy. jsme se v"ichni pohodln, usa-
dili, herci se nám p(edstavili a uvedli prvního z#autor*, o kter-ch m,lo divadlo pojednávat. 
Byl jím Lope de Vega, jeden z#nejv-znamn,j"ích "pan,lsk-ch dramatik*. 6ekala nás ukázka 
z#jeho hry Vzbou(ení v#blázinci. 

Dal"í byl Tirso de Molina s#úryvkem ze Zbo.né Marty, v n,m. se rolí Marty a její sestry 
Lucie ujaly na"e dv, spolu.a+ky Natalie a Klára. Na záv,r jsme byli seznámeni se spisovate-
lem Miguelem de Cervantesem y Saavedra a s jeho satirick-m románem Don Quijote de la 
Mancha, kter- i po staletích dokázal pobavit diváky.

Autorská dvojice Vít Troní+ek a Michal Moravec op,t nezklamala. Studenti strávili p(í-
jemné a zárove> pou+né dopoledne.

Anna Trnková, -.bg

3. Dramatická v(chova
Ve +tvrtek $&. února jsme se zú+astnili dramatické v-chovy ve SV6 Lu.ánky. Okolo 3:1) 
jsme se za+ali scházet v Lu.ánkách a chvíli p(ed osmou hodinou ranní jsme se"li dol* 
do#místnosti, kde se dramatická v-chova obvykle koná.

Jako v.dy jsme si rozdali jmenovky, sedli jsme si do kruhu a dne"ní lekce mohla za+ít. Paní 
lektorka nám sd,lila, .e pro dne"ek nám bude p(edlohou kniha ne a. tak smutná a#drastická 
jako minule, ale p(esto ne nijak veselá, a to kniha Farma zví(at od George Orwella. 

První aktivita spo+ívala v tom, .e jsme si vylosovali, jaké zví(e na farm, jsme, a utvo(ili 
jsme skupiny. Dostali jsme text s charakteristikou na"eho druhu a na základ, toho jsme si 
m,li p(ipravit krátkou scénku a vymyslet svoje motto. Poté jsme se dozv,d,li, .e na na"í far-
m, vládne zl-, krut- a v,+n, opil- pan Jones, kterého jsme následn, svrhli. U. jsme nem,li 
vládce, a tak jsme stáli p(ed d*le.it-m úkolem: vytvo(it pravidla farmy bez +lov,ka, Farmy 
zví(at. Nejprve to vypadalo, .e by ná" systém mohl fungovat, av"ak ukázalo se, .e se z na"í 
rovnoprávné spole+nosti postupn, vy+lenili ti nejchyt(ej"í, prasata. Situace se postupn, vy-
hrocovala, a. nastal znovu totalitní re.im, tentokrát v"ak pod vedením prasat, nikoli pana 
Jonese.
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Touto dramatickou v-chovou nás jako obvykle provád,la paní lektorka Rychecká se 
sle+nou asistentkou a my jsme plnili jejich úkoly. Postupn, jsme zji":ovali, .e autor svou 
knihou rozhodn, necht,l (íct nic o 5ktivní farm, zví(at, ale .e je to jakási modelová situace 
ze sv,ta lidí.

Dramatická v-chova jako obvykle skon+ila okolo dvanácté hodiny a my jsme se mohli 
vydat do "koly. Tentokrát jsme v"ak díky této knize m,li rozhodn, zajímavé nám,ty na p(e-
m-"lení a jsem ráda, .e jsme se v,novali práv, tomuto tématu.

Olga Dvo$áková, -.bg

4. Hanin kuf)ík
V úter- $/. února se má t(ída 1.bg vypravila do Muzea romské kultury. Byl pro nás p(ipraven 
nau+n- program s názvem Hanin kuf(ík, kter- nám m,l p(iblí.it .ivot .id* a Rom* za#na-
cistického N,mecka.

Hned po p(íchodu se nám p(edstavily lektorky, které nás nadále cel-m programem 
provázely. Lekce zapo+ala úvodní hrou, p(i ní. jsme odpovídali na otázky o koncentra+ních 
táborech. Pokud jsme si mysleli, .e odpov,0 na otázku zní ano, ud,lali jsme krok vp(ed. 
Jestli.e na"e odpov,0 byla ne, ud,lali jsme krok vzad. V dal"í aktivit, jsme si zvolili jednu 
z#karti+ek, ze kter-ch nám daly lektorky na v-b,r. Na ka.dé karti+ce se nacházela +ást .ivot-
ního p(íb,hu n,kterého z pam,tník*, kte(í koncentra+ní tábory a holocaust p(e.ili. Ná-
sledn, jsme m,li najít dal"í díly onoho p(íb,hu mezi spolu.áky. Ka.d- p(íb,h jsme si poté 
spole+n, p(e+etli a zamysleli se nad .ivotem t,chto lidí. 

Následující aktivita byla zam,(ena spí"e na pr*b,h $. sv,tové války. Op,t jsme si vy-
losovali karti+ku, na které byl tentokrát n,kter- z v-znamn-ch okam.ik* !. poloviny $%. 
století. V"echny události jsme pak chronologicky se(adili. Záv,re+nou aktivitou lekce bylo 
balení kufr*. T(ída byla rozd,lena do dvou skupin. Ka.dá skupina dostala dopis, kter- nás 
.ádal, abychom si sbalili kufr, kter- m*.e mít maximáln, padesát kilo. Ve vedlej"í místnosti 
na nás kufr opravdu +ekal a s ním také spousta surovin, oble+ení a jin-ch pot(ebn-ch v,cí, 
které jsme mohli do onoho kufru zabalit. Tato poslední hra skv,le nasimulovala situaci lidí, 
kte(í obdr.eli tento dopis a nev,d,li, co se d,je. Nem,li nejmen"í tu"ení, kam pojedou ani co 
si mají sbalit, ale v,d,li, .e pokud to neud,lají, nemusí to s nimi skon+it dob(e. Myslím, .e 
jsme si v"ichni uv,domili, jak byl .ivot za nacistického N,mecka t,.k-. 

Anna Vrbová, -.bg

-. Kvartáni a hazard
Na"i kvartáni si ka.doro+n, vybírají jeden z#nepovinn-ch p(írodov,dn-ch p(edm,t*. V#rám-
ci nepovinného cvi+ení z#matematiky jsme se letos dost dlouho zab-vali pravd,podobností. 
Po+ítali jsme mj. pravd,podobnost v-hry u r*zn-ch hazardních her – nap(. u p,tikaretního 
pokeru nebo u rulety. A aby nez*stalo jen u teorie, rovnou jsme si n,které hazardní hry 
i#vyzkou"eli – nejprve na sob, a potom na spolu.ácích.
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B,hem hazardního odpoledne si tedy kvartáni m,li mo.nost vyzkou"et ruletu, grand 
hazard, black jacka i zcela nové a hazardním pr*myslem dosud neobjevené hry machá+-
ka a#kupky, v"e pod vedením zku"en-ch krupiér* Lindy Pezlarové, Olgy Dvo(ákové, Filipa 
Smí"ka, Áji Janá+kové a Nama Nguyena. Krom, toho bylo mo.né sázet na sv*j v-sledek 
v#hodu "ipkami – to m,l na starosti Mat,j Duda. Nutno (íct, .e vrha+i "ipkami p(ipravili 
na"e casino o zna+nou +ást v-d,lku, nicmén, zisk na ostatních atrakcích nám to vynahradil. 
Pokud n,kdo p(i"el o v"echny své .etony, m,l mo.nost vyd,lat si dal"í (e"ením logick-ch 
úkol*, které pro tuto p(íle.itost vymyslel Kuba Ko>árek. Za vyhrané (nebo neprohrané) 
.etony si pak bylo mo.no na záv,r zakoupit ob+erstvení. 

Z#pohledu nezávislého pozorovatele to bylo p(íjemné odpoledne. V#reálu to ale v.dycky 
p(íjemné b-t nemusí, resp. (skoro) nikdy není, proto.e pravd,podobnost stojí v.dycky 
na#stran, casina. Sta+í se jednou v-hrou nechat strhnout k#dal"í h(e a po n,kolika hodinách 
odcházíte i o stotisíce chud"í. O sv-ch zku"enostech z#dob, kdy b-val hazardním hrá+em, 
nám p(i"el povykládat Martin Svoboda, zakladatel spole+nosti Ob+ané proti hazardu. V,(í-
me, .e po vyslechnutí jeho p(íb,hu by s#ním nikdo z#nás nem,nil.

Mgr. Petra Eliá/ová
Mgr. Veronika Kyasová
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.. Exkurze Carnuntum XXXX nutná korektura XXXX
Kdy. jsem se poprvé dozv,d,l, .e máme mo.nost se podívat do „7ímského m,sta“ Carnun-
tum, v,d,l jsem, .e to tam bude velmi p,kné. Paní profesorka nám barvit, popisovala, jak 
to tam vypadá a ukázala nám fotky lázní, které na"la na webov-ch stránkách. Z#historického 
hlediska je Carnuntum v-znamné místo.

Spole+n, s#druhou sekundou jsme brzy ráno vyrazili z#Brna a na"e první zastávka byla 
na Rakouské benzinové pump,, kde n,kte(í v-te+níci stihli utratit celé své kapesné. Po pro-
táhnutí nohou jsme vyrazili do Carnunta. V#Carnuntu jsme se "li nejprve podívat na krásn- 
model tehdej"ího m,sta. Na modelu jsme si ukázali, na co se m*.eme t,"it a co uvidíme. 
Za+ali jsme prohlídkou Villy urbana, která p(edstavuje sídlo bohatého 7ímana. Bohu.el 
jsme si ji neprohlédli celou, proto.e v#budov, probíhalo natá+ení historického dokumentu. 
Kdy. jsme se vynadívali na krásn- interiér tohoto sídla, p(e"li jsme k#Luciovu domu. Tento 
d*m byl vystav,n podle skute+n-ch informací, co. je velice zajímavé a neobvyklé. M,li jsme 
nav"tívit i lázn,, ale kv*li pot(ebám natá+ení jsme je zase nemohli nav"tívit. Po prohlédnutí 
zbyl-ch zajímavostí v# Carnuntu jsme zamí(ili k# Heidentoru. Tato památka je symbolem 
parku Carnuntum a v"echny nás p(ekvapilo, .e je to velmi dob(e dochovaná stavba. Po po-
(ízení pár fotogra5í jsme vyrazili sm,rem Bad Deutsch-Altenburgu, kde jsme obdivovali 
vykopávky z#doby 7íman* nalezené v#Carnuntu. Je"t, p(ed na"í poslední zastávkou jsme se 
podívali na am5teátr ve vojenské +ásti m,sta. Na záv,r na"í exkurze jsme nav"tívili +okolá-
dovnu. Zde jsme zjistili, jak se na"e milovaná +okoláda vyrábí. Kdy. z#ochutnávek +okolády 
nic nezbylo, koupili jsme si spoustu +okolády z#vlastní kapsy.

Jménem obou t(íd bych cht,l na záv,r pod,kovat paním profesorkám za to, .e takto zají-
mavou exkurzi pro nás zajistily. Velk- dík také pat(í panu Zahradní+kovi, kter- nás cel- den 
provázel. Bez jeho zajímavého v-kladu, by exkurze dozajista nebyla tak zda(ilá.

Mojmír Houdek, ". ag
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1. Krabice od bot
B,hem prosince $%!& .áci shromá.dili drobné dárky pro d,ti z azylov-ch dom*. Celkem 
jsme naplnili 2% krabic pro d,ti, a navíc jednu pro d*chodce v domov,. V"echny krabice 
jsme krásn, zabalili a odvezli na sb,rné místo do brn,nské Diakonie, odkud putovaly k#po-
t(ebn-m. Ne ka.d- m*.e slavit Vánoce podle sv-ch p(edstav. Tato dobro+inná akce m,la 
ud,lat radost lidem, kte(í si dárky nemohou dovolit, nebo: mají prost(edky st,.í na základní 
.ivotní pot(eby.

P(iznám se, .e mne zcela dojalo nad"ení na"ich student* i mno.ství p,kn-ch dárk*, kte-
ré donesli do "koly. A nejen to, vytrvali a. do 5nále, skládali krabice, balili je do krásné-
ho váno+ního papíru a pomáhali s p(esunem dar* na ur+ené místo. D,kuji jim, .e myslí 
i#na#druhé.

Veronika Kyasová

2. Festival Jeden sv!t
B,hem b(ezna $%!' se .áci ni."ího gymnázia vypravili na festival Jeden sv,t. Sekundáni 
se zú+astnili promítání projekce pro základní "koly – t(i krátké 5lmy mají rozvíjet my"lení 
v# evropsk-ch a globálních souvislostech, zab-vají se multikulturní, osobnostní a sociální 
v-chovou. Mezi projekcemi se vedla diskuze. 
Terciáni a kvartáni se vypravili na projekci HFollowMe, její. autor se vydal prozkoumat in-
ternetové praktiky na sociální síti Instagram. Dokument se v,nuje mediální v-chov,, v--
chov, k my"lení v evropsk-ch a globálních souvislostech, osobnostní a sociální v-chov,. 
I#po této projekci následovala diskuze s profesionálem pracujícím v oboru, kter- zodpov,d,l 
mnohé zvídavé dotazy mlad-ch divák*.

Veronika Kyasová
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3. Vrba
Není to tak dávno, co jsme v jednom z p(edchozích program* "koly psali o tom, jak na#P(í+ní 
vznikne alej. Nevznikla. Zbyl z ní poslední mohykán, kter- se dr.í a jeho. kmínek u. ne-
sev(ete v dlaních. Je to vrba. A co na tom? Pro+ to vytahovat?

Sázeli jsme ji s leto"ními maturanty, kdy. oni byli v sekund,. 8lo o akci s nádechem en-
vironmentu. Byl to takov- proutek, "+agélka vyzáblá. Haluz se ujala a je z ní rázem strom. 
V#zim, ko"t,, zjara ko"atá koruna. Radost pohled,t. Zeptejte se lidí z Nového prostoru.

Loni v zim, jsme v rámci v-tvarné v-chovy s kvartány provedli na vrb, drobné estetické 
zásahy. Ru+ní pilkou. Rozlo.ité v,tvoví se nám zdálo p(íli" prostorov, náro+né jak pro ko-
lemjdoucí, tak i pro zaparkované vozy. Vrbu jsme odborn-m zmlazovacím pro(ezem, za kte-
r- by se nemusel styd,t ani zku"en- sada(, postupn, p(etvo(ili v pah-l. Pane+ku, ale jak-! Byl 
to Ran,n- od Jana 8tursy. Nebo Krá+ející Alberta Giacomettiho. Ne, ur+it, n,jaká nach-lená 
postava Olbrama Zoubka.

Na tom u. asi nesejde. D*le.ité je, .e stromek si .ije sv-m .ivotem a ji. nyní se m*.eme 
t,"it, a. jej v zim, nav"tíví sou+asná skupina v-tvarník* z !.A. S ru+ními pilkami pod kabáty. 
A pak .e heslo traditio lampadis netáhne.

Mgr. Michal Hubá*ek

4. Kulisy
Na podzim lo>ského roku jsme si p(ipomínali stoleté v-ro+í vzniku samostatného státu 6e-
ch* a Slovák*, 6eskoslovenské republiky. Oslavovalo se r*zn,. My ve "kole na P(í+ní jsme 
si událost p(ipomn,li divadlem a koncertem dobov-ch písní. Zazpíval "kolní p,veck- sbor 
ni."ího gymnázia. Dirigovala kolegyn, Andrea Ptá+ková, na klávesy doprovázel kolega On-
d(ej Kyas.

Ale zp,t k divadlu. Za vydatné pomoci a citlivého p(ístupu paní zástupkyn, Barbory 
Markvartové vznikl v tehdej"í kvart, B, nyní !.B, divadelní ansámbl. Vytkl si cíl vzne"en- 
a náro+n-: zp(ítomnit nám, divák*m, kapitoly z d,jin 6eskoslovenska od masarykovské 
první republiky a. po sametovou revoluci. Ani národní um,lci ze Zlaté kapli+ky by se úkolu 
nezhostili s takov-m nasazením, jak jsme mohli na vlastní o+i vid,t. Tenkrát se "kolní t,lo-
cvi+na prom,nila v sál povznesené nálady a prvorepublikové noblesy. Prostor kolem ribstol* 
– tam le.ela prkna, která znamenají sv,t. Ty+e na "plh a kruhy zakr-vala Hynaisova opona 
a na umolousané .ín,nky m,kce dosedala jak do ló.e krásná d,v+ata ve ve+erních robách. 
(Chlapci jakbysmet.) Namísto blikajících mdl-ch v-bojek zá(ily tu tisíce reCektor*. A pak to 
za+alo. Hra Stoletá vstoupila do prvního d,jství.

My tu v"ak nechceme +íst o d,ji, nás zajímá, pro+ se +lánek jmenuje Kulisy.
Jaké by bylo b-valo divadlo bez kulis, nelze ani domyslet. Kulisy a divadelní rekvizity 

+asto vyráb,jí ti, kte(í mo.ná v samotné h(e ani nevystupují. Bez jejich práce by se v"ak herci 
obe"li jen st,.í. Pod,kování tedy pat(í v"em t,m student*m sou+asné !.B (a +áste+n, i !.A), 
kte(í se loni v hodinách v-tvarné v-chovy podíleli na v-rob, v"eho pot(ebného. A: to byl 
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tank slepen- z lepenky tavnou pistolí (z jedné strany rudá hv,zda, z druhé +ern- k(í. – jak 
ra5nované!), nebo siluety republiky p(ed Mnichovem a po n,m. 

Divák se v postavách na scén, mohl snadno orientovat podle cedulek, které visely her-
c*m kolem krku. Objevily se na nich postavy mu.* (íjna !'!&, potkali jsme signatá(e Mni-
chovské dohody. V povále+n-ch pasá.ích jsme p(evzali moc ve stát, s Gottwaldem a lidov--
mi milicemi. Pra.ské jaro jsme p(ivítali s A. Dub+ekem, aby nás zchladil Leonid Bre.n,v. 
Za krátko jsme dosp,li i do +as* sametové revoluce s odstupujícím prezidentem Husákem 
a nastupujícím Havlem.

A co je nejkrásn,j"í? To jsme si p(ipomn,li za zp,vu písn, Jaroslava Hutky. Bude-li v#bu-
doucnu op,t divadlo, nevíme.

 Víme v"ak, .e divadelníky u nás ve v-tvarce rozhodn, nenecháme na holi+kách!
 Mgr. Michal Hubá*ek

!6. Letní laborky pro #ílené chemiky
Pod vedením zku"en-ch pedagog* – na"í profesorky Mgr. Veroniky Kyasové a Mgr. Jaromíra 
Literáka, Ph.D., jsme provád,li v"emo.né chemické experimenty, a p(ipravovali se tak z+ásti 
na nadcházející chemickou olympiádu.

Ve skupinkách po dvou a. +ty(ech +lenech jsme se pokou"eli o titraci oxidu si(i+itého ve 
vín,, nitraci (a následné odpálení) celulózy, p(ípravu dimeru lo5nu, kter- p(i drcení krásn, 
m,ní barvu, dále o v-robu nádhern, zbarven-ch acetylacetonátov-ch komplex* (nap(. .e-
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lezitého, kter- m,l krvav, +ervenou barvu) a o mnoho dal"ích syntéz. Na kloub jsme se ale 
podívali i anal-ze p(ítomnosti aminokyselin v instantní polévce. Mlad"í ú+astníci se v,nova-
li nap(íklad izolaci p(írodních barviv z#rostlinného materiálu nebo si jako tradi+n, synte-
tizovali paracetamol (obsa.en- v#lé+ivu Paralen).

Ve"ker- +as jsme netrávili jen v chemické laborato(i. Vydali jsme se celkem na dv, ex-
kurze. Jedna nás zavedla do v-zkumného centra CEITEC do Centrální laborato(e Proteo-
mika k#p(ístroji MALDI-TOF, jen. doká.e díky hmotnostní spektrometrii a ionizaci vzorku 
prost(ednictvím laseru identi5kovat tém,( libovoln- protein. D,kujeme Mgr. Ondreji 8e-
dovi, Ph.D., za provedení laborato(í a ukázky m,(ení. 

Druhá na"e cesta vedla do Loschmidtov-ch laborato(í, kde se na v-zkumech v#oblasti 
proteinového in.en-rství podílí i b-val- student Jaro"ky Jan 6esnek. Jako správní v,dáto(i 
jsme va(ili zmrzlinu pomocí kapalného dusíku a zahráli si chemickou verzi hry lod,.

Na po(ádn-ch chemick-ch laborkách samoz(ejm, nesm,l chyb,t ani n,jak- ten v-buch, 
a tak jsme si pomocí PET láhví vyrobili dusíkové bomby a rakety, které jsme poslední den 
také odpálili. Cel- program jsme si velmi u.ili a t,"íme se na p(í"tí ro+ník!#

Jakub Ko8árek a Anna Hronová, -.ag

!!. Letní odborné soust$ed!ní B!stvina !!! nutná korektura !!!
V,t"ina lidí o ní ani neví. I p(esto není tato vesnice jen oby+ejn-m Cekem na map,. Ka.d- 

rok se toti. v +ervenci stává místem s nejvy""í koncentrací mlad-ch nad"en-ch chemik* 
a#biolog*. V tomto m,síci se zde toti. koná Letní odborné soust(ed,ní mlad-ch chemik* 
a biolog*. Zde v"ak nejde jen o získávání a upev>ování v,domostí, ale i o získávání velmi 
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cenn-ch kontakt* a p(átel. Mimo samotné p(edná"ky a laboratorní cvi+ení, která jsou zá-
kladem soust(ed,ní, je zde proto i +as na v-lety, hry a socializaci. Stali jsme se tak sv,dky 
(ízeného v-buchu, povedlo se nám p(ipsat do map vrchol Kotk*v pupek, a n,kter-m dokon-
ce i spustit dé": na no+ní h(e. V leto"ním roce se dvout-denního soust(ed,ní v B,stvin, 
konané v areálu táborové základny V8CHT Praha zú+astnilo na !$% student* z celé 6eské 
republiky, z toho 1 z na"eho gymnázia. Jmenovit, jimi byli Vít Procházka (1.C) za BiO kat. 
A, Filip Sv,rák (1.B) za ChO kat. A a Hanka Slámová ($.B) a Jind(ich Matu"ka ($.A) za ChO 
C. A myslím, .e nikdo z v-"e napsan-ch tohoto +asu nelituje. Ani mlad"í .áci si v"ak nemusí 
st,.ovat. Pro ty je toti. u. tradi+n, nachystané navazující soust(ed,ní B,stvinka. I zde jsme 
m,li jednoho zástupce, kter-m byl Tomá" Sláma ($.bg) za BiO kat. C. Ob, tato soust(ed,ní 
si kladou za úkol p(ipravit ú+astníky na nadcházející ro+ník t,chto p(edm,tov-ch olympiád. 
V"em student*m, i nezú+astn,n-m, tedy p(ejeme co nejlep"í úsp,chy v dal"ích letech a snad 
se zde p(í"t, uvidíme! 

Jind$ich Matu/ka, ".A

!". Exkurze CERN )*+,
Dne !3. +ervna se skupina student* a profesor* z Jaro"ky a Gymnázia Matyá"e Lercha vy-
pravila na p,tidenní fyzikáln,-poznávací v-let do 8v-carska. Ve ve+erních hodinách ná" 
autobus vyjel na no+ní cestu do "v-carského m,sta Lausanne. Po p(íjezdu jsme nav"tívi-
li Swiss Plasma Center. Absolvovali jsme zde poutavou p(edná"ku spojenou s prohlídkou 
místního tokamaku. Kolem poledne jsme dorazili k majestátnímu <enevskému jezeru, kde 
se otu.ilej"í z nás i vykoupali. Následovala p,"í procházka, kterou ne v"ichni ocenili z d*vo-
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du kopcovitého terénu m,sta. Mnohokrát se nám naskytl dokonal- pohled na Alpy, ty+ící 
se za jezerem. V pozdních odpoledních hodinách jsme je"t, nav"tívili Olympijské muzeum. 
Poté nás autobus odvezl do francouzského Lélexu, kde se nacházelo na"e první ubytování. 
V"ichni jsme si uva(ili ve+e(i a po náro+ném dni usnuli.

Druh- den jsme se v brzk-ch ranních hodinách vypravili do hlavního cíle na"í cesty. 
CERN neboli Evropská organizace pro jadern- v-zkum se sídlem v <enev, je nejrozsáh-
lej"í v-zkumné centrum +ásticové fyziky na sv,t,. Nachází se zde nejv,t"í urychlova+ +ástic 
s#obvodem $3 km. V,dci zde zkoumají hmotu a interakci jejích +ástic. M,li jsme mo.nost 
podívat se na maketu pravého urychlova+e, pobavit se s v,dci, zvlá"t, pak o v-zkumu 
supravodiv-ch magnet*, a nav"tívit n,která dal"í pracovi"t,. Exkurzi jsme zakon+ili ve zdej"í 
kant-n,. Odpoledne jsme je"t, stihli prohlídku <enevy i s její dominantou – gejzírem. B,-
hem dvouhodinového rozchodu jsme m,li mo.nost zahrát si na voln, p(ístupné klavíry 
umíst,né podél jezera.

Dal"í den byl zam,(en- více turisticky ne. fyzikáln,. V plánu byla túra v poho(í Jura. 
V#dopoledních hodinách nás obklopovala mírn, hustá mlha, nicmén, po poledni se obloha 
projasnila a naskytly se nám krásné pohledy do údolí z obou stran hor – na jedné stran, 
francouzské vesni+ky a na druhé obrovské <enevské jezero. Celou asi patnáctikilometrovou 
cestu nás obklopovala stáda krav a ovcí. P(i posledních kilometrech nás zastihl intenzivní 
dé":. Po tomto náro+ném pochodu v,t"ina ú+astník* prospala cestu autobusem a. do na"e-
ho druhého ubytování, tentokrát ve 8v-carsku pod horou Moléson.

Program na cel- následující den byl jasn- – zdolat tuto dvoutisícovou horu. Mnozí z nás 
poznali, .e na"e kondice není na a. tak dobré úrovni, jak jsme si doposud mysleli, nicmé-
n, zvládli jsme to v"ichni. Museli jsme zdolat asi kilometrové p(ev-"ení na vrchol. V-stup 
byl náro+n-, ov"em okolní p(íroda byla p(ekrásná. Cestu nám zp(íjem>oval zvuk kravsk-ch 
zvonc*. N,kte(í si p*l cesty dol* zkrátili visutou lanovkou, zdatn,j"í jedinci "li i celou trasu 
zp,t p,"ky. Ve+er pro nás m,li na"i místní p(átelé p(ipravené tradi+ní "v-carské jídlo – fon-
due, které jsme si v"ichni dle p(esn-ch instrukcí p(ipravili.

P(edposlední den byl u. pouze oddychov- a zá.itkov-. Ráno jsme se "li podívat do men"í 
s-rárny nedaleko na"eho ubytování na tradi+ní v-robu s-ra. Následn, jsme se p(emístili do 
m,ste+ka Gruyéres a sladkou te+kou nakonec byla exkurze v +okoládovn, Callier v m,st, 
Broc. Práv, tady se po+átkem !'. století za+ala vyráb,t mlé+ná +okoláda. Po krásné inter-
aktivní prohlídce nás +ekala ochutnávka vybran-ch druh* +okolád místní produkce. Pak 
u. následovala jen dlouhá cesta autobusem do Brna, kam jsme p(ijeli v ranních hodinách.

Lenka Procházková, Kate$ina Havlová, Tomá/ Ne*as, ,.A

!,. Tiskneme i ve 1. rozm!ru
Je to ji. rok a p*l, co bylo na"e gymnázium vybaveno +ty(mi 2D tiskárnami. Tiskárny se v té 
dob, stávaly ji. b,.n, dostupn-mi za relativn, dobrou cenu a bylo na +ase v-uku informa-
tiky roz"í(it o#základy 2D modelování a 2D tisku.

V!ro"ní zpráva
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Tiskneme na kvalitních tiskárnách známého +eského v-robce Prusa Research. V"echny 
na"e tiskárny nesou ozna+ení Original Prusa I2 MK2. T(i tiskárny jsou ur+eny k tisku pouze 
jedním 5lamentem (plastem pro tisk) a jedna je roz"í(ena o# tzv. Multi Material Upgrade, 
tedy o#mo.nost tisknout jeden v-robek a. ) r*zn-mi 5lamenty. 

Na"i vyu+ující se nejprve museli sami s tiskárnami nau+it pracovat, aby pak následn, 
mohli tyto dovednosti p(edávat sv-m .ák*m. Pedagogická p(íprava trvala asi +tvrt roku. 
Od za+átku minulého "kolního roku ($%!&/$%!') pak byla v-uka 2D modelování a 2D tisku 
za(azena do povinného kurzu informatiky v#!. ro+nících vy""ího gymnázia. Studenti se p(i 
v-uce seznamují s#programy pro modelování a u+í se v#nich vytvá(et vlastní jednoduché 
i#slo.it,j"í 2D modely. K#tomuto pou.íváme p(edev"ím cloudov- produkt TinkerCAD.com. 
Následn, se u+í z t,chto model* vytvá(et (ídící soubory s#pokyny pro vlastní +innost 2D 
tiskárny (programem PrusaSlicer). A nakonec si také vyzkou"ejí p(ímou práci s#tiskárnou 
od v-b,ru vhodného 5lamentu, p(ípravu tiskárny a spu"t,ní tisku a. po v-sledné odebrání 
hotového v-robku a +i"t,ní tiskárny. Aby nebylo star"ím student*m líto, .e tímto vzd,-
láváním nepro"li, operativn, jsme tuto v-uku za(azovali i do p(edm,tu volitelné informatiky 
a programování ve vy""ích ro+nících.

Cílem na"eho pedagogického sna.ení je seznámit v"echny na"e studenty s#technologiemi 
pro 2D tisk a podnítit v#nich zájem o#b,.né a trvalé vyu.ívání na"ich "kolních 2D tiskáren. 
P(ece jen se stále je"t, jedná o#tak speci5cké a relativn, drahé za(ízení, .e b,.né domácnosti 
jím nejsou vybaveny. A#s#radostí také m*.eme konstatovat, .e se nám to celkem da(í, pro-
to.e na"e 2D tiskárny se tém,( nezastaví. Pokud na nich zrovna netiskneme v-robky z#b,.né 
v-uky, pak se na nich tisknou modely zájemc* z#(ad student* i pedagog* pro jejich osobní 
pot(ebu.

A co se na takové 2D tiskárn, dá vytisknout? Vy to nevíte? Tak rychle p(ij0te za námi 
a#uvidíte. 6ekáme na vás v#kabinetech a u+ebnách informatiky ve 2. poschodí vy""ího gym-
názia. T,"íme se na vás!

Mgr. Marek Blaha
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Instituce na $kole

!. Sdru.ení rodi0( a"p$átel #koly XXXX nutná korektura XXXX
V#tomto +lánku bych cht,l +tená(e stru+n, seznámit s#+inností Sdru.ení rodi+* a p(átel "koly 
na na"em gymnáziu. Rád bych se s#vámi pod,lil o úkoly a problémy, které jsme v#uplynulém 
roce (e"ili a které nás v#tomto "kolním roce o+ekávají.

SRP8 je sice jen jedním z orgán*, které napomáhají vedení "koly p(i zaji":ování po-
t(ebn-ch aktivit a úkol*, je to v"ak nezastupitelná organizace zast(e"ující nejr*zn,j"í formy 
spolupráce rodi+* a koordinující (adu 5nan+ních aktivit.

P(edev"ím proto chci pod,kovat v"em rodi+*m, kte(í se v# jakékoliv form, do +innosti 
"koly zapojili nebo jí byli n,jak-m zp*sobem nápomocni, a: ji. 5nan+ními dary osobními 
+i 5remními nebo pomocí p(i organizaci nejr*zn,j"ích akcí. Jist, jste zaznamenali v#uply-
nul-ch letech mnohé prom,ny, jimi. pro"ly budovy "koly i jejich provoz. Hlavní zásluhu 
na t,chto zm,nách má samoz(ejm, vedení "koly a cel- u+itelsk- sbor, nemalou m,rou v"ak 
k#nim p(isp,la i (ada rodi+* a p(íznivc* "koly. D,kujeme proto v"em, kdo. "kole p(i t,chto 
úpravách byli jakkoliv nápomocni.

Vá.ení rodi+e, rád bych se alespo> stru+n, zmínil o problematice obsahu a forem v-uky. 
I kdy. to nepat(í bezprost(edn, do obsahu +innosti SRP8, t-ká se tato problematika v"ech 
st(edo"kolák*, a p(edpokládám, .e i rodi+e ji pozorn, sledují. 

Jist, zaznamenáváte nejr*zn,j"í diskuse t-kající se na"eho základního a st(edního "kol-
ství a, co. je pro na"e .áky nejd*le.it,j"í, politické t(enice o problematice maturit. O celkov, 
nedobré situaci v#této oblasti sv,d+í neustále zm,ny a z#toho plynoucí nejistota v#u+itelské 
i#rodi+ovské ve(ejnosti. Dobr-m signálem pro na"e d,ti je v"ak to, .e bez ohledu na celkov- 
v-sledek t,chto diskusí, se na"e "kola jak-chkoliv budoucích zm,n, na rozdíl od (ady ji-
n-ch "kol, nemusí obávat. U tzv. státní maturity na"i .áci, a. na naprosto ojedin,lé v-jimky, 
prospívají bez jak-chkoliv problém* a o kvalit, v-uky na na"í "kole jednozna+n, sv,d+í mi-
mo(ádné úsp,chy, jich. na"i .áci dosahují v celostátním i v#mezinárodním srovnání.

Pro ilustraci: nap(íklad jen v#lo>ském roce na"i .áci dosáhli p,ti vít,zství v#celostátních 
kolech olympiád (matematickém, fyzikálním, informatickém, chemickém a ekologickém). 
Z#mezinárodních olympiád si na"i .áci dovezli 2 st(íbrné a 2 bronzové medaile. 

Rodi+e .ák*, kte(í budou letos maturovat, jist, zaznamenali, .e je mo.né dobrovoln, 
volit tzv. Matematiku+, která vysoce p(ekra+uje po.adavky standardní celostátní maturity 
z#matematiky. Její absolvování je pro (adu vysok-ch "kol d*vodem k#automatickému p(i-
jetí ke studiu. Senát Parlamentu 6R ka.doro+n, p(ijímá a oce>uje nejlep"í absolventy této 
zkou"ky, kte(í v#ní získají pln- po+et )% mo.n-ch bod* nebo ztratí jedin- bod. Na"e "kola 
tam má ka.doro+n, zastoupení. V# tomto roce mezi jedenáctkou ocen,n-ch byli dva na"i 
absolventi.

Vzhledem k# velkému po+tu úsp,"n-ch .ák* nejen ve vyjmenovan-ch oblastech, na"e 
sdru.ení v#uplynulém období p(e+erpalo plánovan- rozpo+et na odm,ny sout,.ícím. Mys-
lím, .e d*vody tohoto p(e+erpání jsou velmi dobrou zprávou.

V!ro"ní zpráva



159

Vá.ení rodi+e, v"ichni, kdo se na chodu gymnázia jak-mkoliv zp*sobem podílíme, 
samoz(ejm, chceme, aby se i v#p(í"tích letech udr.ela vynikající kvalita absolvent* gymnázia 
a jejich v-borná pov,st, kterou si vydobyli na vysok-ch "kolách v#celé republice a#kterou 
trvale prokazují na nejr*zn,j"ích úrovních. Spolupráce rodi+* p(itom pat(í k# nezastupi-
teln-m hodnotám, které k#tomu v-razn, p(ispívají.

Dovolte, abych p(i této p(íle.itosti je"t, jednou pod,koval srde+n, v"em, kdo. se na na"í 
+innosti podíleli.

doc.#RNDr.#Eduard Fuchs,#CSc. 
p$edseda SRP9

". Klub absolvent( gymnázia
Klub absolvent* p*sobí p(i na"em gymnáziu ji. od jeho obnovení v# roce !'/'. Základy 
k#n,mu polo.il v-bor, jen. p(ipravoval oslavy !%%. v-ro+í otev(ení gymnázia, které se ko-
naly $&. (íjna !'/3. Podle tehdej"ích p(edpis* mohl ov"em pracovat pouze jako sekce p(i 
SRP8. Zm,na pom,r* zp*sobila, .e se v#roce !''! p(em,nil v#samostatné ob+anské sdru.ení 
absolvent* a profesor* gymnázia. V#roce $%!/ se kv*li zm,nám v#novém ob+anském záko-
níku zm,nila forma ob+anského sdru.ení v#zapsan- spolek. Jeho nové stanovy schválil sjezd 
t(ídních d*v,rník*, konan- 1. (íjna $%!/.

Smyslem klubu je sdru.ovat absolventy a nyn,j"í i d(ív,j"í profesory gymnázia 
k#+innostem kulturním, osv,tov-m, publika+ním a spole+ensk-m, k#udr.ení a rozvoji vzá-
jemn-ch vztah* jeho +len* i jejich vztahu ke gymnáziu.

Na základ, stanov Klubu absolvent* je jeho v-konn-m orgánem v-bor, kter- v#sou+asné 
dob, pracuje ve slo.ení:

prof.#MUDr.#Pavel Ventruba,#DrSc. p(edseda
RNDr.#Pavel Boucník místop(edseda
RNDr.#Ji(í Herman,#Ph.D. (editel gymnázia
RNDr.#Bohumil Kolá+n- p(edseda Studijní nadace
RNDr.#Pavel Sekanina jednatel
Alena Fialová pokladní
Ing.#Ludvík Otruba

V#revizní komisi p*sobí Mgr.#Milu"e P(ikrylová, RNDr.#Pavel Va(ejka a#Bc.#Vladimíra 8:astná.
Sou+asná hotovost Klubu absolvent* je )$ !22 K+ (ú+et Po"tovní spo(itelny 6SOB, +íslo 

!!$3%/$%%/%2%%). Jedin-m zdrojem p(íjm* jsou dary fyzick-ch a# právnick-ch osob. Tyto 
5nance se vyu.ívají k#organizování oslav v-ro+í zalo.ení na"eho gymnázia.

Z#následujících absolventsk-ch t(íd nemáme e-mailov- kontakt na t(ídního d*v,rníka 
(v#závorce jsou bez titul* uvedena p(íjmení absolvent*, kte(í d(íve vykonávali funkci t(ídní-
ho d*v,rníka; pokud zde .ádné jméno není, nemáme z#této t(ídy na nikoho .ádn- kontakt):

!')1 (Zelenáková Muricová), !')) A# (Votoupalová), !')) B (Sagher), !'/% D, !'/$ A, 
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!'/2 A, !'/2 B, !'/2 C, !'/2 D (Sm,ja), !'3) B, !'33 A# (Fixel), !'33 C (Litzman), !'33 D 
(8emorová Hu"ková), !'3& A#(Luke"), !'3' D (Hrbek), !'&% C, !'&2 a#!'&1 E.

Pokud jste absolvent +i absolventka z#n,které v-"e uvedené t(ídy, zkuste prosím ve své 
t(íd, nalézt d*v,rníka (samoz(ejm, jím m*.ete b-t i#vy). Jméno (v+etn, rodného) a#e-mai-
lovou adresu t(ídního d*v,rníka nám prosím napi"te na e-mail v-boru Klubu absolvent* 
absolventi@jaroska.cz.

RNDr.#Pavel Boucník 
místop$edseda Klubu absolvent0

,. Studijní nada0ní fond
Studijní nada+ní fond (SNF) Gymnázia na t(.# Kpt.# Jaro"e !1 získává 5nan+ní prost(edky 
a#pou.ívá je k#podpo(e studijní, kulturní, sportovní a#publika+ní +innosti student* a#profe-
sor* gymnázia. Jedin-m zdrojem p(íjm* jsou dary fyzick-ch a# právnick-ch osob a# dary 
sponzor*, jejich. reklamy jsou umíst,ny v#Programu gymnázia.

V#roce $%!& to byly tyto 5rmy:

Dárce Výše daru

SURIHVRěL�DbVWXGHQWL�J\PQ£]LD �������.Ï

6$,6�%UQR�bVSRO�bVbU�bR� �������.Ï

.OHLV�bVSRO�bVbU�bR� ��������.Ï

DELONG INSTRUMENTS �������.Ï

3(1'�bD�bV� �������.Ï

Celkem ��������.Ï

Hlavními v-dajov-mi polo.kami v#roce $%!& byl tisk Programu !.! a Kalendá$e gymnázia 
"6!4. SNF neprovádí .ádné 5nan+ní operace v#hotovosti a#+len*m Správní rady nikdy nebyly 
vyplaceny .ádné odm,ny. V#sou+asné dob, je na ú+tu !1' &&& K+.

Správní rada SNF pracovala v#roce $%!& v#tomto slo.ení: RNDr.#Bohumil Kolá+n- (p(ed-
seda), PhDr.#Alena Hanáková (jednatelka), RNDr.#Pavel Boucník (zástupce Klubu absolven-
t*), revizorkou byla Mgr.#Jana Síta(ová.

Bankovní spojení:
Komer+ní banka, pobo+ka Brno
+.#ú.: $3-31'3$2%$/3/%!%%

RNDr.#Bohumil Kolá*n+ 
p$edseda Správní rady SNF

V!ro"ní zpráva
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-. 2kolská rada
8kolská rada je orgánem "koly, kter- umo.>uje zákonn-m zástupc*m nezletil-ch .ák*, zle-
til-m .ák*m, pedagogick-m pracovník*m "koly a z(izovateli podílet se na správ, a (ízení 
"koly.

Ve "kolním roce $%!&/$%!' pracovala "kolská rada v#tomto slo.ení: doc. RNDr. Eduard 
Fuchs, CSc., RNDr. Peter Krupka, Ph.D., a Mgr. Petr Steindl – zástupci .ák* a jejich rodi+*; 
Mgr. Marek Blaha, Mgr. Ale" Kobza, Ph.D., a PhDr. Martina Literáková – zástupci pedago-
gického sboru; Ing. Miroslav Bajbár, Ph.D., Bc. et Bc. Michal Dole.el a Ing. Marie Stehlíková 
– zástupci z(izovatele. P(edsedou "kolské rady byl doc. Fuchs.

8kolská rada se v#pr*b,hu uplynulého "kolního roku se"la dvakrát.
Na svém zasedání v#(íjnu $%!& (editel gymnázia dr. Herman p(edlo.il "kolské rad, ná-

vrh v-ro+ní zprávy o +innosti "koly za "kolní rok $%!3/!&, kter- rada projednala a schválila. 
V#následující rozprav, se hodnotil uplynul- "kolní rok, zejména pr*b,h obou v-znamn-ch 
akcí – oslav !)% let gymnázia a Sv,tového 5nále ve volejbalu. 6lenové rady poté diskutovali 
o problémech p(ijímacího (ízení, maturitních zkou"ek a nového modelu 5nancování zá-
kladních a st(edních "kol.

Na +ervnové sch*zi informoval (editel "koly +leny rady o aktuální situaci na gymnáziu, 
o nedávno ukon+en-ch maturitních zkou"kách, o úsp,chu +erstvého absolventa Josefa Mi-
na(íka, jen. vyhrál celostátní kola t(í olympiád – matematické, fyzikální a informatické. 
Dr.#Herman nastínil také zám,r upravit "kolní (ád (pravidla „bezmobilové "koly“ na P(í+ní) 
a#nabídnout .ák*m maturitních t(íd nové volitelné p(edm,ty (moderní d,jiny, spole+enské 
v,dy $ a seminá( z#deskriptivní geometrie). Po schválení t,chto zám,r* pokra+ovala diskuse 
+len* "kolské rady o aktuálních problémech +eského st(edního "kolství.

PhDr.#Martina Literáková
*lenka /kolské rady

.. Studentsk/ parlament
Ve "kolním roce $%!&/$%!' se "kolní parlament zam,(il spí"e na organizaci tradi+ních akcí, 
znám,j"ích ji. z p(edchozích let. Ve funkci p(edsedy dále pokra+oval Martin Barto" z#2.A.

P(íkladem takovéto akce m*.e b-t úsp,"ná halloweenská sout,., v# ní. m,li studenti 
za#úkol vyfotit se spole+n, s bustou J. A. Komenského. Ta byla také ve své plastické podob, 
ze "kolní 2D tiskárny odm,nou dv,ma nejpoveden,j"ím ú+astník*m.  M*.eme bez nadsáz-
ky (íct, .e i sám Amos byl touto akcí doslova unesen.

Parlament také po ro+ní p(estávce obnovil konání p(edváno+ního utkání v#basketbalu 
mezi na"ím gymnáziem a gymnáziem Slovanské nám,stí. Spole+n, s#tamním senátem byla 
provedena jak p(íprava, tak i realizace tohoto zápasu.

Vzhledem k#lo>skému úsp,chu se s#velk-m ohlasem setkal druh- ro+ník Filmové noci 
na#Jaro"ce, kdy byly v#prostorách "koly promítány kultovní 5lmy. Tentokrát byla akce roz"í-
(ena o dal"í místnost ur+enou speciáln, pro retro 5lmy, pou"t,né p(es staro.itn- promítací 
stroj.
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Studenti gymnázia se také op,tovn, zú+astnili dobro+inné sbírky 6eského dne proti ra-
kovin,, na ní. dokázali vybrat p(es /' tisíc korun.

Následující "kolní rok bude pro parlament velmi v-znamn- – krom, tradi+ních akcí toti. 
prob,hnou volby nového p(edsedy parlamentu. V#souvislosti s#2%. a &%. v-ro+ím událostí 
!3. listopadu je také ve spolupráci s#p(edm,tov-mi komisemi d,jepisu a spole+ensk-ch v,d 
plánován Festival (Ne)svobody.

Kry/tof K$ejpsk+, -.B

V!ro"ní zpráva
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Zpráva %editele gymnázia o"stavu a"rozvoji $koly

Gymnázium v#Brn, na t(íd, Kapitána Jaro"e dosahuje ve své práci velmi dobr-ch v-sledk*. 
Potvrzují to i +ísla, která udávají úsp,"nost absolvent* p(i p(ijímacím (ízení na vysoké "koly. 
Pro akademick- rok $%!'/$%$% bylo ke studiu na V8 (nez(ídka na n,kolika fakultách), a to 
i#na presti.ních univerzitách v#zahrani+í, p(ijato '3 4 na"ich maturant*; jeden z#nich, 8t,pán 
8míd, dokonce na univerzitu v#Cambridgi.

Také v-sledky nejlep"ích .ák* a absolvent* v#p(edm,tov-ch olympiádách jsou nadpr*-
m,rné, o +em. vypovídá i první místo mezi st(edními "kolami v#celé 6R podle v-sledk* 
Programu Excelence, a "kola na n, m*.e b-t právem hrdá. Jmenovit, zmi>me alespo> 
fenomenální úsp,ch Josefa Mina(íka, kter- se stal absolutním vít,zem úst(edních kol t(í 
presti.ních olympiád – matematické, fyzikální i informatické – a z#mezinárodních sout,.í 
p(ivezl jednu st(íbrnou a dv, bronzové medaile. 

Absolutními vít,zi úst(edních kol se navíc stalo i na"e t(í+lenné dru.stvo (Viktor Ma-
terna, Hana Slámová) v# ekologické olympiád, a Filip Sv,rák v# olympiád, chemické. Ten 
na# mezinárodní chemické olympiád, získal st(íbrnou medaili. Medailovou sbírku na"ich 
student* je"t, roz"í(ili Ji(í Kalvoda se st(íbrnou medailí z#mezinárodní informatické olympi-
ády a Václav Janá+ek s#bronzovou medailí z#olympiády matematické. Za svou v,deckou prá-
ci z#matematiky, s#ní. v#minulém "kolním roce zvít,zil v#úst(edním kole SO6, se stal ná" 
absolvent Tomá" Perutka (abs. $%!&) v# listopadu $%!& laureátem Ceny Ingenium sout,.e 
6eské hlavi+ky a reprezentoval s#ní 6eskou republiku na mezinárodní p(ehlídce student-
sk-ch projekt* CASTIC v#6ín,, kde v#srpnu $%!' získal bronzovou medaili. O (ad, dal"ích 
úsp,ch* na"ich student* se podrobn, do+tete na jin-ch místech této publikace.

V# minulém "kolním roce .áci kon+ili své vzd,lávání na st(edních "kolách maturit-
ní zkou"kou, její. organizace se ve srovnání s#minul-mi lety nezm,nila. Ve spole+né +ásti 
byly zkou"ky nabízeny jen v#jedné (základní) úrovni, tak.e na"im .ák*m ne+inily zpravidla 
vá.n,j"í problémy – jejich v-sledky ve v"ech +ástech zkou"ek spole+né +ásti byly lep"í, ne. 
byl republikov- pr*m,r gymnazist* odpovídající délky studia. Velmi dobr-ch v-sledk* do-
sáhli na"i .áci i ve zkou"ce Matematika+. Ta byla sice formáln, z#maturitních zkou"ek vy>a-
ta, ale její organizace a hodnocení se oproti minulosti nezm,nily. Jedenáct absolvent* z#celé 
6R, kte(í v#ní dosáhli nejlep"ích v-sledk* ()%, resp. 1' bod* z#)% mo.n-ch), byli ocen,ni 
v#Senátu P6R, mezi nimi byli i dva na"i +erství absolventi (Josef Mina(ík a Ji(í Smejkal).

Pedagogick- sbor gymnázia je konsolidovan-, s# mnoha v-razn-mi osobnostmi. Sna.í 
se okam.it, reagovat na nejnov,j"í trendy v#na"í "kolské praxi. Pat(í sem zejména zavád,ní 
prvk* e-learningové v-uky i projekt záv,re+n-ch prací, které zpracovávají a obhajují v"ich-
ni .áci p(edmaturitních ro+ník*. Zejména na ni."ím gymnáziu jsou do v-uky za(azovány 
prvky projektového vyu+ování.

P(ijímací (ízení ke studiu probíhalo podle pravidel dan-ch vyhlá"kou 2)2/$%!/ Sb. Jeho 
sou+ástí byly povinné, centráln, zadávané a hodnocené testy z#+eského jazyka a matematiky, 
jim. musela b-t p(i stanovení kritérií pro p(ijetí p(isouzena minimáln, /%4 váha. Vzhledem 



164 Kapitola



165

k#tomu, .e jsme centráln, zadávané testy pou.ili ji. popáté, nep*sobila nám tato skute+nost 
v,t"í potí.e. Problémem v"ak z*stává +asová náro+nost p(ijímacích zkou"ek (dva mo.né ter-
míny pro ka.dého uchaze+e a dva náhradní termíny), která negativn, zasahuje do organiza-
ce „b,.né“ v-uky ve "kole. Vysoká váha jednotn-ch p(ijímacích zkou"ek v# rámci kritérií 
p(ijímacího (ízení zp*sobuje, .e se v,t"ina uchaze+* rozd,lí do dvou ost(e ohrani+en-ch 
skupin – t,ch, kte(í jsou okam.it, p(ijati na ob, zvolené "koly, a t,ch, kte(í nejsou p(ijati 
nikam. P(ená"ení zápisov-ch lístk* mezi st(edními "kolami pak celou proceduru p(ijímání 
.ák* zna+n, komplikuje a prodlu.uje.

Do jednotliv-ch obor* vzd,lání (+ty(letého a osmiletého) jsme p(ijímali uchaze+e podle 
jediného po(adí, a. následn, jsme je za(azovali do t(íd podle zam,(ení "kolních vzd,láva-
cích program*, a to podle jejich úsp,"nosti v#p(ijímacím (ízení, nebo: tento systém se nám 
osv,d+il v#minul-ch letech.

Ve srovnání s#p(edchozím "kolním rokem, kdy .ivot "koly podstatn, ovlivnily dv, v--
znamné akce – v#(íjnu oslavy !)%. v-ro+í zalo.ení gymnázia a v#+ervnu po(adatelství Sv,tové-
ho 5nále st(edních "kol ve volejbalu, byl uplynul- "kolní rok klidn,j"í. P(esto v"ak byl .ivot 
na gymnáziu pln- událostí. Vypovídá o tom (ada +lánk* v#této publikaci.

Z investi+ních akcí jsme v#lednu $%!' dokon+ili v budov, na t(. Kpt. Jaro"e rekonstruk-
ci biologické laborato(e z#prost(edk* na"eho investi+ního fondu. N,kolik let marn, .ádá-
me z(izovatele o 5nan+ní prost(edky na v-m,nu oken v#budov, na P(í+ní. Doufejme, .e se 
v#roce $%$% kone+n, do+káme.

S# radostí mohu konstatovat, .e v"echny úkoly uplynulého "kolního roku jsme díky 
velkému nasazení v"ech pracovník* "koly i na"ich student* úsp,"n, splnili. Navazujeme 
tak na# úsilí na"ich v-znamn-ch p(edch*dc*, kte(í dokázali, .e zdej"í gymnázium pat(ilo 
po celou dobu své více ne. stopadesátileté existence k#respektovan-m a presti.ním "kolám 
nejen v#Brn,, ale i na Morav, a v#celé 6eské republice.

RNDr.#Ji$í Herman,#Ph.D. 
$editel gymnázia




