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sLOVO ÚVODEM
Vážení rodiče, 
milé studentky a milí studenti, 
vážení přátelé naší školy,

každoroční úvodní slovo jsem zpravidla věnoval rekapitula-
ci končícího školního roku. i letos mám v hlavě mnoho akcí, 
které by stály za připomenutí, a protože mnohé z nich tato ro-
čenka zmiňuje, nebudu vás jejich výčtem zbytečně unavovat. 
spíše mi dovolte, abych letos poukázal na sílu, která je za vše-
mi aktivitami ukryta. Je to síla a energie našich aktivních stu-
dentů a jejich učitelů. 
Vzpomínám si na nedávný rozhovor s jednou letošní matu-
rantkou. Vyprávěla, co všechno dělá a co ji zajímá. Zaujetím 
a dychtivostí jí zářily oči, musel jsem ji obdivovat, kolik toho ve 
svých 20 letech stihne, co všechno umí zorganizovat, jak se do-
káže prosadit a zapojit do studia i do společenského a student-
ského života. Zaujala mě ta fascinující a nakažlivá síla, touha něco dělat, pomáhat jiným, přemýšlet, 
být aktivní, namáhat svou hlavu i tělo čímkoliv, co škola ve výuce i mimo ni nabízí. a pokud nenabízí, 
hledat odvážně způsob, jak nám podat zpětnou vazbu či si pomoci vlastními silami. 
Na jednu stranu je mi smutno, když nás takoví aktivní maturanti opouštějí, na druhou stranu vím, 
že po nich přijdou další, kteří budou sdílet podobné hodnoty a bude z nich vyzařovat stejný opti-
mismus a chuť něco změnit. že se nesmíří s rolí pasivní nádoby, do které je vědění vléváno, aby se 
z ní během prázdnin většina obsahu vypařila. že budou chápat důležitost vytvoření si pevného vě-
domostního základu, na kterém si díky nejrozmanitějším školním i mimoškolním aktivitám budou 
vytvářet hodnoty a postoje, dovednosti a návyky, které je připraví na vstup do již rozjetého dyna-
mického světa 21. století. 
ať je tato i další ročenky v budoucnu důkazem i oslavou všech aktivit, kterými naši studenti žijí 
a budou žít. Děkuji všem učitelům, kteří na GJO vnímají vzdělání podobně, a všem našim aktivním 
studentům, kteří mě k této „mini úvaze“ inspirovali.

Vladislav Slavíček
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Z VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY 2018–2019

Základní údaje o škole

Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena
Sídlo: Jaselská 932, 284 80 Kutná hora
PrávNí forma: příspěvková organizace
IČo: 61 924 032
IZO: 061 924 032
RED-IZO: 600 007 219
ŘedItel školy: RNDr. Vladislav slavíček
záStuPcI ŘedItele:  Mgr. Petr Novotný

Mgr. Roman bartoníček
zŘIzovatel školy: středočeský kraj
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakty

telefoN: 327 586 111, 724 854 599
ŘedItel: 327 586 140, 775 325 967
e-maIl: sekretariat@gymkh.eu
Webové StráNky: www.gymkh.cz
baNkovNí SPojeNí: 9313830217/0100

studijní obory podle
Klasifikace kmenových oborů vzdělávání

1. 79–41–K/41 Gymnázium
všeobecné, denní, čtyři roky
(JKOV: 79–02–5/00)
2. 79–41–K/81 Gymnázium 
všeobecné, denní, osm let
(JKOV: 79–02–5/00)

Nadační fond Gymnázia Kutná hora

PŘedSedkyNě: Mgr. Jana Štrůblová
telefoN: 327 586 134
e-maIl: jana.strublova@gymkh.eu
baNkovNí SPojeNí: č.ú.: 12134161/0100

Počet tříd a žáků v denní formě studia – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2018)

Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd
Průměrný počet 

žáků ve třídě

79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné, 
denní, 4 roky

253 8 31,63

79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, 
denní, 8 let

236 8 29,5

celkem 489 16 30,56

Údaje o přijímacím řízení do denního studia – dle oborů vzdělání (k 30. 6. 2019)

Kód a název oboru Počet přijatých žáků Počet tříd

79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné, denní, 4 roky 62 2

79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, denní, 8 let 32 1

celkem 94 3



Z
 v

ý
r

O
č

n
í

 Z
p

r
á

v
y

 š
k

O
l

y
 2

0
1

8
–

2
0

1
9

5

Výsledky maturitních zkoušek (k 27. 5. 2019)

Výsledky maturitních zkoušek po jednotlivých třídách (k 27. 5. 2019)

Kód a název oboru
Žáci konající 

zkoušky
Prospěli 

s vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné, 
denní, 4 roky

63 23 37 4

79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, 
denní, 8 let

24 16 8 0

celkem 87 39 45 4

Třída Celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli

c4a 32 12 18 3

c4b 31 11 19 1

V8a 24 16 8 0

Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2018)

Počet pracovníků Počet žáků 
na jednoho 

pedagogického 
pracovníka

celkem
(fyzický/přepočtený)

nepedagogických
(fyzický/přepočtený)

pedagogických
(fyzický/přepočtený)

pedagogických – 
způsobilost pedagog. 

a odborná 

54/51,39 18/17,16 37/35,29 37 13,86

Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2018)

Počet pedag. 
pracovníků

do 30 let 31–40 let 41–50 let 51–60 let nad 60 let
Z toho 

důchodci
Průměrný 

věk

celkem 37 1 5 16 10 5 3 49

z toho žen 20 1 4 9 3 3 2 47

Instagram
žijeme v době internetu a také v době, kdy sociálním sítím vládne 
instagram. Proto jsme školní iG profil obnovili. Přišli jsme s iniciati-
vou přiblížit studentský život jak veřejnosti, tak i studentům GJO, aby 
jim nic důležitého neuteklo, upozorňujeme na nastávající události 
a informujeme o těch uplynulých. snažíme se dělat příspěvky zajíma-
vé, ale hlavně jasné a přehledné, aby jim porozuměli např. i studen-
ti z nižších ročníků. byli bychom rádi, kdyby se instagram stal stej-
ně důležitým zdrojem informací, jako jsou třeba školní facebooková 
stránka nebo web GJO. 

Simona Havlovicová (V8A) – Iva Marhanová (V6A)
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ZaMěsTNaNCI ŠKOLY

Zadní řada zleva: Jarmila Chaloupecká, Martina Chudobová, Zdeněk Oliva, Dana Vepřková, Štěpánka 
Králová, Zdeněk Maňák, Ilona Gembiczká, Lukáš Provaz, Jiří Kopecký a Marek Mann
Prostřední řada zleva: Jindřich Bartoň, Dagmar Černá, Jana Budajová, Jana Randíková, Monika 
Peková, Petr Novotný, Vladislav Slavíček, Roman Bartoníček, Ladislav Douša, Pavlína Březinová, 
Jolana Tůmová, Kristýna Jelínková (Tvrdá), Hana Wiesnerová, Soňa Zuchová a Tomáš Suk
Přední řada zleva: Šárka Rosická, Jana Svobodová, Romana Doležalová, Milena Krumphanzlová, 
Gabriela Papoušková, Marie Vaňková, Václava Kapitánová, Irena Čepková, Martina Suková, Jana 
Štrůblová a Petr Němeček
Chybí: Ivan Bauer, Magda Culková, Jiří Černohorský, Viktor Heřmánek, Zdeněk Licek, Jiří Posselt 
a Jana Radlová

Úvazky učitelů 2018–2019

bartoníček Roman Mgr.: ZEM (V1a, c2b), 
biO (c3a, c3b), ZEMb (4. roč.), sZE (3. roč.)
bartoň Jindřich Mgr.: aNJ (V4a, c1a, V6a, c4a, 
V8a), cEJ (c1a), Lit (c1a)
bauer Ivan Mgr.: DEJ (V1a, V2a, V4a, c2a, V7a)
březinová Pavlína Mgr.: aNJ (V2a, V5a, V6a, 
V7a)
budajová Jana PaedDr.: NEJ (c1b, c2b, c3b, V8a)
Čepková Irena Mgr.: FYZ (V2a, V3a, V4a, c1a, 
c3a), Mat (V1a, V3a, V4a)
Černohorský Jiří Mgr.: FYZ (V1a, V5a, V6a, 

c2a, c2b, V7a, c3b), FYZb (4. roč.), scF (3. roč.), 
Mat (c4a), cZMa (4. roč.) 
Doležalová Romana Mgr.: NEJ (c2a, c3a, c4b)
Douša Ladislav Mgr.: aNJ (V1a, V3a, c2a, 
c3b), aJK (3. roč.) 
Gembiczká Ilona Mgr.: ZsV (c1a, c1b, c2a), 
PsY (3. a 4. roč.), ssV (4. roč.), POLb (4. roč.), 
Lit (c2a), cEJ (c2a)
heřmánek Viktor Mgr.: ZEM (V2a, V3a, V4a, 
V5a, c3a, c3b, V7a), sZE (4. roč.), Mat (V5a), 
scM (4. roč.)
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Chudobová Martina Mgr.: NEJ (c1a), cEJ 
(V5a), Lit (V5a, c3a)
Jelínková (Tvrdá) Kristýna Mgr.: FRJ (V4a, 
c2a), ONV (V1a, V2a, V3a, V4a), ZsV (c2b, 
c3a, c3b, c4a, V8a), ssV (3. roč.)
Kapitánová Václava Mgr.: biO (V1a, V2a, 
V3a, V4a, V5a, c1a, c1b), chE (V5a)
Kopecký Jiří Mgr.: Mat (V2a, c2a), iVt (V1a, 
V2a, V4a, V5a, c1b, V6a, c2a, c2b)
Králová Štěpánka Mgr.: aNJ (V2a, c4b), EVV 
(V2a, V3a, V5a, c2b), DRV (V3a), DVU (4. roč.)
Krumphanzlová Milena Mgr.: aNJ (V4a, 
c3a, V8a), aJK (3. a 4. roč.)
Licek Zdeněk Mgr.: EhV (V1a, V2a, V3a, 
V4a, c1a, c1b, V5a, c2a, c2b, V6a)
Mann Marek Mgr.: aNJ (V1a, V3a, c4a), aJK 
(4. roč.), Mat (c1a, V7a)
Maňák Zdeněk Mgr. Ing., Ph.D.: ZsV (V5a, 
V6a, V7a, c4b), tEV (V1a, V2a, V3a, V4a, 
c2b, V7a, c4a)
Němeček Petr PhDr., Ph.D.: biO (c2a, c2b, 
V6a, V7a), sbi (3. a 4. roč.), biOb (4. roč.), tEV 
(c2a, c2b, V6a)
Novotný Petr Mgr.: NEJ (V3a, V4a, V6a, V7a)
Oliva Zdeněk ing., csc.: sit (4. roč.)
Peková Monika Mgr.: cEJ (V4a, V8a), Lit 
(V4a, c4b), sLi (4. roč.), EVV (V1a, V4a, c1a, 
c1b, c2a, V6a), DRV (V4a)
Posselt Jiří PaedDr.: cEJ (V1a, c2b, c3a, 

V7a, V8a), Lit (V1a, c2b, V7a), NEJ (V5a, V8a)
Provaz Lukáš PhDr.: cEJ (V2a, V3a, c3b, 
c4a), Lit (V2a, c3b, c4a), DEJ (c3a), sDE 
(4. roč.), DEJb (4. roč.)
Randíková Jana RNDr.: Mat (c1b, V6a, c3a, 
c4b), scM (3. roč.)
Rosická Šárka Mgr.: Mat (c3b, V8a), cZMg 
(4. roč.), aNJ (c1a, V5a, c2a)
slavíček Vladislav RNDr.: chE (V2a, V3a, 
V4a, c1a, c1b)
suk Tomáš Mgr.: ZEM (c1a, c1b, V6a), tEV 
(V5a, c1a, c1b, c2a, c3a, c3b, c4a, c4b)
suková Martina Mgr.: Mat (c2b), sit 
(3. roč.), iVt (V1a, V2a, V3a, c1a, c2a, V6a, 
c2b), iVtm (4. roč.)
svobodová Jana Mgr.: aNJ (c1b, c2b, V7a), 
aJK (3. roč.), DEJ (c2b)
Štrůblová Jana Mgr.: FRJ (V3a, c1a, c3b), 
DEJ (V5a, c1a, c1b, V6a)
Tůmová Jolana Mgr.: FRJ (V5a, V6a, V7a, 
c4a, V8a), ZFJ (4. roč.)
Vaňková Marie Mgr.: chE (c2a, c2b, V6a, 
c3a, c3b, V7a), sch (3. a 4. roč.), chEb (4. 
roč.), FYZ (c1b)
Vepřková Dana Mgr. bc.: cEJ (c1b, V6a), 
Lit (V3a, c1b, V6a, V8a), DEJ (V3a, c3b), 
sDE (3. roč.)
Wiesnerová hana Mgr.: tEV (V1a, V2a, V3a, 
V4a, c1a, c1b, c3a, V6a, c3b, V8a, c4b)

Vysvětlivky zkratek volitelných předmětů:
b (předmět v bloku); AJK (konverzace v anglickém jazyce), CZMa (cvičení z matematiky – 
algebra), CZMg (cvičení z matematiky – geometrie), DRV (dramatická výchova), DVU (seminář 
dějin výtvarného umění), EHV (estetická výchova hudební), EVV (estetická výchova výtvarná), 
FJK (konverzace ve francouzském jazyce), IVTm (aplikovaná matematika), POL (politologie), 
PSY (psychologie), SBI (seminář biologie), SCF (seminář a cvičení z fyziky), SCM (seminář 
matematiky), SDE (seminář dějepisu), SIT (seminář informatiky a výpočetní techniky), SLI 
(seminář literatury), SSV (seminář společenských věd), SZE (seminář zeměpisu), ZFJ (Základy 
francouzského jazyka)
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Výchovné poradenství
PaedDr. Jana budajová se ve své práci orientuje na výchovné a kariérní poradenství, na preven-
ci rizikového chování a na organizování adaptačních kurzů pro primu a první ročníky.
Mgr. Ilona Gembiczká pracuje s žáky se specifickými poruchami učení a speciálními vzdělávací-
mi potřebami. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny koordinuje práci vyu-
čujících s těmito žáky jak během studia, tak při uzpůsobení podmínek u státní maturitní zkoušky.
bc. Magda Culková působí jako asistentka pedagoga. specializuje se na pomoc žákům s porucha-
mi autistického spektra při zvládání jejich studijních záležitostí ve výuce i mimo ni.

Nepedagogičtí pracovníci
Mzdová účetní: Dagmar Černá
Ekonomka: Jana Radlová 
Účetní: Jarmila Chaloupecká
asistentka ředitele:  Gabriela Papoušková
Školník: Kamil Papoušek
Školní knihovna: bc. Magda Culková
správce sítě: Ing. Zdeněk Oliva, Csc.
Vedoucí školní jídelny: soňa Zuchová
Školní jídelna: Eva skolilová, Eva szendreiová, Ema Veselková, Jana sejčková 

a Eva Šlapáková
Úklid:  Zdeňka Říhová, Irena sobotková, Lenka bičánková,

Nang Ram Tamdang shinkhun a Zdeňka Ruszová

Hana Wiesnerová
(vyučující TEV)

Tomáš Suk
(vyučující ZEM a TEV)

NOVÍ ZaMěsTNaNCI
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ŽÁKOVsKÝ PaRLaMENT
i v tomto školním roce na Gymnáziu Jiřího Ortena pů-
sobil žákovský parlament. V něm se scházejí zástupci 
žáků, kteří byli zvoleni svými třídami, aby diskutovali 
o problémech, vyjadřovali se k dění ve škole a předklá-
dali své návrhy a připomínky. Mají zde možnost vést dis-
kuzi například s vedením školy, nadačního fondu nebo 
školní kuchyně, aby tak pomohli vytvořit lepší školní 
prostředí. Zároveň mají povinnost zpravovat své třídy 
o všem, co parlament projedná a co si škola přeje dát 
na vědomost.
během letošního školního roku bylo svoláno sedm zase-
dání. Z nich byly žáky zhotoveny podrobné zápisy, kte-
ré jsou k dispozici na webu školy. Předsednictvo, zvole-
né zástupci tříd na začátku školního roku, se letos skládalo z ireny coufalové (V6a), Petra France 
(c2b) a Lukáše Kafky (c4b). supervizi nad parlamentem měl pan učitel Roman bartoníček, kte-
rý dohlížel na průběh jednotlivých zasedání a zároveň zprostředkovával parlamentu komunikaci 
s ostatními pedagogy. 
Zástupci parlamentu se letos zasloužili o zařízení workshopu s anglickým lektorem i o pořádání 
několika besed. Parlament také zorganizoval další, v naší škole v pořadí druhý ročník akce suit-Up 
Day. V zájmu zvelebení prostředí zajistil posezení v herně a háčky na toaletách na zavěšení tašek. 
Parlament rovněž vznesl návrh na možnost odevzdání seminárních prací již ve třetím ročníku, což 
bylo následně schváleno pedagogickou radou.
žákovský parlament, s nímž již vyjádřilo zájem spolupracovat město Kutná hora a Nadace Kutná 
hora – památka UNEscO, se tak každým rokem stává více činorodým.

Petr Franc (C2B)
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POMÁhÁME
Nadační fond GKh
Vážení čtenáři Ročenky 2018–2019, dovolte mi, abych 
se s Vámi, tak jako v loňském školním roce, podělila 
o informace spojené s činností Nadačního fondu GKh, 
který na našem gymnáziu (díky laskavým donátorům) 
pomáhá studentům již více než 20 let. 
Finančně přispívá k realizaci řady školních projektů 
a pořizuje nadstandardní vybavení pro studijní i zá-
jmovou činnost studentů gymnázia. Financuje rovněž 
startovné a cestovné na nejrůznější soutěže, kterých se žáci v průběhu školního roku účastní. Le-
tos se jednalo například o Ekologickou olympiádu, o Logoliádu, o matematicko-fyzikální týmovou 
soutěž Náboj Junior, o olympiádu z němčiny či o Robotiádu a jiná žákovská klání. 
co se týče soutěží organizovaných ve škole, přispívá fond na materiál potřebný k realizaci projek-
tů a na ceny pro vítěze. V letošním školním roce mezi celoškolními projekty dominoval Veletrh ces-
tovního ruchu, ve kterém byla odměněna každá z 16 tříd na škole a vítězná arabská říše alias tří-
da V5a pak obdržela cenu pro absolutního vítěze. Z dalších soutěží můžeme jmenovat soutěž řeč-
níků Mladý Demosthenes, soutěž v prezentačních dovednostech Prezentiádu nebo soutěž ve sbě-
ru papíru, o jejíhož vítěze byl již tradičně sveden lítý boj a jejíž hlavní cenou je výlet do Prahy spo-
jený s návštěvou Muzea komunismu.
Dalším z projektů, na který NF GKh přispěl, byla realizace workoutového hřiště pro studenty naší 
školy v areálu Gymnázia Jiřího Ortena. Je využíváno v hodinách tělesné výchovy, ale projekt byl 
realizován i proto, aby škola upozornila své žáky na důležitost zdravého životního stylu. V rámci 
slavnostního otevření prostoru 19. listopadu 2018 bylo i proto vedením školy zajištěno vystoupení 
workoutové skupiny E. R. s. spojené s workshopem o významu cvičení s vlastním tělem (kalisthe-
nika), o regeneraci po cvičení a o správné výživě sportovce.
V loňském roce Nadační fond pokračoval v dovybavení školního fotografického ateliéru, školní-
ho pěveckého sboru Gaudeamus a divadelního kroužku s názvem „DramaŤák“ tak, aby v tvořivém 
prostředí Ortenova gymnázia mohly i nadále vznikat projekty osobitě reflektující pohled na svět 
našich studentů. Účastníci Fotokroužku opět zrealizovali školní projekt výstavy v polském Krako-
vě, divadelníci odehráli divadelní hru u příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného státu 
a slavnostně ukončili (v nových kostýmech) školní rok zdařilým představením v rámci již tradič-
ních Ortenálií. Vánoční koncert Gaudeamu byl nasvícen zakoupenými reflektory, noty hudebníků 
byly rozloženy na stojanech pořízených z prostředků NF a z nového mikrofonu se linuly libé hla-
sy našich zpěváků. 
Klání o mistra futsalové ligy je název dalšího z řady školních projektů. Jedná se o půlroční akci, do níž 
se zapojily desítky žáků napříč všemi třídami. ceny pro vítěze byly financovány nadačním fondem. 
aby naše škola poukázala na problémy spojené s plýtváním potravin ve společnosti (i v naší školní 
jídelně) a také na nespravedlnost v přerozdělování zisků v globálním zemědělství, připojili jsme se 
již podruhé k happeningu s letitou tradicí. Školní projekt s názvem Férová snídaně přilákal učitele, 
studenty i jejich rodiče. společně (za finanční spoluúčasti Nadačního fondu GKh) připravili a poté 
posnídali „dobroty“ od lokálních producentů doplněné fairtradovou kávou a čajem. 

NADAČNÍ FOND GY MNÁZIA
 KU

TNÁ HORA
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Ve výčtu aktivit by jistě nemělo chybět financování celoročního školního projektu Prevence sociál-
ně patologických jevů pro pět tříd vybraných předmětovou komisí ZsV, aby se studenti seznámili 
s možným řešením citlivých témat týkajících se dnešních mladých lidí, jakými jsou například men-
tální anorexie, bulimie, agrese, šikana či kyberšikana.
V tuto chvíli je proto namístě „nahlas a zřetelně“ poděkovat všem přispěvatelům do Nadačního 
fondu GKh, kteří tak mají na popsaném průběhu výchovy a vzdělávání na GJO svůj nemalý podíl. 
Ráda bych zde i letos zmínila jedny z donátorů školního nadačního fondu, a to studenty maturit-
ních ročníků, kteří z výtěžku svých plesů poskytují každoročně nemalý příspěvek na budoucí pro-
jekty mladších spolužáků. Děkujeme! Jana Štrůblová

II. ročník charitativního koncertu pro Terezku
Ve čtvrtek 14. února odehrála v aule ško-
ly studentská kapela „Zatím anna“ charita-
tivní koncert na pomoc malé nemocné te-
rezce. Kapelu, která dříve vystupovala pod 
názvem GJO band, tvoří především absol-
venti a současní studenti Gymnázia Jiřího 
Ortena. Na fotografii zleva: Vojtěch char-
vát, Lukáš Lázňovský, tereza benešová, Vi-
lém Licek, anna coufalová, Jan brožek 
a samuel Frengl. Koncert byl stejně jako 
loni velmi úspěšný a dobrovolné vstupné 
vyneslo přes 15 tisíc korun.

„Pomáhat má smysl“ i potřetí
slovy „Pomáhat má smysl“ začínala svou úvahu v loňské ročence dnes již úspěšná absolvent-
ka našeho gymnázia Štěpánka schreierová. a po roce lze toto vyjádření jen podtrhnout. Nejen 
ona, ale i dalších deset mladých lidí „od nás“ se již třetím rokem připojuje ke kutnohorským 
studentům, kteří hledají a nacházejí smysl v nezištné pomoci druhému. Míša Řepová (V7a), 
bára Marešová (V7a), bára Poláková (V8a), Michal bajer (c3a), Denisa Pešová (c3a), Marké-
ta Dušátková (c4a), terka Šraňková (c4b), Nikola Mistrová (c4b), Vítek Koza (c1b), Natálie 
bartůňková (c1b) a již zmiňovaná Štěpánka schreierová (c4b) věnovali část ze svého volné-
ho času pomoci druhým, ať již v léčebně dlouhodobě nemocných, v Domově barbora, v níz-
koprahovém klubu Maják, či při zajišťování jednorázových charitativních akcí při Oblastní cha-
ritě Kutná hora. 
a jak svou pomoc druhým vnímá jedna z dobrovolnic a co pro ni znamená být dobrovolnicí, může-
te zjistit v následujícím zamyšlení báry Polákové:
„co pro mě znamená být dobrovolníkem? Na začátku tohoto školního roku nám studentům byla 
nabídnuta možnost zapojit se do dobrovolnické činnosti kutnohorské pobočky charity. Pro mě to 
byla okamžitě lákavá nabídka, protože už dříve, když jsem byla mladší, jsem se zúčastňovala dob-
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rovolnických akcí, jako bylo například betlémské představení a Vánoční koncerty v domově dů-
chodců v Poděbradech. Už tehdy mě to velmi bavilo. 
hned jsem se tedy přihlásila a nakonec jsem byla spolu se svými kamarádkami přidělena do Do-
mova barbora v Kutné hoře. Zde je mým úkolem navštěvovat a obveselovat seniory, mnohdy při-
poutané na lůžko. No, úkolem… takto to zní jako zodpovědnost nebo dokonce práce. ale ve skuteč-
nosti je to hlavně radost, jakkoliv divně to může znít. Vzhledem k tomu, že navíc moje rodina byd-
lí společně s prarodiči a kontakt se seniory mám tedy každodenní, byl tento úkol pro mě jako stvo-
řený. Jednou až dvakrát týdně přicházím do domova, navštívím „své babičky“ a společně si čteme 
nebo, když na čtení nemají náladu, vyprávím jim třebas o tom, jaký jsem měla týden a s čím se ve 
svém běhu dní momentálně potýkám. Je moc příjemné vidět, jak se jim při každé návštěvě rozzáří 
obličej a s jakou vděčností člověka přijímají. Mnohdy mi také vypráví ony. O tom, co v minulosti dě-
laly, kde vyrůstaly a jako i u jiných babiček se člověk nevyhne pro ně typickému „dohazování“ vnu-
ků. Při takovýchto rozhovorech se opravdu uvolním po náročném dni a jenom poslouchám, pro-
tože v každé větě mi předávají kousek ze své moudrosti, střípek svých zkušeností. Jsou to mnohdy 
jejich zážitky a životní lekce, ze kterých se i já sama mohu něco naučit. 
Jelikož bych i po absolvování vysoké školy ráda působila v této oblasti, je pro mě docházení do Do-
mova barbora nedocenitelná zkušenost, z níž nečerpám pouze dnes, ale věřím, že pro mě bude uži-
tečná i v budoucnosti, ať už v profesním životě či v soukromí. a jestli ti, kdo tento článek čtou, vá-
hají nad tím, zda se také zapojit do dobrovolnické práce se seniory či dětmi, tak „za mě“ vřele do-
poručuji!“ Jana Štrůblová – Barbora Poláková (V8A)

Masopustní veselí 
Jak je již několik let zvykem, byla i tento rok vybrána jedna třída z našeho gymnázia, aby pomoh-
la uspořádat masopustní průvod pro Mateřskou školku Pohádka v Kutné hoře. Letos měla tu čest 
podílet se na akci c2a. Průvod se uskutečnil ve středu 25. února. V ranních hodinách jsme se pře-
vlékli do propracovaných masopustních kostýmů a vyrazili za dětmi. společně s námi se do školky 
vypravily i paní učitelky i. Gembiczká a M. Peková a pan učitel Z. Licek. Před průvodem nám ještě 
ve školce nabídli svačinu na posilněnou a mohli jsme vyrazit. Každý z nás dostal na starost jedno 
nebo dvě děti, na které jsme dávali pozor během celé akce. Prošli jsme pěkný kus Kutné hory – ko-
lem Kamenné kašny, přes Palackého náměstí, Vlašský dvůr až ke svaté barboře. během cesty jsme 
udělali pár masopustních zastávek, při kterých zatancovali ženich s nevěstou a my s dětmi tanco-
vali kolem nich. celý průvod doprovázeli šikovní hudebníci, kteří dodávali celé akci ještě lepší at-
mosféru. Přišlo se na nás podívat spousty diváků – jak rodičů, babiček, dědečků, obyvatel Kutné 
hory, tak i pár zahraničních turistů, kteří na nás mohli oči nechat. Myslím, že za všechny mohu na-
psat, že akci jsme si užili a budeme doufat, že příští rok bude masopust stejně povedený jako ten le-
tošní. Karolína Matoušková (C2A)

Dobročinný maturitní ples C4a
třída c4a se rozhodla k naprosto ojedinělé věci: věnovat výtěžek ze svého maturitního plesu, kte-
rý se konal 15. března v Kulturním domě Lorec, na dobročinné účely. shromáždili proto všechny fi-
nance, které po odečtení nákladů získali z výtěžku vstupného, ze hry o ceny i z nametených mincí, 
které na maturanty při nástupu házeli diváci, a konečná částka činila 27 000 Kč. tyto peníze třída 
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věnovala Oblastní charitě Kutná hora, konkrétně na projekt rekonstrukce budovy pro služby pro 
zdravotně postižené v ulici Jiřího z Poděbrad, kde by měla vzniknout sociálně terapeutická dílna, 
sociální rehabilitace a aktivizační služba. Velký dík patří všem, kdo jakýmkoliv způsobem na plese 
přispěli. Díky Vám mohla c4a udělat dobrou věc! 

Community service C3b
V dubnu se několik studentů c3b podílelo na 
charitativní akci „Pošli kačku“, pořádané stře-
diskem Na sioně v Kutné hoře. studenti v uli-
cích města prodávali startovací čísla gumových 
kachniček, které následně 27. dubna „závodily“ 
ve Vrchlici o sponzorské ceny v podobě různých 
voucherů. Výtěžek z prodeje přispěl k náku-
pu nového automobilu pro pracovnice Oblast-
ní charity Kutná hora, které dojíždějí za dětmi 
s poruchami autistického spektra či zdravotním 
postižením. Ladislav Douša

sluníčkový den 
během letošního sluníčkového dne pro opuštěné děti, který se konal 25. dubna, se prodávání 
drobných předmětů v Kutné hoře ujali žáci V5a. Ve prospěch nadačního fondu Rozum a cit se jim 
podařilo vybrat celkem 11 395 Kč.



14

p
O

r
T

F
O

l
I

A
 T

Ř
í

d

PORTFOLIa TŘÍD

Třídní učitelka: Mgr. Václava Kapitánová
Počet žáků: 33 (14 dívek a 19 chlapců)

V1a

Zadní řada zleva: Štěpán Horčák, Eliška Netolická, Michaela Richterová, Emma Dorothea Krausová, 
Nhi Le Phuong Nguyen (Lenka), Michal Provazník, Nela Machková, Ondřej Bětík, Lukáš Pospíchal, 
Vojtěch Kolárik a Adam Boček 
Prostřední řada zleva: Julie Kotrbová, Daniela Miková, Nela Hozmanová, Monika Lojková, Barbora 
Marysková, Alžběta Červenková, Ondřej Skopal, Petr Martínek, Vít Voldřich, Philip Josef Koch a Václava 
Kapitánová (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Aneta Hejdová, Petr Portl, Kateřina Charvátová, Veronika Sigmundová, David 
Provazník, Josef Rippl, Jan Lukeš, Vojtěch Janeček, Jan Erben, Ondřej Filouš a Samuel Železný
Chybí: Matouš Macháček

Úspěchy žáků

adam boček 2. místo Pangea, krajské kolo

adam boček 1. místo Matematický klokan, okresní kolo (benjamin)

Petr Martínek 1. místo Zeměpisná olympiáda, okresní kolo (a)

Daniela Miková 3. místo Zeměpisná olympiáda, okresní kolo (a)

Vít Voldřich 1. místo Matematická olympiáda, okresní kolo (6)

Petr Portl 2. místo Matematická olympiáda, okresní kolo (6)

Štěpán horčák 2. místo hlídka mladých zdravotníků, okresní kolo
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V1a

adaptační kurz
Ráno v 9.00 jsme se všichni shromáždili v pří-
zemí školy, kde jsme se seznámili s volnočaso-
vou agenturou hobit. Potom jsme šli do studov-
ny, kde jsme si odložili věci a mohli jít do tělo-
cvičny. tam jsme hráli hry, abychom si zapama-
tovali naše jména. Z tělocvičny jsme se přesu-
nuli do jídelny, kde jsme si dali oběd. Po obědě 
jsme měli chvíli na odpočinek a pak jsme šli do 
lesíka, kde jsme hráli asi nejnáročnější hru: Mu-
seli jsme oběhnout danou trasu nejméně dva-
krát popředu, dvakrát pozadu, dvakrát se zá-
těží a jednou s nosítky. Dohromady jsme tak 
uběhli cca 80 km!
Po plně nabitém dni přišel večer, ale to nezna-
menalo, že končíme! Na řadu totiž přišla báječ-

ná hra, která nám krásně zakončila den. spočívala v tom, že každý napsal své přání na papírek. 
K tomu jsme každý dostali zapálenou svíčku, se kterou jsme se museli od malého altánku v zahra-
dě přemístit přes hřiště až do velkého altánu. Jenže po cestě chodila zlá čarodějnice, a pokud jsme 
se pohnuli v její blízkosti, sfoukla nám svíčku. to pak nezbylo než počkat, dokud nás další kama-
rád se svou svíčkou nezachránil. 
celý adapťák utekl jako voda, ale za ty necelé dva 
dny jsme se stihli seznámit. Na konci jsme ještě do-
stali kamínek na památku a už jsme se nemohli do-
čkat, jaký bude první školní den.

Nela Machková (V1A)
Japonsko
Když jsme si vylosovali Japonsko, první, co mě na-
padlo, bylo: „No, tak to jsem na nás opravdu zvěda-
vá!“ ale to jsem ještě nevěděla, jak bezvadnou má-
me třídu. První hodinu, kdy jsme téma začali po-
řádně rozebírat, jsme se rozdělili do skupin a při-
dělili si úkoly a povinnosti. Čas utekl velmi rychle 
a posledních pár dní před veletrhem jsem byla vel-
mi nervózní. V den veletrhu byl čas jen na posled-
ní úpravy: naservírování jídla, úpravy kimon nebo 
umís tění našich hedvábniček (japonský druh slepi-
ce) do klece. 
ať si každý říká, co chce, ale já myslím, že jsme ve-
letrh udělali, jak nejlépe jsme mohli, a jsem na naši 
třídu moc pyšná! Nela Machková (V1A)
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V2a

Třídní učitel: Mgr. Jiří Kopecký
Počet žáků: 30 (17 dívek a 13 chlapců)

Zadní řada zleva: Lucie Voncová, Karolína Chocholová, Michaela Olivová, Prokop Rydval, Ema 
Srkalová, Šimon Macháček, Tadeáš Procházka a František Drahota
Prostřední řada zleva: Anna Vanková, Klára Štěpničková, Veronika Strnadová, Hermína Bělohlávková, 
Klára Drahotová, Jakub Teska, Markéta Bohuslavová, Viktorie Kulhánková, Ema Pajerová, Tomáš 
Havránek, Daniel Procházka a Jiří Kopecký (třídní učitel)
Přední řada zleva: Kristýna Novotná, Kryštof Bednář, Josef Linhart, Eliška Podhorová, Karolína 
Zajíčková, Anna Bohatová, Pavel Koděra, Vojtěch Beneš, Viktor Navrátil a Marko Pekárek
Chybí: Kateřina Krupičková

Úspěchy žáků

Eliška Podhorová 1. místo Matematická olympiáda, okresní kolo (7)

Eliška Podhorová 2. místo Zeměpisná olympiáda, okresní kolo (b)

Eliška Podhorová 1. místo Pythagoriáda, okresní kolo (7)

Eliška Podhorová 2. místo Fyzikální olympiáda, okresní kolo (G)

Ema Pajerová čestné uznání Přehlídka dětských recitátorů, oblastní kolo

Ema Pajerová 1. místo Prezentiáda, krajské kolo

Kryštof bednář 1. místo Prezentiáda, krajské kolo

Prokop Rydval 3. místo Pythagoriáda, okresní kolo (7)

Pavel Koděra 3. místo Fyzikální olympiáda, okresní kolo (G)
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V2a

Egypt v sekundě
Dne 3. října jsme si poprvé vylosovali starověkou 
kulturu, kterou jsme měli prezentovat na Veletr-
hu cestovního ruchu. bylo nám jedno, co si vy-
losujeme, ale hlavně jsme nechtěli Mongolsko. 
Když došlo na losování, všichni jsme byli nervóz-
ní. Šli jsme na řadu jako předposlední a už zbý-
valo jen Japonsko a Egypt. Z toho jsme měli ra-
dost, protože obojí je dobré. Nakonec jsme si vy-
losovali starověký Egypt. byli jsme nadšení, jeli-
kož s Egyptem se toho dalo opravdu hodně vy-
myslet. Pak už jsme začali postupovat s přípra-
vou. Jako první jsme natočili video, poté začalo 
vyrábění pyramidy a dalších typických věcí pro 
Egypt. Vymýšleli jsme i, co budeme vařit. Když 
nastal ten den, kdy mělo vše vypuknout, byli 
jsme nervóznější než při losování. Všichni byli na svých místech. Doktoři byli u doktorského stol-
ku, otroci u pyramidy, bohové seděli na svých místech, a dokonce i opravdové orgány byly v kano-
pách v pyramidě. Naštěstí jsme během veletrhu neměli žádné komplikace. K jídlu jsme dělali pa-

lačinky, pravý egyptský chléb s tahini, a dokonce jsme 
měli i pivo. Vlastně nealkoholické. Po našem vcelku 
povedeném veletrhu přišla ale ta nudnější část – mu-
seli jsme uklízet, a to trvalo dost dlouho, protože všu-
de byla izolepa, papírky a odpadky. 
K našemu překvapení jsme vyhráli cenu za vzděláva-
cí přínos, za což jsme byli rádi. Všichni jsme se shod-
li, že se nám veletrh povedl, ale co je hlavní, že jsme si 
ho všichni užili.

Karolína Chocholová (V2A) – 
Markéta Bohuslavová (V2A) – 

Daniel Procházka (V2A)

Lyžák sekundy
Ve dnech 13. až 19. ledna jsme byli ve svobodě nad 
Úpou v Krkonoších, kde probíhal náš lyžařský kurz. 
byli jsme ubytováni v hotelu Prom a lyžovat jsme jez-
dili na Košťálku nebo na Černou horu. Každý den začí-

nal snídaní v 7:30, poté jsme nastoupili do skibusu a jeli lyžovat. hned první den jsme byli rozřaze-
ni do tří skupin, každý podle svých dovedností. Lyžovali jsme v neděli, pondělí a v úterý. Ve středu 
jsme dojeli do Černé hory a poté jsme jeli na běžkách až do svobody nad Úpou. Odpoledne, hned 
po obědě, jsme jeli do bazénu v Janských Lázních. Ve čtvrtek jela první skupina a pět lidí z druhé 
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na Černou horu. V pátek jsme jeli na Košťálce slalom na čas a večer bylo vyhlášení a konal se kar-
neval. V sobotu ráno jsme dobalili a odjeli, v 11 hodin jsme byli v Kutné hoře. Lyžák jsme si moc 
užili a dobře si zalyžovali.

Šimon Macháček (V2A)

Exkurze „Praha gotická“
Dne 10. ledna se naše třída a páni učitelé J. Kopecký a i. bauer vypravili do Prahy za gotickými pa-
mátkami. Navštívili jsme Prašnou bránu, staroměstské náměstí, radnici s orlojem, Muzeum Karlo-
va mostu i betlémskou kapli. Viděli jsme zdobené křížení žeber, domovní štíty, sochy králů a další. 
V muzeu jsme navíc viděli středověké stroje, např. ruční jeřáb na vyzvedávání kvádrů na stavbu. 
Na každém takovém kvádříku je i značka každého stavitele, aby prokázal, co udělal a za co má do-
stat mzdu. tady jsou také k vidění základy Juditina mostu, tedy zdivo staré osm set let. Další zají-
mavostí jsou domovní znamení – my jsme viděli jedno takové na domu U Kamenného zvonu. Mys-
lím, že výlet se zdařil, a doufáme, že nebyl poslední.

Viktorie Kulhánková (V2A) – Anna Vanková (V2A)

Z deníčku (ukázka slohové práce)

16. června, středa
Dnes to na atletice byl frmol. trenér řval na standu, aby nelezl na ty sloupy, na kterých se 
vztyčují vlajky. Já vím, že jsem to standovi poradil já, ale kdo mohl vědět, že to doopravdy 
udělá. No nic, teď už budu pouze čekat, kdy to na mě standa práskne.
Dnešní výkon: 300 m běh – 0:48,38

17. června, čtvrtek
standa vypadal, že ani necek, ale na konci tréninku si mě trenér zavolal k sobě. Už jsem si 
chystal nějakou výmluvu, ale jakmile začal otvírat pusu, ozvala se rána. Vykoukli jsme ze dve-
ří a viděli, jak standa leží na zemi a vedle něho stožár. teď opravdu nevím, jestli tu škodu 
bude platit standa, nebo já.
Dnešní výkon: 300 m běh – 1:15,00 (byl jsem nervózní)

18. června, pátek
Když jsem dneska přišel na atletiku, nikdo tam z našeho klubu nebyl. Jen se tam někdo po-
koušel znovu vztyčit ten stožár. trénink odpadl.

21. června, pondělí
standa si zlomil nohu. teď nebude na trénink dlouho chodit. asi si musím i zavést deník, kam si 
budu psát svoje dluhy, protože mám škodu vzniklou na stožáru a práce na jeho obnově zaplatit.

Ema Pajerová (V2A)
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Třídní učitelka: Mgr. irena Čepková
Počet žáků:  32 (19 dívek a 13 chlapců)

Zadní řada zleva: Julie Krejčová, Markéta Čermáková, Natalie Maria Mušák, Anna Mocová, Nela 
Bičíková, Aneta Strnadová, Barbora Svobodová, Tereza Čábelková a Eliška Zoulová
Prostřední řada zleva: Adéla Veselá, Barbora Sirotková, Julie Lukášková, Matylda Hiršová, Nikola 
Tůmová, Kateřina Lorencová, Vojtěch Bulíček, Natálie Kapičková, Svatopluk Boček, Alena Ryšavá 
a Irena Čepková (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Jakub Vála, Jan Koleček, Ondřej Konečný, Jakub Patlejch, Patrik Novák, Matouš 
Erben, Kryštof Dostál a Martin Nedecký
Ležící zleva: Jakub Mach, Tomáš Pospíšil a Daniel Vaněk
Chybí: Agáta Šimůnková a Ema Drozenová

Úspěchy žáků

barbora svobodová 2. místo Pangea, krajské kolo

anna Mocová 2. místo hlídka mladých zdravotníků, krajské kolo

Matylda hiršová 2. místo hlídka mladých zdravotníků, krajské kolo

alena Ryšavá 2. místo hlídka mladých zdravotníků, krajské kolo

Markéta Čermáková 2. místo hlídka mladých zdravotníků, krajské kolo

adéla Veselá 2. místo hlídka mladých zdravotníků, krajské kolo

agáta Šimůnková 1. místo Fyzikální olympiáda, okresní kolo (F)

agáta Šimůnková 1. místo Matematická olympiáda, okresní kolo (8)

Kateřina Lorencová 2. místo Matematická olympiáda, okresní kolo (8)
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svatopluk boček 3. místo Zeměpisná olympiáda, okresní kolo (c)

Markéta Čermáková 1. místo Pythagoriáda, okresní kolo (8)

Markéta Čermáková 3. místo Fyzikální olympiáda, okresní kolo (F)

Kateřina Lorencová 3. místo Pythagoriáda, okresní kolo (8)

Veletrh cestovního ruchu, letos ve znamení dávných civilizací
Naše třída měla za úkol představit indiány severní ameriky. Po počátečním nadšení z vylosované-
ho tématu nastaly bouřlivé debaty o tom, jak natočit upoutávku. termín odevzdání se rychle blí-

žil a my jsme konečně coby indiáni usedli k ohni 
za zvuku tam-tamu a vykouřili dýmku míru. (Od-
měnou za reklamní video nám nakonec bylo 
3. místo, ale to jsme tehdy ještě nemohli vědět.) 
Největší práce nás teprve čekala. V předvečer ve-
letrhu se třída začala měnit k nepoznání: Posta-
vili jsme týpí, rozvěsili lapače snů, napnuli bizo-
ní kůži a připravili ohniště. Ráno jsme se sešli už 
jako indiáni a těšili se na první návštěvníky. ti si 
u nás mohli vystřelit z luku, dozvědět se od ša-
mana něco o lékařství a ochutnat typická indián-

ská jídla, jako jsou kukuřičné placky, dýňová polévka nebo sušené maso. indiáni si opékali bizona, 
za doprovodu bubnů tančili kolem ohně a atmosféru divokého západu jsme dotvořili scénkou z bi-
tvy u Wounded Knee. to, že se nám podařilo zážitek z prérie dobře zprostředkovat, nám potvrdilo 
ocenění poroty za vzdělávací přínos. Martin Nedecký (V3A)

Návštěva IQlandie
Dne 14. května se naše třída zúčastnila exkurze do iQlan-
die v Liberci. Před budovou školy jsme se shromáždi-
li krátce před osmou hodinou spolu se třídou V1a. au-
tobus nás dopravil až do Liberce, kde jsme se rozdělili. 
Naše třída zavítala do iQlandie, zatímco V1a poctila svo-
jí návštěvou botanickou zahradu. batohy jsme uložili do 
úschovny a vyrazili jsme. V science centru jsme se dozvě-
děli spoustu zajímavých věcí nejen o vesmíru a o příro-
dě, ale také o našem těle. Mohli jsme si například otesto-
vat naše smysly, vyzkoušet test osobnosti a v neposlední 
řadě procvičit naše zdravotnické schopnosti. Vedle toho 
byla celá expozice doplněna skvělými hrami, které nám 
zpříjemnily výlet. Odjížděli jsme nejen s novými poznat-
ky, ale také se spoustou zážitků.

Matylda Hiršová (V3A)
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Třídní učitelka: Mgr. Monika Peková 
Počet žáků:  31 (21 dívek, 10 chlapců)

Zadní řada zleva: Alžběta Botková, Monika Vargová, Jolana Hromčíková, Sára Šnajdrová, Šimon 
Kohoutek, Miroslav Mlynka, Martin Bartůněk a Marek Bílý
Prostřední řada zleva: Tereza Silvestrová, Kryštof Novotný, Kateřina Voldřichová, Klára Zelená, Adéla 
Novotná, Alžběta Klimtová, Karolína Částková, Tomáš Karásek a Vítězslav Koreček
Přední řada zleva: Julie Patáková, Magdalena Hiršová, Adéla Němcová, Nikola Kouřilová, Monika 
Peková (třídní učitelka), Klára Šťastná, Alena Votavová, Trinh Mai Hoa (Růženka), Natálie Kočíková 
a Ema Bulandrová
Ležící zleva: Šimon Borovec, Huynh Khanh Phuong (Diana) a Alex Jarkuliš
Chybí: Jan Matušina a Emma Petrů

Úspěchy žáků

alena Votavová 2. místo chemická olympiáda, krajské kolo (D)

alena Votavová 2. místo Prezentiáda, krajské kolo

alena Votavová 1. místo Matematická olympiáda, okresní kolo (Z9)

alena Votavová 3. místo Olympiáda z českého jazyka, okresní kolo (i)

Nikola Kouřilová 2. místo Prezentiáda, krajské kolo

sára Šnajdrová 2. místo Prezentiáda, krajské kolo

Miroslav Mlynka 2. místo Konverzační soutěž v NEJ, okresní kolo
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alžběta botková 3. místo Fyzikální olympiáda, okresní kolo (E)

Klára Šťastná 3. místo chemická olympiáda, okresní kolo (D)

alena Votavová 2. místo hlídka mladých zdravotníků, okresní kolo

Ema bulandrová 2. místo hlídka mladých zdravotníků, okresní kolo

Emma Petrů 2. místo hlídka mladých zdravotníků, okresní kolo

Kateřina Voldřichová 2. místo hlídka mladých zdravotníků, okresní kolo

Veletrh cestovního ruchu ve třídě V4a
Naše třída měla tento rok ztvárnit stát 
Mongolsko, což nám nejdříve nepřipada-
lo jako dobré téma, ale nakonec jsme zjis-
tili, že opak je pravdou. Lidé toho o Mon-
golsku moc neví, tudíž jsme jim mohli při-
nést spoustu nových informací. Jako první 
jsme začali připravovat naše video. Proto-
že Mongolové byli nájezdníci, natáčeli jsme 
naši upoutávku na koních ze stáje Rozár-
ka a davové scény vznikaly na loukách za 
Kutnou horou. V naší třídě jste mohli vidět 
pravou mongolskou jurtu, povozit se na ko-
níkovi, ochutnat skvělé mongolské jídlo, vidět šamanský rituál nebo zápas našich silných mongol-
ských válečníků. byl to pro celou naši třídu dost vyčerpávající den, za který jsme ale byli odměněni 
hned několika cenami, jako například 2. místo za video upoutávku. Největší odměna pro nás však 
byla zábava, kterou jsme si při přípravě a při konání veletrhu užili. Klára Šťastná (V4A)
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Třídní učitel:  Mgr. Viktor heřmánek
Počet žáků: 31 (20 dívek a 11 chlapců)

Zadní řada zleva: Tadeáš Petrů, Matěj Koten, Martin Svoboda, Jan Danda, Antonín Krejča, Jakub 
Šťastný, Štěpán Křenovský, Albert Procházka a Slávek Rydval
Prostřední řada zleva: Lucie Abigail Kopelentová, Markéta Moravcová, Eliška Rosická, Alena Jiráňová, 
Aneta Silvestrová, Magdaléna Vondráčková, Lea Cielecká, Adéla Buřičová, Karolína Mazaná, Alice 
Hromčíková a Karolína Pavlová
Přední řada zleva: Aneta Benešová, Adéla Velímská, Elisabeth Heroldová, Šárka Juklová, Viktor 
Heřmánek (třídní učitel), Klára Kloosová, Karolína Richterová, Markéta Opasková a Dora Procházková
Chybí: Matyáš Danda, Vojtěch Zvolský a Zoe Vybíralová

Úspěchy žáků

tadeáš Petrů 2. místo Fyzikální olympiáda, krajské kolo (D) 

Šárka Juklová 2. místo Prezentiáda, krajské kolo

Vojtěch Zvolský 2. místo Prezentiáda, krajské kolo

Kvinta v Jizerských horách
Již podvanácté se kvinta vydala na chatu spolku Čmelák v Jizerských horách, letos se tak stalo 
hned v prvním školním týdnu. Jako doprovod s námi jeli pan bartoníček a náš nový třídní pan 
heřmánek.
celý pobyt na Mariánskohorských boudách by se dal popsat jako pracovně-vzdělávací. hlavní ná-
plní byla práce v lese, přesněji řečeno se jednalo o odvětvování kmenů, jejich vytahování z lesa, 
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převoz k chalupě a jejich srovnání kolem ní. tomu jsme 
věnovali celkem dva dny. ačkoliv práce nebyla vůbec jed-
noduchá, pracovali jsme pilně a povedlo se nám udělat 
více dřeva, než bylo původně plánováno. tím jsme si vy-
sloužili obrovskou pochvalu od členů Čmeláka. 
Vzdělávání jsme vyhradili dvě odpoledne po práci a pře-
devším středu, kdy jsme se vydali na výlet po Jizerkách. 
během odpoledne jsme si povídali o historii jak Jizer-
ských hor, tak i sudet, které jsme probrali od prvního 
osídlení přes stále ožehavé téma odsun/vysídlení čes-
kých Němců až po to, jak může toto téma rozhodovat 
volby dnes. V půlce pobytu jsme vyrazili na výše zmíně-
ný výlet, který měřil 27 km a zabral nám celý den. Zača-
li jsme na Protržené přehradě na bílé Desné. tato přehra-
da se před 102 lety protrhla a zaplavila celé údolí. Naší 
další zastávkou byla osada Jizerka, známá především 

proto, že jsou zde pravidelně naměřovány velmi nízké teploty. Po obědě jsme si prohlédli Rašeli-
niště Jizerky, které vzhledem k suchu, sužujícímu letos Česko, připomínalo spíše louku, kde se tu 
a tam vyskytovala louže vody. Naše další kroky vedly na pomyslný zlatý hřeb dne, horu Jizera mě-
řící 1 122 metrů. Odkud byl skvělý výhled na okolí. 
celý týden jsme si výborně užili, ať už šlo o výlet, práci v lese, nebo společné večery trávené u naší 
velkolepé vatry. a večery byly vůbec kouzelné, tak skvostnou oblohu, kterou je možné spatřit 
z úpatí Mariánské hory, hned tak někde nenajdete. Vše je umocněno magickým tichem Jizerských 
hor, v kombinaci se starou chalupou má člověk na okamžik pocit, že se objevil někde na přelomu 
století páry a století 20. Na závěr nezbývá než poděkovat 
za možnost strávit zde tento krásný týden a popřát letoš-
ním kvartánům, aby i oni za rok objevili kouzlo našich 
nejsevernějších hor. Vojtěch Zvolský (V5A)

arabská říše
V listopadu se naše třída již potřetí účastnila Veletrhu ces-
tovníhu ruchu. Mohli jsme tedy zúročit naše zkušenosti 
z předešlých ročníků. Pro tento ročník jsme si vylosovali 
jako téma ke zpracování arabskou říši. i když ze začátku 
jsme si nevěděli moc rady, nakonec jsme zvolili již osvěd-
čené obsazení jednotlivých stánků stejnými studenty jako 
před dvěma lety. Některé stánky jsme změnili, ale ty dů-
ležité, především tedy občerstvení, jsme ponechali. bě-
hem října jsme začali s přípravami, přičemž bylo nejtěž-
ší vymyslet vzhled celé třídy a domluvit se na něm. O pod-
zimních prázdninach jsme natočili propagační videoklip 



25

p
O

r
T

F
O

l
I

A
 T

Ř
í

d

V5a
a poté již zbýval pouze týden. V něm jsme zdaleka nestihli vše zařídit – a podle toho to i ve čtvrtek 
o přípravných hodinách vypadalo. ačkoliv jsme udělali kus práce, stále nám toho mnoho zůstalo 
na páteční ráno. Naštěstí se nám podařilo dodělat zbytek, a tak jsme mohli návštěvníkům předsta-
vit výborné arabské pokrmy, včetně pečeného masa či pikantního kuskusu se zeleninou. Velmi vý-
znamnou část třídy zaplnili různí „vědci”, kteří ukazovali významné arabské vynálezy z oblasti ma-
tematiky a zdravotnictví, ale asi největší úspěch zaznamenal stánek s pravou arabskou kávou a ča-
jem. Kávu jsme připravovali v džezvách, nádobách určených přímo k této činnosti, což jen přispělo 
k jedinečné atmosféře. Naše několiktýdenní snaha byla odměněna umístěním v kategorii kulinář-
ský počin a cenou za nejlepší stánek, ale také pocitem dobře odvedené práce, kterou jsme oproti mi-
nulému ročníku opět o něco zlepšili. Doufám, že se všem návštvěníkům našeho stánku líbíla jeho 
výzdoba a pochutnali si na našem občerstvení.  Vojtěch Zvolský (V5A)

Improliga
soutěž v improvizování, tak by se asi dala shrnout improliga pár slovy. byla by ale škoda, kdybych 
tento zajímavý projekt, který se na našem gymnáziu koná každý rok, popsal jen takto. improli-
ga je soutěž, kterou každý z žáků našeho gymnázia zažil nebo teprve zažije. tento projekt se koná 
v kvintě a prvních ročnících čtyřletého studia pod vedením učitelů ZsV. Jeho jedinečnost spočí-
vá v týmové spolupráci a v zapojení opravdu každého soutěžícího. Jedinou roli, kterou nemají na 
starost žáci, je hlavní rozhodčí. a moderátoři? Pomocní rozhodčí? Porota? to vše už zajišťují sami 
účinkující. 
Jak už název napovídá, cílem každého týmu je co nejlépe zaimprovizovat vylosovanou scénku. Zní 
to docela snadně, ale zahrát výjev „Neverbální divadlo má premiéru divadelní hry tygr a Máňa“ 
a ještě se vyvarovat chyb, ke kterým může dojít, zní skoro nemožně. avšak soutěžící si poradili ne-
jen s touto scénou, ale i s mnoha dalšími.  Antonín Krejča (V5A)
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V6a
Třídní učitel: PhDr. Petr Němeček, Ph.D.
Počet žáků: 31 (16 dívek a 15 chlapců)

Zadní řada zleva: Ondřej Šimon, Mikuláš Uher, David Fleischmann, Filip Wagner, Saša Machová, Patrik 
Souček, Arnošt Ingr, Hubert Hanousek a Vojtěch Höfner
Prostřední řada zleva: Tomáš Přívora, Jakub Potměšil, Tereza Piskačová, Natálie Karásková, Kateřina 
Hrůzová, Petr Němeček (třídní učitel), Kateřina Vaštová, Barbora Málková, Valérie Chocholová, Iva 
Marhanová a Vojtěch Cielecký
Přední řada zleva: Adéla Doležalová, Veronika Judytková, Irena Coufalová, Diana Vosecká, Anežka 
Špátová, Koleta Moravcová, Ivana Čuchalová a Adéla Zajíčková
Chybí: Aleš Batelka, Kryštof Kolda, Vojtěch Mašín a Ondřej Sedlačík

Úspěchy žáků

Vojtěch höfner 3. místo Nejlepší statický plakát, národní finále

Vojtěch höfner 3. místo Prezentiáda, krajské kolo

Vojtěch höfner 2. místo Matematický klokan, okresní kolo (Junior)

hubert hanousek 3. místo Nejlepší statický plakát, národní finále

ivana Čuchalová 3. místo Prezentiáda, krajské kolo

David Fleischmann 2. místo Konverzační soutěž v NEJ, okresní kolo

Ruské impérium
stejně jako v minulých letech i letos se na naší škole uskutečnil Veletrh cestovního ruchu. Naše 
třída se skvěle poprala s tématem Ruské impérium, které pro nás jako vždy vylosoval arnošt. 
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V6a
s prvními přípravami jsme začali hned následují-
cí týden při hodině výtvarné výchovy, kde jsme vy-
ráběli kulisy z kartónu a plakáty. Práce bylo hod-
ně, proto jsme se rozdělili na menší skupinky. Kaž-
dý tým měl svůj vlastní úkol, ale ani to nám nepo-
mohlo. Mnozí z nás proto zůstávali skoro dobrovol-
ně po škole a tvořili a tvořili… Ve čtvrtek před vele-
trhem jsme jen dodělali poslední úpravy a vyzdobi-
li třídu. Odcházeli jsme domů s  dobrým pocitem, že 
vše je hotovo. to jsme ale ještě netušili, jaké překva-
pení pro nás přichystá Kačka, která nám všem ve-
čer napsala, že doma nahodila své tryskové motory 
a stihla uvařit pořádný kotel klasické ruské polévky. 
super zpráva, ale jen v případě, že máte po ruce 300 
plastových misek. Všichni jsme zapojili své mozko-
vé závity a snažili se vymyslet nějaké řešení. Zachrá-
nila nás iva, která si ráno přivstala a pro misky ješ-
tě před školou zajela. těsně před vypuknutím celé 
akce jsme byli všichni pěkně nervózní, ale po prvních návštěvnících ze všech nervozita naštěs-
tí opadla. Všichni se stihli u stanovišť vyměnit, a tím pádem i obejít ostatní třídy. třešničkou na 

dortu pro nás bylo ocenění naší třídy za vynikající kulinář-
ský počin a výhra dortu! Díky naší skvělé spolužačce ivan-
ce, která nám upekla dva dorty pro případ, kdybychom se 
snad neumístili, jsme najednou měli dorty tři, a tak na kaž-
dého vyšel pěkný kus sladkého. Veletrh jsme si všichni moc 
užili a už se nemůžeme dočkat dalšího.

Natálie Karásková (V6A)
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V7a
Třídní učitel: Mgr. ing. Zdeněk Maňák, Ph.D.
Počet žáků: 24 (16 dívek a 8 chlapců)

Zadní řada zleva: Adam Grabherr, Jan Dostál, Jakub Müller, Alexandra Strnadová, Barbora Hájková 
a Radan Poppe
Prostřední řada zleva: Vladimír Švec, Vít Zelený, Bára Kuchařová, Marek Svoboda, Anna Grabherrová, 
Michaela Řepová, Alžběta Petrová a Zdeněk Maňák (třídní učitel)
Přední řada zleva: Karla Žertová, Lucie Šuhajová, Daniela Korečková, Kristýna Lázňovská, Karolina 
Šušková, Amálie Dvořáková a Lucie Vaštová
Chybí: Barbora Marešová a Vojtěch Ryšavý

Úspěchy žáků

alexandra strnadová 3. místo Konverzační soutěž ve FRJ, krajské kolo (b2)

Jan Dostál 2. místo studentská agora, krajské kolo

Jan Dostál 1. místo Konverzační soutěž v NEJ, okresní kolo

Jan Dostál 1. místo Zeměpisná olympiáda, okresní kolo (D)

Vít Zelený 2. místo studentská agora, krajské kolo

Karla žertová 2. místo studentská agora, krajské kolo

Karla žertová nejlepší debatér studentská agora, krajské kolo

Radan Poppe 2. místo studentská agora, krajské kolo
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V7a

Vikingové z V7a
Veletrh cestovního ruchu se na Gymnáziu Ji-
řího Ortena pořádá každé dva roky. Letos 
byly tématem starodávné civilizace, a jelikož 
máme ve třídě spoustu potenciálních histo-
riků, byli jsme s výběrem spokojeni. Dne 2. října proběhlo slavnostní losování v aule, včetně 
skvěle zpracované ukázky dramatického kroužku. Na výběr bylo spoustu zajímavých civilizací, 

ovšem naše třída si velmi přála Vikingy, což se 
nám posléze vyplnilo. s přípravami jsme za-
čali takřka okamžitě, s rostoucí touhou vyhrát 
hlavní cenu jsme všechno vymysleli do po-
sledního puntíku. Návštěvník si u nás nejdří-
ve mohl zaveslovat na vikingské vlodi, vyteto-
vat si některou z run, dostat pivo pro siláky 
(tedy pokud vyhrál páku) a zažít jedinečnou 
atmosféru Valhally s jejím delikátním jídlem. 
Proto není divu, že jsme vyhráli 2. místo u ve-
řejnosti a hlavní cenu za originalitu. Veletrh 
jsme si velmi užili a puká nám srdce nad tím, 
že to je pro nás ročník poslední.

Lucie Šuhajová (V7A) – Daniela Korečková 
(V7A) – Kristýna Lázňovská (V7A)

Suit Up Day
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V7a

stáž v bretani
V březnu jsem měla příležitost jet na měsíční studijní stáž do Francie, konkrétně do Lycée aimé cés-
aire v clissonu. clisson je poměrně malé město se srovnatelným počtem obyvatel jako Kutná hora. 
Na letiště v Nantes jsem dorazila v úterý a ještě ten den jsem šla do školy. Škola mi se vším tím množ-
stvím schodů a pater připadala jako labyrint. Naštěstí jsem si ale nemusela dělat starosti, jak se do-
stanu do správné učebny včas, protože na všechny hodiny jsem chodila se svou hostitelkou. ta mě 
provedla školou a snažila se mi pomáhat i s učivem. První týden jsem skoro nerozuměla a nemluvi-
la. hostitelská rodina mi pomáhala, jak mohla. snažili se mluvit pomalu, opakovat a následně zjed-
nodušovat, pokud jsem stále nerozuměla. Učitelé ve škole si mě ze začátku moc nevšímali a nevyvo-
lávali mě, za což jsem byla upřímně ráda, pak mě ale začali více zapojovat do výuky. Přes týden ne-
bylo moc volného času vzhledem k tomu, že škola končila většinou kolem šesté hodiny a každý den 

jsme dostávali poměrně dost úkolů. ale 
i tak se večer často našel čas na film. Kaž-
dý víkend jsme jeli někam na výlet. Město 
Nantes jsem měla možnost navštívit dva-
krát (když nepočítám přílet a odlet) – jed-
nou s hostitelskou rodinou a jednou se 
školou. a i když při mluvení ještě pořád 
hledám slovíčka, myslím, že mi tento po-
byt výrazně pomohl, a to nejen jazykově.

Michaela Řepová (V7A)

Z Debatní ligy
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V8a

Úspěchy žáků

Kateřina Rosická 9. místo Fyzikální olympiáda, celostátní kolo (a)

Kateřina Rosická 2. místo Matematický klokan, krajské kolo (student)

Kateřina Rosická 3. místo sOČ, krajská přehlídka, obor č. 2

Kateřina Rosická 3. místo bobřík informatiky, krajské kolo

Eliška Moravcová 4. místo sOČ, celostátní přehlídka, obor č. 7

Kateřina Melounová 1. místo sOČ, krajská přehlídka, obor č. 3

Třídní učitelka: Mgr. bc. Dana Vepřková
Počet žáků:  24 (16 dívek a 8 chlapců)

Stojící zleva: Jiří Hozman, Matěj Masopust, Lucie Krumphanzlová, Petra Hríbiková, Klára Zatlouka-
lová, Barbora Poláková, Kateřina Rosická, Jakub Hayne, Kateřina Mazurová, Benjamin Kmoch, Dana 
Vepřková (třídní učitelka), Lukáš Kačer (bývalý třídní učitel), Kryštof Stočes, Eliška Moravcová, Veroni-
ka Tupá, Anna Jeřábková, Marie Matějková a Josef Král
Sedící zleva: Simona Havlovicová, Michaela Kouřimská, Marie-Anna Kociánová, Kateřina Vančurová, 
Kateřina Melounová, Andrea Kuttelwascherová, Jorika Maňáková a Šimon Klazar
Chybí: Tomáš Vít
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V8a
V8anská říše
Přestože na počátku příprav našeho posled-
ního veletrhu cestovního ruchu převládala ve 
třídě spíše lenost, povedlo se nám, jako vždyc-
ky, vybičovat se ke kvalitním výkonům. Po roz-
tomilém Poohří, nedoceněné Keni a dokonalé 
Dubaji přišla pohodová Osmanská – v našem 
podání ovšem V8anská – říše. 
Už při vstupu do třídy ucítil každý návštěvník 
vůni exotiky, která se linula zejména z útulné-
ho koutku, kde Kryštof precizně vykládal nejen 
o přítomné vodní dýmce, ale i o skvělých ča-
jích. K ochutnání byla také turecká káva a mno-
ho dalších specialit Osmanské říše. Zájemci se 
dozvěděli zajímavosti o místě z vývěsných ta-
bulí i od milých průvodců. Kdo chtěl, mohl si zapálit svíčku, čímž dokreslil celou atmosféru prosto-
ru, kterou doplňovala i typická hudba. 
Veškerá naše snaha nám přinesla ocenění za vzdělávací přínos a dobrý pocit, že jsme se na to ani 
naposledy nevykašlali. tak příště třeba jako diváci! Marie-Anna Kociánová (V8A)
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Zadní řada zleva: Vít Karela, Martin Tvrdík, Ivan Mizler, Tomáš Chlubna, Metoděj Nytra, Jaroslav Valeš, 
Jiří Hlouch, Matyáš Vejdělek, Kryštof Tomáš Hasnedl, Ondřej Mašín a Jakub Gross
Prostřední řada zleva: Jindřich Bartoň (třídní učitel), Adam Šonka, Lukáš Králik, Jana Howardová, 
Kateřina Králiková, Adéla Pohůnková, Šárka Zoufalá, Barbora Radníková, Andrea Keclová, Viktorie 
Puchýřová, Tereza Jánská, Štěpánka Pospíšilová a Jana Štrůblová (zástupkyně třídního učitele)
Přední řada zleva: Alice Havelková, Jindřich Mikšovský, Tereza Kozáková, Jana Pertlová, Natálie 
Veselá, Antonie Jiránková, Veronika Bičíková, Natálie Hrišková, Michal Bouda a Tereza Truksová
Chybí: Vasylyna Husar

c1a

Jak to všechno začalo
Začalo to tím, když jsem zjistila, že jsem přijatá na Gymnázium Jiřího Ortena. bylo to samozřejmě 
super. Jsem na škole, na které jsem chtěla být, jde tam se mnou spoustu kamarádů a spolužáků a je 
to bezvadná škola. 
V červnu se konala první třídní schůzka. sešli jsem se tam nejen s ostatními spolužáky, ale hlavně 
s naším novým třídním učitelem panem bartoněm. Poprvé jsme tam byli jako třída c1a. 
Další předškolní setkání představoval adapťák, který se konal poslední týden o prázdninách. Ráno 
28. srpna jsme se sešli před školou. bylo to zvláštní, protože šlo o první akci naší třídy. Ujali se nás 
pan učitel bauer a dva bývalí studenti gymnázia Lucka a Kuba. během těch dvou dnů jsme se měli 
seznámit jak mezi sebou, tak se školou. hráli jsme nejrůznější hry seznamovací, zábavné, přemýš-
livé, ale také trochu vyčerpávající, tedy fyzicky náročné. Obzvláště jedna. také jsme poznali škol-
ní jídelnu. Myslím, že se ty dva dny povedly, a děkujeme za přípravu jejich pestrého programu.

Třídní učitel: Mgr. Jindřich bartoň
Počet žáků: 33 (18 dívek a 15 chlapců)
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c1a
No a potom nastal den, kdy jsme se ofi-
ciálně stali studenty GJO. tedy 3. září. 
Věděli jsme, že nás čeká pasování od 
žáků posledního ročníku, ale nevědě-
li jsme jaké. V aule postupně vyvolá-
vali naše jména a my jsme přichá zeli. 
Změřili nám obvod pasu a ruky, potom 
jsme bojovali s gladiátory a prošli ně-
kolika zkouškami. Nakonec jsme řekli 
přísahu za sebe a také za celou třídu. 
Po skončení pasování následovalo di-
vadelní představení, které připravil 
dramatický kroužek. 
Myslím, že jsme studium na GJO odstartovali hezky a že se nám tu bude líbit. Za to patří dík ostat-
ním studenům a učitelům.  Antonie Jiránková (C1A)

Suit Up Day
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c1a
Jak jsme se stali Římany
Na naší škole se odehrál veletrh cestovního ruchu na téma dávné civilizace. Pověřenci z naší třídy vy-
táhli lísteček s nápisem ŘÍM. že to byla dobrá volba, jsem věděl hned od začátku. a napadlo nás: „co 
Koloseum? a gladiátorské zápasy. skvělý nápad!“ Výtvarkáři dostali za úkol vyrobit kulisy: poutač, an-

tické sloupy, sochy bojovníků atd. že to nebylo až tak snadné, může 
každý ze zúčastněných potvrdit. Všichni se připravili na ztvárnění své 
role – od césara a Kleopatry, přes cicerona, až po obyčejné obyvatel-
stvo. Každý si měl zjistit zajímavosti ze života své postavy a obstarat si 
oblečení. Děvčata si pak vzala na starost přípravu některých antických 
pokrmů. společně jsme pak třídu vyzdobili: Vytvořili jsme Koloseum 
z lavic, které jsme pokryli prostěradly, připravili občerstvovací zónu 
a všechno možné ozdobili břečťanem. Nyní jen zbývalo čekat, až vele-
trh začne. V den D jsme naaranžovali jídlo, připravili množství elixíru, 
převlékli se a vžili do svých rolí. Zápasy zahajoval a moderoval cicero, 
vše bylo konáno pod záštitou samotného césara. během zápasu tekla 
umělá krev, která tomu dodávala ten správný efekt. Po zhlédnutí dra-
matického zápasu mohli návštěvníci ochutnat římské jídlo či se napít 
kouzelného elixíru. Díky tomu, že jsme se prostřídali v rolích, jsme do-
stali i možnost prohlédnout si ostatní civilizace. Veletrh byl zakončen 

slavnostním vy hlášením. Vyhráli jsme dort, který jsme si náramně vychutnali. Myslím si, že projekt naši 
třídu víc stmelil a že jsme z odvedené práce měli dobrý pocit. Tomáš Chlubna (C1A)

Školní výlet v Českém Krumlově
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c1b
Třídní učitel: Mgr. tomáš suk
Počet žáků: 33 (16 dívek a 17 chlapců)

Zadní řada zleva: Martin Fiala, Filip Rezek, Petr Jonáš, Jiří Gač, Tadeáš Zákora, Dominik Dangel, 
Michal Juráň, Vít Koza, Vojtěch Párys, Jan Mikyna a Jaroslav Beznoska 
Prostřední řada zleva: Radek Vnuk, Tomáš Kutílek, Ladislav Dolejš, Kamila Toumi, Denisa Krajíčková, 
Natálie Jelínková, Magdaléna Sikstová, Tereza Sladká, Soňa Pernicová, Prokop Němeček, Karolína 
Tvrdá, Lukáš Smitka a Tomáš Suk (třídní učitel)
Přední řada zleva: Michaela Filipová, Kateřina Veverková, Aneta Černá, Petra Drahokoupilová, Veronika 
Kadlečková, Andrea Štefková, Lucie Kratochvílová, Natálie Bartůňková, Khulan Ayalguu (Lenka) a Jan 
Procházka

Veletrh cestovního ruchu 2018
Jelikož jsme prváci, na veletrh 
jsme se těšili a v žilách nám kolo-
val adrenalin. Druhého října jsme 
se spolu s ostatními třídami sešli 
v aule, abychom si vylosovali téma 
veletrhu. Nám los hodil indiánské 
kultury střední a Jižní ameriky. 
Všichni si oddychli, předpokláda-
li, že to bude jednoduché. trochu 
nám vadilo, že na přípravy máme 
jen měsíc, zdálo se nám to málo. 
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c1b

hned, jak jsme měli možnost, uspořádali jsme 
„schůzku“. teprve tady nastal problém… Ně-
které to nezajímalo, někteří z toho nebyli nad-
šeni, ale přeci jen jsme se nakonec dohodli. Na-
točili jsme video, pracovali o výtvarce, tanco-
vali v tělocvičně, vymýšleli jídla a vytvářeli si, 
nebo kupovali kostýmy. 
Pak nastal den D. Všichni byli dost nervózní. 
Měli jsme vyzdobenou třídu a akce mohla za-
čít. Po celé dopoledne jsme se bavili, obcháze-
li různé třídy, hodnotili jídla. Prostě to byla vel-
ká legrace. Jako třída jsme si to užili. Konec ve-
letrhu proběhl v aule. Naše třída získala krás-
nou cenu za originální ztvárnění tématu. Mys-
lím, že jsme vyhráli všichni. Proč? Protože jsme 
se přece snažili a odvedli kus práce, na kterou 
jsme hrdí. 

Khulan Ayalguu (C1B)
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c2a
Třídní učitelka: Mgr. ilona Gembiczká
Počet žáků:  31 (19 dívek a 12 chlapců)

Zadní řada zleva: Milan Čáp, Šimon Zeman, Jakub Rejna, Lukáš Havelka, Vladimír Machka, Martin 
Anděl, Tomáš Brich, Nicolas Jackovič, Sabina Vocelová a Ondřej Zeman
Prostřední řada zleva: Jan Chylík, Kateřina Žohová, Štěpánka Neumanová, Kristýna Čtveráčková, 
Bozhena Kovalyshyn, Monika Loudová, Lucie Pánková, Kristýna Netolická, Tobiáš Karban, Josef Kosina 
a Ilona Gembiczká (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Tereza Moučková, Tereza Neprašová, Karolína Matoušková, Natálie Ladrová, Anna 
Marie Havránková, Noemi Povolná, Sára Sixtová, Valérie Sojková a Anna Bečánová
Chybí: Marie Nováková a Ráchel Pečenková

Čína
Dne 9. listopadu se uskutečnil pátý ročník akce 
Veletrh cestovního ruchu. Letošním tématem 
byly dávné civilizace a naše třída si vylosovala 
Čínu. Prvním požadavkem bylo natočit k naší 
civilizaci krátkou upoutávku. tu jsme poja-
li jako přípravu čaje, ale ve videu samozřejmě 
nechyběly ani dívky v čínském oblečení a pan-
da, která žije v Číně. Přípravy na veletrh pro-
bíhaly celý měsíc a my jsme využívali každou 
volnou hodinu, abychom nakreslili kulisy a při-
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pravili vše potřebné. Den před začátkem veletr-
hu jsme nazdobili naši třídu a vyčkávali na dru-
hý den. Vše začalo v půl deváté. Do tříd se hr-
nuly desítky lidí, studentů a porota, která po-
suzovala naše stánky. Náš stánek měl skvělou 
atmosféru: hrála čínská hudba a na stropě vi-
sely desítky lampionů. Mohli jste vystoupit na 
čínskou zeď nebo si prohlédnout čínské vyná-
lezy a také jste mohli vidět čínského císaře, kte-
rý byl ovíván čínskými ženami. tím nejlepším 
na našem stánku však bylo občerstvení, kde 
jste mohli ochutnat čínský čaj, rýži, nudle a ko-
láčky štěstí, ve kterých byl ukrytý vzkaz. Vele-
trh se nám líbil a těšíme se za dva roky na další!

Valérie Sojková (C2A)

c2a

Třída C2A na školním výletě
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Zadní řada zleva: Filip Líska, Josef Páral, Jan Bug, Ondřej Machytka, Petr Franc, Matěj Kamenář, 
Ondřej Culek a Tomáš Čihák 
Prostřední řada zleva: Vojtěch Ptáček, Barbora Pavelková, Evelína Zecová, Denisa Chlupáčková, 
Kristýna Poláčková, Adéla Lišková, Pavlína Adamcová, Karolína Ulrichová, Jaroslav Pavlík, Tomáš 
Remsa a Jana Svobodová (třídní učitelka) 
Přední řada zleva: Adéla Trešlová, Natálie Petrikovičová, Kamila Holá, Marie Karbanová, Kateřina 
Vokálová, Barbora Sejkorová, Andrea Uriková, Vanda Raková, Natálie Krausová a Pavlína Srnská
Chybí: Tomáš Flachs, Oliver Král a Barbora Vojáčková

Třídní učitelka: Mgr. Jana svobodová
Počet žáků:  31 (18 dívek a 13 chlapců)

c2b

Úspěchy žáků

Petr Franc 2. místo Olympiáda v aNJ, okresní kolo

tomáš Čihák 3. místo Matematický Klokan, okresní kolo (Junior)

Veletrh cestovního ruchu v C2b
Naše přípravy začaly prakticky ihned po losování, kde jsme si vylosovali starověkou indii. Začát-
kem naší práce na veletrhu bylo krátké video, které mělo nalákat návštěvníky právě k nám. Přípra-
vy na veletrh v plném proudu však započaly necelý týden před akcí samotnou. Den před dnem D 
jsme zdobili třídu různými barevnými látkami, krepovým papírem a věcmi, jež jsme vyrobili o ho-
dinách výtvarné výchovy. Kuchaři si připravili prostor k vaření v plenéru, mahárádža ašóka zas 
svůj trůn, kněží tádž Mahal a obchodníci své stánky. atmosféru jsme vylepšili ještě tím, že byly 
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ke stropním světlům přilepeny krepové papí-
ry, přes něž pronikalo červené a modré svět-
lo. Pátek byl dnem hektickým, ale i zábavným. 
Všechny ty kostýmy, vyzdobené třídy, vůně jíd-
la, ale hlavně ta atmosféra plná pozitivní ener-
gie a soutěživosti. U nás kuchaři připravovali 
chutné pokrmy, které zahrnovaly všechny cho-
dy, mohli jste u nás ochutnat dušenou zeleni-
nu, pikantní polévku s červenou čočkou a raj-
čaty, kuře na kari a rýži, tako placky s kuřecím 
masem, a dokonce i dezert, a to v podobě man-
dlovokokosových kuliček. V žádném z pokrmů 
samozřejmě nesmělo chybět indické koření, 
jako například kurkuma, kari, chilli a další. Ot-
roci ovívali a poddaní bavili velkokrále ašóku, 
který vítal příchozí na svém dvoře. Lidé se také 
mohli pomodlit v tádž Mahalu či si nechat udě-
lat vkusné dočasné tetování anebo vyzkoušet 
vodní dýmku.
Oceněni jsme byli za naši skvělou orientální ku-
chyni pod vedením Marie Karbanové, tomáše 
Flachse a Jaroslava Pavlíka. celý den jsme si pa-
třičně užili a těšíme se na další veletrh cestovní-
ho ruchu.

Ondřej Machytka (C2B) – 
Marie Karbanová (C2B)
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Zadní řada zleva: Dominik Bachtík, Vanesa Jeřábková, Martina Domasová, Dominik Náhlovský, 
Daniel Krátký, Ondřej Plíhal, Jan Dáňa, Michal Bajer, Petr Linhart a David Blecha 
Prostřední řada zleva: Vojtěch Horák, Dominik Holub, Kristina Adamová, Kateřina Raimundová, 
Jakub Beran, Marie Čižinská, Tomáš Matějka, Jaroslav Kepka, Pavla Keltnerová, Adam Brunclík 
a Romana Doležalová (třídní učitelka)
Přední řada zleva: Miloslav Veselý, Adéla Zelenková, Tereza Švarcová, Anna Karešová, Barbora Černá, 
Kateřina Tučková, Leontýna Kozáková, Veronika Veselá, Nikola Růžičková a Tomáš Chlumský
Chybí: Denisa Pešová

Třídní učitelka: Mgr. Romana Doležalová
Počet žáků:  31 (15 dívek a 16 chlapců)

Úspěchy žáků

Kristina adamová 3. místo studentská agora, krajské kolo

Petr Linhart 3. místo studentská agora, krajské kolo

Veletrh cestovního ruchu v C3a
Když si naše třída na velkolepém losování dávných civilizací vytáhla Mezopotámii, stěží by se na-
šel člověk, kterému by tento los vyhovoval. Oproti konkurenčnímu Egyptu či Rusku nám toto téma 
přišlo přinejmenším těžko uchopitelné. s videoklipem jsme se – sice na poslední chvíli – ale nako-
nec poprali velice dobře a klip sklidil úspěch i od našich soupeřů.
V den Veletrhu cestovního ruchu byla už naše třída nachystaná. Uprostřed třídy jsme postavili 
zikkurat s mocným králem chammurapim. Kolem něj byly po třídě rozesety stánky jako větštír-
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na, semiramidiny zahrady, dílna s keramikou, 
trh se šperky či naučný stánek. K občerstvení 
jsme nabízeli domácí chléb s marmeládou. tří-
dou se pohybovali jak vysoce postavení plno-
právní občané Mezopotámie, tak i otroci tak-
řka bez práv.
Nad naše očekávání jsme si veletrh užili a od-
nesli jsme si rovnou dvě ceny: za nejlepší video-
klip a za vzdělávací dopad. Možná to bylo prá-
vě losem, že jsme mohli využít potenciál i origi-
nalitu méně známé civilizace a nebyli limitová-
ni streotypem nejznámějších říší.

Leontýna Kozáková (C3A)

Z Debatní ligy
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Zadní řada zleva: Matěj Adamec, Štěpán Kubala, Kryštof Rada, Ondřej Pekov, Jakub Kubík, Filip 
Jelínek, Petr Semerád, Dominik Roubíček a Pavel Mrázek
Prostřední řada zleva: Tomáš Veselý, Václav Hlaváč, Rick Mommers, Josef Stanislav Treml, Radka 
Křídlová, Lucie Vokálová, Klára Rauchová, Kateřina Pokorná, Alena Junová, Anna Pernikářová, Alex 
Cílek, Anežka Nováková a Ladislav Douša (třídní učitel)
Přední řada zleva: Eva Štůsková, Monika Holubová, Veronika Müllerová, Adéla Boušková, Helena 
Licková, Lenka Zuchová, Karolína Červinková a Bára Vejdělková
Chybí: Vilém Pospíšil, Zuzana Rotová a Adam Ťok

Třídní učitel: Mgr. Ladislav Douša
Počet žáků: 32 (16 dívek a 16 chlapců)

Úspěchy jednotlivých žáků

Josef s. treml 1. místo Prezentiáda, krajské kolo

Josef s. treml 2. místo studentská agora, krajské kolo

Václav hlaváč 1. místo Prezentiáda, krajské kolo

Václav hlaváč 2. místo studentská agora, krajské kolo

Michal Mrázek 2. místo Kybernetická bezpečnost, krajské kolo

Vilém Pospíšil 1. místo Prezentiáda, krajské kolo 

alena Junová 2. místo studentská agora, krajské kolo

Monika holubová 2. místo studentská agora, krajské kolo
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staří slované 
stalo se to na naší škole jako každý 
druhý rok v dobách urputných studií 
a dech beroucího snažení jak ze strany 
žáků tak i učitelů. Přišlo více snažení. 
Nastala chvíle, kdy jsme si my, celá c3b, 
předsevzali vyhrát školní veletrh. Mož-
ná jsme byli i zaskočeni, když jsme vy-
losované téma slyšeli, ale vzali jsme to 
jako výzvu. Ve slovanech se hned začal 
ukazovat potenciál. asi každý návštěv-
ník si u našeho stánku mohl okamži-
tě povšimnout syrovosti a pravosti ku-
lis. Naše útulná krčma zkonstruována z hrubého, solidního dřeva, naši roztomilí, živí králíčci za 
ohrádkou nebo také lesní prvky, voňavé smrčky, autentické větve a jiné lesní harampádí dodávali 
ten stoprocentní přírodní charakter. Před vstupem do masem provoněného světa slovanů se tyči-
la majestátní hora Říp s výhledem na tu naši zemi zaslíbenou. Naši cyril a Metoděj se bohužel mar-
ně, ale snaživě pokoušeli přesvědčit kolemjdoucí ke konverzi ke křesťanství. samozřejmě i ostat-

ní měli svou roli: od účastníků pověstných dív-
čích válek, přes prostého vesničana, až po my-
tická stvoření vykukující z houští, která vystra-
šila kdekoho. Já, hejkal, nejhrůznější z nich, to 
můžu dosvědčit. V každém z nás bylo potře-
ba vzbudit toho dřímajícího slovanského du-
cha a dát opravdu najevo, že všude dobře, ale 
doma prostě nejlíp – a to se, myslím si, poved-
lo. Perfektního výsledku a nejvyšší oblíbenosti 
mezi návštěvníky by nebylo možné dosáhnout 
bez všech těch kreativních mozků a vášnivých 
duší, které se zapojily do práce jako jeden se-
hraný tým.  Adam Ťok (C3B)

European Cyber security Challenge
student Jakub Kubík reprezentoval ČR na mezinárodním finále soutěže kybernetické bezpečnosti Eu-
ropean cyber security challenge, které se uskutečnilo 14.–18. října v Londýně. V průběhu léta se nej-
úspěšnější finalisté soutěže zúčastnili dvou letních škol organizovaných ČVUt, Univerzitou obrany 
a Masarykovou univerzitou za účasti Ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství, bis a dalších vý-
znamných státních a akademických institucí. cílem těchto letních škol  byl nejen rozvoj jejich znalos-
tí a získání nových zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale také rozvoj jejich osobnostních 
vlastností a získání praktických dovedností při práci v týmu, pod stresem a v neznámém prostředí. 

Martina Suková
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Vánoční C3B

Vodácký kurz na Vltavě
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Stojící vzadu zleva: Jan Sixta, Vojtěch Charvát, Filip Šebek, Filip Luňák, David Dolejší, Pavel Terč, 
Samuel Frengl, Tomáš Ledr, Tomáš Pros a Jakub Hošek
Stojící vpředu zleva: Daniel Rupík, Markéta Dušátková, Adéla Mojžíšová, Monika Vajsochrová, Aneta 
Ondrášková, Kateřina Bulíčková, Tereza Marhanová, Zbyněk Rudolf (bývalý zástupce třídního učitele), 
Lukáš Provaz (zástupce třídního učitele), Dominika Rudolfská, Daniela Gembiczká, Valerie Haklová, 
Monika Chmelková, Barbora Dušková, Josef Jasanský a Roman Ďanovský
Sedící zleva: Markéta Vajglová, Barbora Zbudilová, Klára Hladišová, Lenka Niklová, Kateřina Klečková, 
Anna Michalčíková a Jana Viktorová
Chybí: Jiří Černohorský (třídní učitel), Thi Ngoc Thuy Pham (Táňa) a Klára Dorothea Uličná

Třídní učitel: Mgr. Jiří Černohorský
Počet žáků: 33 (20 dívek a 13 chlapců)

Úspěchy jednotlivých žáků

Vojtěch charvát 3. místo sOČ, krajská přehlídka, obor č. 6

Na návštěvě u Řeků
tématem letošního – a pro nás maturanty posledního – veletrhu cestovního ruchu byly dávné ci-
vilizace. Při výběru jsme si vylosovali starověké Řecko, v které jsme i tajně doufali. Naše příprava 
začala natáčením krátké videoupotávky, kterou jsme pojali jako cestu do Řecka, a poté jsme se už 
všichni společně pustili do příprav. Každý z nás měl na starosti něco jiného: stánek s tradičním řec-
kým jídlem, tanec kolem olympijského ohně, a protože starověké Řecko je známé i horou Olymp 
a na něm žijícími bohy, představili jsme návštěvníkům našeho „stánku“ i je. 
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V den veletrhu se již od samého rána 
celá naše třída rázem proměnila 
v Olymp pro celou školu, učitele, spo-
lužáky a všechny návštěvníky! Naše 
třída slavila úspěch, neboť jsme získa-
li cenu za kulinářský přínos. Náš po-
slední veletrh jsme si společně všich-
ni moc užili! 

Monika Vajsochrová (C4A)
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Stojící vzadu zleva: Adéla Veselá, Tereza Veselá, Monika Vnuková, Tereza Šranková, Lubor Šída, Juraj 
Čikoš, Martin Jarůněk, Kryštof Kolovecký, Pavel Kocábek, Jakub Rychlík, Vojtěch Benešovský, Tomáš 
Chloupek, Tereza Patlejchová a Jan Novák
Stojící vpředu zleva: Kateřina Dědičová, Eliška Táborská, Martin Smitka, Štěpánka Králová (třídní 
učitelka), Jana Randíková (zástupkyně třídní učitelky), Nikola Mistrová, Klára Bílková, Duc Hoang 
Nguyen, Denisa Kortanová a Lukáš Kafka
Sedící zleva: Martin Chloupý, Adéla Machová, Kateřina Dubjáková, Kateřina Vondráčková, Tereza 
Náhlovská, Vojtěch Dytrych, Gabriela Slepičková, Štěpánka Schreierová a Dana Brandejská

Třídní učitelka: Mgr. Štěpánka Králová
Počet žáků:  31 (17 dívek a 14 chlapců) 

Úspěchy žáků

Lubor Šída 2. místo sOČ, krajská přehlídka, obor č. 18

Veletrh cestovního ruchu – Franská říše 
Dne 9. listopadu 2018 jsem se probudila jako obyčejná studentka gymnázia, ale po příjezdu do 
školy se vše změnilo. stejně jako moji spolužáci, i já se náhle stala poddaným císaře Karla Veliké-
ho, vládce Franské říše. Na jeho počest zaduněl můj signální roh napříč všemi dávnými civilizace-
mi a zval prostý lid i urozené panstvo z krajů vzdálených k uklonění se císaři.
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Všichni, kteří porazili naše rytíře, strážce 
říše, byli zváni na pochutiny, mezi nimiž 
nechyběla vepřová žebírka, do krčmy, kde 
obsluhovaly krásné šenkýřky. Návštěvní-
ci si mohli nakoupit čerstvá vejce a plody 
rolníků na tržnici, vstoupit do skriptoria 
a dozvědět se o karolínské minuskuli, tedy 
o písmu, které používáme, nahlédnout 
do kláštera v cáchách a samozřejmě přijít 
na audienci ke Karlu Velikému. 
Jistě mluvím i za ostatní obyvatele Franské 
říše, když označím letošní ročník jako vel-
mi vydařený a vzdělání přínosný.

Kateřina Dědičová (C4B)
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ŠKOLNÍ aKCE V PRůběhu ROKu
Pasování nových studentů na GJO
Jak už je na našem gymnáziu zvy-
kem, objevují se během přípravné-
ho týdne ve škole vedle zaměstnan-
ců také studenti maturitních roční-
ků, kteří se už nemohou dočkat za-
čátku školního roku. Nejinak tomu 
samozřejmě bylo i u nás, svou čas-
tou přítomnost jsme po vzoru před-
chozích ročníků maskovali přípra-
vami na pasování. a tak během po-
sledních prázdninových dnů vznik-
lo v aule cosi připomínající pyra-
midu a tvořící pozadí Kleopatře, 
caesarovi a jejich doprovodu, kte-
rý se podílel na vybírání a prově-
řování vhodných otroků pro suko-
slava, bartoňse a Kapitanse, kteří 
tvrdému výběru moudře přihlíže-
li. V pondělí 3. září, v první školní 
den, pak museli noví otroci, nebo chcete-li studenti GJO, prokázat svou mrštnost v boji s gladiáto-
ry, obhájit svou sílu při přeměření důležitých partií a nechat si zkontrolovat chrup, protože bezzu-
bému otrokovi by se velmi špatně četla závěrečná přísaha a udělal by si ostudu nejen před kolegy, 
ale především před svým pánem a hlavně Kleopatrou, což se vážně nesluší. 
Všichni otroci nakonec zkouškou 
prošli, takže je od té doby již může-
me vídat, jak se pohybují na půdě 
gymnázia. buďme upřímní, vypada-
li jsme před lety stejně. 

Marie-Anna Kociánová (V8A)

Přijetí u francouzského 
velvyslance
V rámci oslavy desátého výročí 
partnerství Kutné hory s městem 
Remeš přijal francouzský velvysla-
nec Jeho Excelence Roland Galhara-
gue na ambasádě v Praze RNDr. Vla-
dislava slavíčka, Mgr. Zdeňku Mál-
kovou, Mgr. Jolanu tůmovou a Mgr. 
Zdeňka Licka.
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I GJO připravilo oslavy 100 let republiky
V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa nastudovali členové dramatického kroužku his-
torickou meditaci Zítra to spustíme, napsanou Václavem havlem v roce 1988 při příležitosti teh-
dejšího výročí vzniku republiky. 
scénář této hry byl poskytnut Kni-
hovnou Václava havla.
tato hra je věnována našemu prv-
nímu ministrovi financí aloisi Raší-
novi a dramatickým událostem noci 
z 27. na 28. října 1918, jež předchá-
zely vyhlášení samostatnosti repub-
liky. hra se liší od ostatních havlo-
vých her, nese prvky publicistic-
kého dramatu a je založena na ko-
munikaci s diváky. Představení pro 
žáky školy se konalo v předvečer 
státního svátku 26. října 2018 od 
9:00, 10:00 a 11:00 hod. v hudebně školy. V hlavních rolích se představili: Rašín – Václav hlaváč 
(c3b), Rašínová – Valerie chocholová (V6a), tusar – Štěpán Kubala (c3b), beneš – Josef s. treml 
(c3b), Čavčara – Vilém Pospíšil (c3b), Kopecký – Filip Wagner (V6a) ad. hru připravili Štěpánka 
Králová, Monika Peková a Zdeněk Oliva. Josef S. Treml (C3B)

suit up Day
Návrh uspořádat na naší škole akci suit 
Up Day, se kterým jsem přišel minulý rok, 
byl vyslyšen i letos. Díky tomu jsme moh-
li 22. prosince na chodbách i ve třídách 
potkávat slečny ve společenských šatech 
a pány ve slušivých oblecích. O velké pře-
stávce se pak všichni shromáždili v aule, 
aby se zde nechali společně vyfotit. 

Petr Franc (C2B)

Návštěva Terezína
Dne 12. listopadu se jako každý rok žáci druhých ročníků a sexty vydali na exkurzi do terezína. Na 
místo jsme dorazili kolem 11. hodiny. Mírně ospalí jsme se vypotáceli z autobusu. Exkurze začala 
na půdě Magdeburských kasáren prezentací o historii terezína a jeho využití za 2. světové války. 
Prezentace byla, alespoň pro většinu z nás, velice poutavá a poučná. Poté jsme se vydali na ven-
kovní prohlídku města. Předchozí prezentace se však mírně protáhla, a proto se musela prohlídka 
trochu zestručnit. to ale nevadilo, protože paní průvodkyně se velice snažila nepřipravit nás o dů-
ležité a zajímavé informace. Viděli jsme např. bývalé ubikace, kasárny či Muzeum ghetta. Na konci 
trasy jsme se vydali k židovskému hřbitovu a krematoriu. toto místo na nás působilo zvláštním do-
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jmem. bylo plné emocí a smutku. Násled-
ně už nás autobus jen převezl do Malé 
pevnosti – bývalé věznice a sídla gestapa. 
Dovnitř jsme prošli proslulou černobílou 
bránou, kde se nás ujali průvodci. Pro-
cházeli jsme přes vězeňské cely, umývár-
ny či marodky. Nakonec jsme se proplet-
li 510 m dlouhými chodbami až k popra-
višti. Prohlídka terezína v nás zanecha-
la spousty dojmů jak pozitivních, tak negativních. Odnesli jsme si spousty zajímavých informací. 
Po dlouhém dni jsme ale už byli rádi, že jsme nasedli do autobusu a vyrazili domů.

Karolína Matoušková (C2A)

Co přinesl Veletrh cestovního ruchu 2018?
Veletrh cestovního ruchu je celoškolní akce, která všechny žáky, učitele, rodiče a širokou veřejnost 
v pátek 9. listopadu přenesla již popáté do cizích krajů a netradičně umožnila i zdánlivě nemožné 
cestování časem. Letošním tématem veletrhu byly totiž dávné civilizace. Jakmile se toto téma roz-
křiklo po škole, panovalo jak nadšené vzrušení, tak i bolestné zděšení. Ledakdo by si mohl pomys-
let, že pod letošním tématem veletrhu by se mohlo skrývat maximálně tak umoření návštěvníků 
historickým proudem slov o všech křížových výpravách nebo uspávající přednáškou o rychle se 
střídajících Přemyslovcích na trůnu. Všechny obavy odpůrců dějepisu se ale rozplynuly hned při 
rozlosování ve středu 3. října, které doplňovalo divadelní vystoupení žáků nižšího gymnázia a dra-
matického kroužku DramaŤák. Každá třída se odhodlaně chopila své vylosované civilizace a pří-
pravy se pomalu ale jistě daly do pohybu.
První na řadu přišla tvorba videoupoutávky neboli reklamy, jejímž prostřednictvím měla každá 
třída co nejlépe a co nejatraktivněji představit svoji vylosovanou dávnou civilizaci. Krátká dvou-
minutová videa byla týden před veletrhem promítána ve vestibulu školy. také reklamní kampaň 
formou obrovských bannerů, plakátů a chytlavých sloganů nalepených po škole dávala i těm nej-
větším pohodářům najevo, že teď už jde opravdu do tuhého.
Jako žákyně našeho gymnázia se musím přiznat, že tento rok jsem přímo žasla nad tím, jak se kreativitě 
(nejen co se příprav veletrhu týče) ani zdaleka meze nekladou. Ve čtvrtek, poslední den před veletrhem, 
se ve škole začaly objevovat již hotové kulisy, ať už to byla kartonová stáda mongolských koní, velké ča-
sové osy nebo třeba i čerstvě uřezané větve stromů, a až do pozdního odpoledne všichni opatrně insta-
lovali své interiéry. Poslední malinkaté detaily, ozdobné štítky na pokrmech a make-up všech účinkují-
cích byly rychle dodělány v pátek ráno a v 8:30 celá akce konečně propukla. V Japonsku si páni a dámy 
mohli při ochutnávce suši prohlédnout krásný japonský zdobený porcelán a zavěšené jukaty, v Řecku 
se pro změnu dozvěděli u filozofického orákula odpověď na otázku svých nejzazších tužeb. Kdo chtěl 
pokračovat ve vyzvídání, pokračoval k Vikingům za věštkyněmi a posléze do Číny za koláčky štěstí, lov-
ci praktických, ale hlavně pravdivých informací raději zavítali do arabské říše, kde se dozvěděli něco 
zajímavého o původu názvů hvězd u souhvězdí. Dobrodružné povahy spěchaly na pomoc otrokům do 
Egypta nebo se s odvahou škrábaly na horu Říp u kmene slovanů, klidnější osobnosti radši vyzkoušely 
psaní na pergamen ve Franské říši či si nechaly udělat slušivé dočasné tetování hennou v indii.
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Návštěvníci se rovněž mohli těšit na bohatý doprovodný program organizovaný přímo třídami. Po 
chodbách pravidelně běhaly skupinky indiánů, v ruském impériu bylo připraveno divadelní před-
stavení o rozmařilosti Kateřiny ii. Veliké, v Římě se konaly gladiátorské zápasy a pro ty nejodváž-
nější byl připraven krvavý obětní rituál u starých Mayů. i letos bylo samozřejmě postaráno o plné 
gastronomické uspokojení všech vyhládlých žaludků, ze specialit mohl být ochutnán například 
slaný čaj v Mongolsku nebo baklava v Osmanské říši.
bohatá a živá procházka historií byla nakonec zakončena vystoupením kapely „Zatím anna“, složené 
z letošních maturantů a absolventů naší školy, která nám zazpívala známé vypalovačky, jako je napří-
klad píseň highway to hell nebo hey Jude. Úplně posledním bodem programu bylo vyhlášení výsled-
ků a udělování cen. O nesmírně těžké hodnocení se postarala odborná porota hodnotící třídu dohro-
mady v šesti kategoriích: nejlepší upoutávka, oblíbenost u veřejnosti a studentů, cena za originalitu, 
výtvarný počin, kulinářský zážitek a kulturní přínos. absolutní výhru ve formě putovní sošky si odnes-
la třída V5a za ztvárnění arabské říše a bude ji teď dva roky opatrovat – dokud neproběhne další vele-
trh cestovního ruchu. Za všechny účastníky veletrhu, ať už přímo ty, co jej vytvářeli, nebo jenom za ná-
vštěvníky, mohu s čistým svědomím prohlásit, že letošní ročník byl více než zdařilý. a samozřejmě ne-
lze nijak vyloučit možnost, že vedení školy do vestibulu ukrylo opravdický stroj času a my jsme si sku-
tečně mohli projít dávné civilizace celého světa.  Anežka Špátová (V6A)

Oslava 17. listopadu
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná hora připravilo ve spolupráci s Gymnáziem Jiřího 
Ortena, církevním gymnáziem v Kutné hoře, sOŠ a sOU řemesel Kutná hora a VOŠ, sPŠ a JŠ Kut-
ná hora oslavy 17. listopadu. Program začal u Vlašského dvora malým happeningem s živou hud-
bou, připravenou kutnohorskou ZUŠ. Poté, co starosta města položil květiny k pomníku tGM a za-
zněly projevy studentů i pořadatelů, se vydal průvod městem. Účastnilo se ho nečekaně přes šest 
set osob, z velké části studentů, z nichž mnozí nesli zapálené svíčky. Průvod se zastavil na Palac-
kého náměstí, kde se na sankturinovském domě rozzářilo růžové neonové srdce jako připomínka 
V. havla, dále na náměstí Národního odboje, u Jezuitské koleje a ve Vorlíčkových sadech. Na všech 



š
k

O
l

n
í

 A
k

C
e

 v
 p

r
ů

B
Ě

H
u

 r
O

k
u

59

zastaveních měli pořadatelé připravený krátký program – ve Vorlíčkových sadech např. přednesli 
studenti DramaŤáku havlův projev z listopadu 1989, doplněný typickým cinkáním klíči. Po umís-
tění svíček u lípy 17. listopadu vešli účastníci do chrámu sv. barbory, kde v podání studentského 
sboru Gaudeamus pod vedením Zdeňka Licka zazněla Modlitba pro Martu. Zástupci studentů pře-
četli svá přání České republice, arciděkan Jan Uhlíř pronesl modlitbu a na závěr zazněl svatovác-
lavský chorál, česká hymna a rozezněly se svatobarborské zvony. Večer pak program pokračoval 
v klubu Česká 1, kde zahráli Vinc a Vilémova kapela.  Lukáš Provaz

Workoutové hřiště
V pondělí 19. listopadu se v areá-
lu našeho gymnázia (při Jaselské 
ulici) otevřelo nové workoutové 
hřiště. součástí slavnostního ote-
vření bylo i vystoupení workou-
tové skupiny E. R. s. Následoval 
workshop v tělocvičně o význa-
mu cvičení s vlastním tělem (ka-
listhenika), o regeneraci a o vý-
živě. tímto dnem je workoutové 
hřiště přístupné i pro veřejnost. 
Rád bych poděkoval těm, kteří na 
projekt finančně přispěly: program ERasMUs+ (projekt EU pro školy), Nadační fond GKh a nezis-
ková organizace Prostor plus (projekt Lepší místo ve škole). Roman Bartoníček
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Vánoční setkání
tradiční předvánoční setkání vedení a zaměstnanců školy s našimi bývalými kolegy, kteří již ode-
šli do důchodu, se uskutečnilo 18. prosince 2018 v bistro-café-baru Factory. 

Vánoční koncert
Dne 20. prosince se na naší 
škole uskutečnil již 5. ročník 
Vánočního koncertu za cha-
ritativním účelem. Přátelé 
GJO přispěli svými penězi 
na nadaci Zdravotní klaun, 
která svou činností přiná-
ší úsměvy nemocným dě-
tem a seniorům. Za darova-
né peníze si návštěvníci od-
nesli keramické andělíčky 
ze školní keramické dílny, 
které vyrobili naši studenti. 
Večerem nás provázela Lea 
cie lecká a Jaroslav Valeš. 

Kolegyně zleva: Jana Příhodová, Vanda Vančurová, Alice Šimůnková, Hana Potůčková, Věra Stehlíková, 
Marie Roudná, Markéta Kolomazníková, Božena Marhanová, Marie Krepperová, Eva Zahradníčková, 
Soňa Zuchová a Jiřina Procházková
Kolegové zleva: Zbyněk Rudolf, Roman Bartoníček, Petr Novotný, Vladislav Slavíček a Václav Šorčík
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sbor si připravil nejen písně a koledy s vánoční tematikou, ale zaznělo zde také pár písní od Nobea-
tles a rovněž skladby instrumentální. atmosféra byla klidná a příjemná, koncert se velmi vydařil. Za-
končen byl rautem, který připravily kuchařky naší školní jídelny. Doufám, že se příští rok sejdeme 
ve stejně hojném počtu a opět pomůžeme dobré věci. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, 
a také všem, kteří přišli, aby přispěli. celkem se vybralo 13 943 Kč! Ivana Čuchalová (V6A)

sedmý sběrový den
Více než čtyři tuny papíru zaplnily během pou-
hých dvou hodin ráno 9. ledna kontejner přistave-
ný v rámci sběrové soutěže firmy aVE cZ. Nejvíce 
se o to zasloužila třída V5a se 1 784 kg, která tak 
získává celodenní výlet do Prahy s návštěvou Mu-
zea komunismu. tam se podívá i těsně druhá V4a, 
která přinesla 1 633 kg, ovšem v rámci svého vol-
na (volné odpoledne, víkend atd.). Dále přispěly 
třídy V3a (154 kg), c3a (120 kg), c2a (87 kg), V8a 
(78 kg), V1a (75 kg), V2a (55 kg), c1b (24 kg), 
c1a (14 kg), c3b (13 kg), c4a (11 kg) a V6a (5 kg). 
Všem děkujeme! Jindřich Bartoň

O cenu Munkovy nadace
Již 18. ročník soutěže studentů kutnohorských gymnázií O cenu Munkovy nadace proběhl v pondě-
lí 22. ledna na GJO. soutěž se tradičně skládá z tvorby článku na jedno ze zadaných témat, násled-
né powerpointové prezentace a diskuse, vše probíhá v angličtině. V porotě zasedli místopředseda 

Klubu rodáků a přátel Kutné hory ing. Vlas-
tislav Navrátil, potomek rodiny Munkových 
prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., a americký 
lektor chuck Diesal. Letošní vítězkou se stala 
a čtyřtýdenní jazykový kurs ve Velké británii 
vyhrála aneta silvestrová z V5a, druhá skon-
čila anežka Špátová z V6a, která se do Vel-
ké británie podívala na dva týdny. Zvláštní 
cenu poroty získala Šárka trusová z církev-
ního gymnázia v Kutné hoře, která dostane 
příspěvek v hodnotě první ceny na libovol-
nou vzdělávací akci dle vlastního výběru.

Jindřich Bartoň

aprica – lyžařský kurz
V brzkých ranních hodinách v neděli 13. ledna jsme my, studenti prvních ročníků a kvinty, nastou-
pili do autobusů a vyrazili směr itálie. Naším cílem bylo lyžařské středisko aprica a horský hotel 
st. Martin. Po dlouhé a náročné cestě, kterou někteří prospali, jiní proklábosili či si užívali hlasitou 
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hudbu z repráků, nás přivítalo krásné zelené údolí jako na jaře. Vzhledem ke sněhovým kalami-
tám všude jinde jsme byli mírně „rozladěni“, nicméně pohled na vrcholky sjezdovky nás uklidnil. 
sněhu bude dost na naše mnohdy první vysokohorské lyžařské a snowborďácké kousky. s nedo-
čkavostí jsme si nechali ukázat pokoje a běželi vybalovat a zabydlovat se na příštích pár dní. Každý 
chtěl „urvat“ v pidipokojíku tu nejlepší postel a spoustu místa. Po výborné večeři jsme měli první 
schůzku, na které byl oficiálně zahájen náš lyžařský kurz.
V pondělí po snídani nastala ta dlouho očekávaná chvíle, kdy každý dostal šanci pochlubit se nový-
mi kousky lyžařského oblečení a veškeré zbývající výbavy. s nadšením jsme vyběhli na svah. hlavní 
skupiny byly dvě – lyžaři a snowborďáci. Lyžaři byli dále rozděleni na šest podskupinek podle svého 
lyžařského umění, snowborďáci se nedělili – šest osob se v pohodě do jedné skupinky vměstnalo.
Každé družstvo pak se svým velitelem brázdilo sjezdovky dle náročnosti tak, aby se v bezpečí do-
stali nejen nahoru, ale i dolů a ve všech případech aby se každý naučil nové postoje, carving, hra-
nění či plužení. V tomto středisku je spousta sjezdovek s různými vleky – sedačka, poma, kabinka, 
a tak si každý bez problémů přišel na své. Na některých lanovkách to byl velký adrenalin v podobě 
mrznoucích částí našich těl, ale nenechali jsme se zlomit a každou jízdu jsme si užili, co to jen šlo. 
Však nás taky čekala parádní cesta dolů do údolí, která trvala i 20 minut.
Každý den nás v poledne čekala povinná hodinová pauza, kterou jsme s chutí strávili v místní hos-
půdce na svahu u teplého oběda či s vlastnoručně připravenou sváčou. byla to vítaná chvíle na 
doplnění energie nejen z jídla, ale i ze sluníčka a vysokohorského vzduchu se spoustou legrace.
Každý z nás se o dost zlepšil v lyžařských a snowborďáckých dovednostech a všichni jsme se vráti-
li domů plni dojmů, úžasných zážitků a hlavně ve zdraví.

Natálie Bartůňková (C1B) – Andrea Štefková (C1B)



š
k

O
l

n
í

 A
k

C
e

 v
 p

r
ů

B
Ě

H
u

 r
O

k
u

63

Robotiáda
Dne 8. února se naše škola zúčastnila již druhým rokem mezinárodní soutěže v programování ro-
botů, která se konala v brně ve ViDa! science centru. GJO reprezentovaly dva týmy ve složení Lu-
káš havelka, Martin anděl a Nicolas Jackovič (c2a) a Veronika Judytková (V6a), pod dohledem 
pana učitele J. Kopeckého.
Na místě se sešlo 160 týmů, celkem zde tedy bylo přes 650 účastníků. i tak ale soutěž probíhala 
hladce a nebyly žádné časové potíže. hned po zápisu jsme si mohli sednout ke stolu určenému pro 
Kutnou horu (kterou reprezentovalo pouze naše gymnázium) a doladit své programy pro robo-
ty. ačkoli jsme se na soutěž připravovali dva týdny, roboty jsme programovali do poslední chvíle. 
soutěžili jsme v disciplínách čára (robot musí projet po černé čáře stanovenou trasu), sprint (robot 
musí ujet rovně 10 m a včas zastavit) a autonomní medvěd (robot musí „zachránit“ medvěda z drá-
hy a dovézt ho zpět na start bez ovládání člověkem). Každá disciplína se jela třikrát a mezi každým 
pokusem bylo dost času na vylepšení robota na další pokus.
bohužel jsme se neumístili ani v jedné disciplíně, avšak naučili jsme se spoustu nových věcí v rám-
ci robotiky a programování. a taky troše té trpělivosti. Navíc nám byl celou dobu podporou pan 
učitel Kopecký, který nám pomáhal, za což mu moc děkujeme.

Veronika Judytková (V6A) – Lukáš Havelka (C2A)

Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Namísto tradiční hodiny Politologie jsme třetí březnové úterý vyrazili do Poslanecké sněmov-
ny. V doprovodu paní učitelky ilony Gembiczké, která dbala na to, abychom do doby, než jí 
předáme omluvný lístek, neskákali do kolejnic pražského metra, jsme dosáhli jednoho z na-
šich cílů – zastávky Malostranská. Při čekání na pana poslance, kterého jsme se sice nedočka-
li, jsme zhlédli – usrkávajíce kávu – policejní zásah při neoprávněném parkování. Poté nám 
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přišel naproti poslancův asistent ing. Jiří havránek, který byl dočasně naším doprovodem 
a předal nás paní průvodkyni. ta naší exkurzi dodala ducha organizovaných výletů, na kte-
ré si pamatujeme ze základní školy. Zhlédli jsme dokumentární film, který nám osvěžil vědo-
mosti o českém legislativním procesu získané během let usilovného studia, a prošli jsme kom-
plexem budov spadajících pod Ps. V thunovském paláci jsme měli možnost si ve spořádané 
řadě vyzkoušet, jaké je to stát za řečnickým pultem, u něhož je od nedávna pro poslance men-
šího tělesného vzrůstu připravena stolička, která přišla vhod při pořizování skupinové foto-
grafie. Přes silný zážitek, který nám tato exkurze poskytla, se někteří z nás stále nerozloučili 
s vidinou své politické kariéry. Lukáš Kafka (C4B)

středoškolská odborná činnost
Jednou z podmínek úspěšného ukončení studia 
na GJO je odevzdání seminární práce v požadova-
ném rozsahu a formě. Ze všech prací nominují je-
jich vedoucí do školního kola soutěže sOČ právě 
ty, u nichž autoři prokázali vlastní přínos ve vybra-
ném oboru i schopnost zvládnout psaní odborné-
ho textu. sOČ je každoročně vyhlašována MŠMt 
právě jako klání talentovaných středoškoláků, obvykle maturantů, kteří svými pracemi prokazu-
jí mimořádnou schopnost řešení odborných problémů v jednom z 18 vědních oborů. Školní kolo 
letošního 41. ročníku sOČ proběhlo na GJO 21. března a byly do něj nominovány tyto práce (řaze-
no podle oborů): 

•	 Kateřina	Rosická	(V8A):	Vlastnosti bleskových výbojů v zimním období nad severní Evropou 
(obor č. 2 – Fyzika)

•	 Kateřina	Melounová	(V8A):	Využití plynové chromatografie při analýze konzumních alko-
holických nápojů (obor č. 3 – chemie)

•	 Josef	Král	(V8A):	Hypotyreóza u psů (obor č. 4 – biologie)
•	 Vojtěch	Charvát	(C4A):	Adenokarcinomy tlustého střeva (obor č. 6 – Zdravotnictví)
•	 Dominika	Rudolfská	(C4A):	Pinot Noir na Kutnohorsku (obor č. 7 – Zemědělství, potravinář-

ství, lesní a vodní hospodářství)
•	 Eliška	Moravcová	(V8A):	Myko toxiny v plísňových sýrech (obor č. 7 – Zemědělství, potravinář-

ství, lesní a vodní hospodářství)
•	 Jan	Sixta	(C4A):	Výchovné styly pedagogů z pohledu pubescentů a adolescentů (obor č. 14 – 

Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času)
•	 Markéta	Dušátková	(C4A):	Genderové rozdíly a sexualita v reklamě (obor č. 14 – Pedagogika, 

psychologie, sociologie a problematika volného času)
•	 Martin	Smitka	(C4B):	Život mlynáře Jana Klofáče (1903–1980) a historie mlýna čp. 52 v Ra-

tajích n. S. (obor č. 16 – historie)
•	 Tereza	Marhanová	(C4A):	Komunální volby města Kutná Hora 2014 a 2018 (obor č. 17 – Filo-

zofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory)
•	 Lubor	Šída	(C4B):	Vývoj kryptologických metod (obor č. 18 – informatika)
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soutěžící své práce představi-
li přítomným divákům a po-
rotě, která posoudila jak sa-
motné práce, tak především 
jejich „obhajoby“ a schop-
nosti autorů reagovat na do-
tazy a připomínky. Násled-
ně byli jako nejlepší vyhlá-
šeni K. Rosická, K. Melouno-
vá, V. charvát, E. Moravcová, 
t. Marhanová a L. Šída, kteří 
tak postoupili do krajského 
kola, resp. krajské přehlídky. 
ta se historicky vůbec popr-
vé konala přímo na naší ško-
le. stalo se tak 30. dubna, kdy od rána proudily na GJO desítky soutěžících ze středních škol ve 
středočeském kraji, aby své práce prezentovali jednotlivým porotám složeným z lékařů, geolo-
gů, matematiků, it specialistů, historiků, kunsthistoriků, psychologů a mnoha dalších odborní-
ků. V konkurenci celkových 69 seminárních prací se našim studentům podařilo výborně uspět, 
když ve svých oborech obsadili tato místa: K. Melounová první, E. Moravcová a L. Šída druhé 
a K. Rosická a V. charvát třetí. Eliška Moravcová se následně v červnu zúčastnila celostátního 
kola v Opavě, kde v silné konkurenci obsadila 4. místo! Díky tomu také byla její práce navržena 
do soutěže o cenu České hlavičky a dostala se do širší nominace na účast v zahraniční soutěži. 

Lukáš Provaz
Fair trade snídaně
Ráno v sobotu 4. května se v jídelně GJO sešli žáci, jejich rodiče i učitelé, aby se tu zúčastnili férové 
snídaně. Projekt, který má upozornit na podmínky producentů v zemích třetího světa a zvýšit pro-
pagaci jejich udržitelnosti, uspořádali na půdě gymnázia. Všichni příchozí si mohli po celé dopo-

ledne „smlsnout“ na regionálních produktech, jakými jsou třeba 
kaňkovský chléb a pečivo, palačinky a lívance z Fair trade potra-
vin, domácí marmelády nebo pražená káva. a celá událost měla 
i rozsah edukativní: Přednášku pana Romana bartoníčka s vy-
světlením světového projektu Fair trade, environmentálních ak-
tivit nebo kompostování zakončila neformální diskuse. Fair trade 
je organizované sociální hnutí a tržní přístup, který usiluje o po-
moc producentům v zemích třetího světa. hnutí prosazuje plat-
bu „spravedlivých cen“ za produkty, stejně jako dodržování soci-
álních a environmentálních standardů při produkci široké škály 
komodit. Zaměřuje se zejména na export z rozvojových do rozvi-
nutých zemí světa. Šestici nejprodávanějších fairtradových pro-
duktů tvoří banány, kakao, káva, bavlna, cukr a čaj.

Jakub Skyva
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Výsledky studentských voleb do Evropského parlamentu 
Dne 9. května se učebna č. 213 dočasně proměnila ve volební místnost, kde si studenti starší 15 let 
mohli vyzkoušet nanečisto volby do Evropského parlamentu. studenti z c3b převzali zodpověd-
nou funkci volebních komisařů a během čtyř volebních hodin bedlivě dohlíželi na zdárný průběh 
voleb. O hodině matematiky pak sečetli všechny platné hlasovací lístky a zde jsou výsledky: V na-
šich školních volbách zvítězili starostové (staN) a tOP 09 s 39,7 %, druhá skončila Česká pirát-
ská strana s 27 % a třetí místo s 19 % obsadila ODs. alespoň 3,2 % získala ještě strana PRO Zdra-
ví a sport, ale ostatní strany už nepřekročily tříprocentní hranici. celorepublikové výsledky se 
s těmi našimi víceméně shodují, jen 
pořadí na prvních místech je prohoze-
no a před ODs se dostala ještě strana 
„aNO, vytrollíme europarlament“. Vo-
lební účast se vyšplhala na 25,5 % vo-
ličů. Výběr vhodných kandidátů podle 
sdělení studentů ztěžoval i velký počet 
stran, které nejsou mediálně známé, 
a tak se kromě předvolebních bojů 
s jejich jmény běžně nesetkávají. Pře-
sto to ale byla pro naše studenty cen-
ná zkušenost, protože se mohli blíže 
seznámit se systémem voleb a popře-
mýšlet o tom, kdo by měl zastupovat naše zájmy v EU. Předseda studentské volební komise k tomu 
dodal: „Důvodem k pořádání takové akce je snaha přiblížit studentům principy zastupitelské de-
mokracie, poskytnout možnosti vyzkoušet si, jak správně volit, a samozřejmě také učinit průzkum 
oblíbenosti kandidujících stran mezi studenty středních škol. Výsledky voleb jsou odrazem smýš-
lení těch mladých lidí, kteří se nebáli vyjádřit své politické názory. Proto mockrát děkujeme všem, 
kteří dorazili a volili!“ Ilona Gembiczká – Josef S. Treml (C3B)

Exkurze do seznamu
Dne 4. června se zájemci z řad studentů GJO vydali na návštěvu budovy seznam.cz v Praze. tam 
byli seznámeni s redakcí, provedeni televizním studiem, navštívili novinářskou směnu a zjistili, co 
taková práce obnáší. speciální tým sherlock, který se skládal také z bývalých studentů naší školy, 
si pro studenty připravil zajímavou a poučnou prohlídku všech koutů budovy a na závěr i pouč-
nou prezentaci o dezinformacích a hoaxech. Do týmu sherlock se může přihlásit téměř každý vyso-
koškolák a zkusit si každodenní adrenalin v seznamu. Nahlédnout jsme mohli do míst, kde probí-
há nejen obsahové zpracování zpráv, ale i jejich grafické zpracování. Zajímavé je, že než vyjde kte-
rýkoliv článek, musí projít kontrolou alespoň dvou lidí. seznam se snaží vždy o ty nejaktuálnější 
zprávy, proto je zde speciální skupina lidí, která sleduje zprávy ze zahraničí. Jiní často vyjíždí do te-
rénu a pořizují tam zajímavé informace nebo natáčí videa, která poté umožňují danou zprávu do-
kumentovat. budova byla velmi moderně vybavena, působila na nás příjemným dojmem. Nejen 
prostředí, ale i příjemní zaměstnanci a pracovní morálka na nás velmi zapůsobila.

Marie Karbanová (C2B) – Denisa Chlupáčková (C2B)
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best school Party
V sobotu 8. června se ve svatém Mikuláši konala best school Party, kterou studenti symbolicky za-
končili letošní školní rok. Zábavného večera, který se v této podobě konal vůbec poprvé, se účast-
nilo na sedm desítek našich studentů. hlavními organizátory akce byli Dominik holub (c3a), Da-
niel Krátký (c3a) a bozhena Kovalyshyn (c2a).

Osvětim
Dne 12. června se všechny třídy třetích ročníků vydaly na exkurzi do Osvětimi. Po dlouhé cestě 
dvěma autobusy jsme dorazili na místo, rozdělili se do tří skupin a začala první část prohlídky. 
Při té nám ukázali nejzajímavější části areálu tábora auschwitz i. Nejprve jsme navštívili muze-
um, kde jsme viděli fotografie některých z obětí a různé objekty z majetku vězňů – od hřebenů, 
přes kufry až po nádobí. také jsme mohli vidět deku utkanou z vlasů vězenkyň, která některý-
mi z nás doslova otřásla. Poté nám byla ukázána další místa, především plynová komora a krema-
torium, ale také šibenice, na níž po válce oběsili Rudofla hösse. Dále nás čekala návštěva tábora 
auschwitz ii – birkenau, jenže kvůli velkému horku se musela prohlídka podstatně zkrátit. Dru-
hý tábor nás zaujal svojí rozlehlostí a opět jsme měli možnost vidět, za jak příšerných podmínek 
museli vězni žít. Rozhodně je to místo, z něhož jde „mráz po zádech“, i když některým z nás let-
ní počasí neumožnilo úplně se vžít do atmosféry tehdejší doby a mít z toho tak silný emoční záži-
tek, jaký bychom asi za normálních okolností měli. Každopádně bychom měli být vděčni za příle-
žitost Osvětim navštívit. Pomohlo nám to totiž uvědomit si, že doba, ve které žijeme, nám posky-
tuje neuvěřitelný přepych a možnosti, kterých bychom si měli začít více vážit.

Radka Křídlová (C3B) – Štěpán Kubala (C3B)



š
k

O
l

n
í

 A
k

C
e

 v
 p

r
ů

B
Ě

H
u

 r
O

k
u

68

Ortenálie potřetí
Ve čtvrtek 13. června se uskutečnil již 3. ročník 
večera plného poezie a divadla GJO – Ortená-
lie. Když se v roce 2016 uskutečnil 1. ročník této 
akce, nastoupila jsem právě jako nováček do 
primy, a tak by se dalo říci, že mě Ortenálie pro-
vázejí od mých začátků. V té době jsem ještě ne-
tušila, že se jich jednou zúčastním nejen jako di-
vák, ale i jako přímá účastnice. Letošní Ortená-
lie lákaly návštěvníky na dramatizaci „Uspáva-
nek“ Jana skácela v podání žáků tercie. a já, žá-
kyně V3a, jsem měla příležitost si vše užít i z té 
druhé strany, tedy jako účinkující. Už samot-
ný kostým napovídal, o čem Uspávanky budou, 
protože módní přehlídka kostkovaných, puntí-
kovaných a flanelových pyžam byla dokonalá. 
Po nás následovala pohádka „třetí sudba“, kte-
rou nastudovali žáci kvarty. a nakonec přišlo autorské představení „hry lásky“, ztvárněné stu-
denty divadelního souboru DramaŤák. Propojené vtipné scénky inspirované W. shakespearem 
a vsazené do současnosti pobavily snad každého diváka. Už se nemohu dočkat dalšího ročníku…

Tereza Čábelková (V3A)
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Turistický kurz u moře
tak jako pravidelně jezdí žáci 
prvních ročníků v zimě na ly-
žařský kurz, nese se konec 
školního roku pro třetí roč-
níky ve znamení turistických 
kurzů. žáci si přitom můžou 
vybrat ze dvou možností: buď 
se zúčastní vodáckého kurzu 
na Vltavě, který si letos zvoli-
la třída c3b, nebo turistického 
kurzu u Jaderského moře, kte-
rou si vybrali žáci c3a a V7a. 
slunné chorvatsko s ostrovem 
Lošinj, kam GJO pravidelně jezdí již od roku 2000, láká nejen pohodovou atmosférou, ale přede-
vším možností nejrůznějších sportovních aktivit. i letos se tak v posledním červnovém týdnu vy-
pravily více než čtyři desítky žáků k Jadranu, aby se tam věnovali nejen plavání, ale aby si také vy-
zkoušeli potápění, pořádali turistické výlety chorvatskou přírodou, zahráli si fotbal, basketbal, be-
ach volejbal nebo vodní pólo. Připočteme-li k těmto aktivitám i poznání lošinjských památek, pes-
tré přírody, relaxování na pláži či ochutnávku jihoslovanské kuchyně, může nás jen mrzet, že celý 
kurz vždycky tak rychle uteče. Petr Němeček
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ZahRaNIČNÍ PObY T Y a NÁVŠTěVY
Čína 2018
Pekingské Zakázané město, West 
Lake v hangzhou nebo třeba Ori-
ental Pearl tower – to vše, a ještě 
mnohem víc, navštívili naši studen-
ti při příležitosti výměnného poby-
tu s Wenlan Middle school mezi 21. 
zářím a 1. říjnem. 
Naše expedice do Číny byla úspěš-
ná. sice jsme s čínskými studen-
ty nestrávili tolik času, kolik jsme 
si představovali, jelikož studenti 
z Wenlan Middle school, mající tý-
den po naší návštěvě volno, muse-
li zůstat celý víkend ve škole. Zato jsme si velmi pečlivě mohli prohlédnout jejich moderní školu, 
celý její rozlehlý kampus a město chang-čou, ve kterém se nachází.
také v Pekingu je toho k vidění opravdu mnoho. Za zmínku stojí určitě rozlehlé Zakázané měs-
to, bývalé sídlo čínských císařů, nebo složité metro s kontrolou na každém kroku. Zajímavá ne-
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jsou ovšem jen turisticky známá místa, nýbrž 
i každodenní ruch ulic, exotické vůně linou-
cí se z malinkých restaurací podávajících pra-
zvláštní pokrmy jako kuřecí chrupavku na tyč-
ce, smažené maso a zelenina a výborné čínské 
knedlíčky. 
Jednou z náročnějších aktivit naší cesty byla 
Velká čínská zeď. Zatímco jsme funěli do kop-
ce, prakticky každá druhá čínská skupinka 
se s námi chtěla vyfotografovat (později padl 
nápad každou fotku zpoplatnit). Fyzická náma-
ha ovšem byla vyvážena nádherným výhledem 
na údolí pod zdí a nedaleký Peking.

Šanghaj je opravdu dechberoucí město, což 
jsme zjistili při pohledu na ni z 259 m vysoké 
vyhlídky na Oriental Pearl tower, patřící do 
skupiny dvaceti nejvyšších volně stojících sta-
veb světa! 
chang-čou je rušné moderní město, které jsme 
měli tu možnost poznat. Jednou z jeho největších 
zajímavostí je West Lake, vyhledávaná atrakce 
jak turistů, tak i zdejšími obyvateli. Výměnu jsme 
zakončili slavnostním obědem, po kterém začala 
naše 36hodinová cesta domů.
Petr Semerád (C3B) – Kristina Adamová (C3A)

Návštěva z holandska
Další výměna s Revius Lyceum v Doornu zača-
la 8. října příjezdem jedenácti nizozemských 
studentů a studentek, kteří se seznámili se svý-
mi protějšky převážně z V7a, doplněnými o jed-
notlivce z dalších tříd. V Kutné hoře pobývali do 
12. října. Nejprve nás čekal první výlet do Prahy. 
V Poslanecké sněmovně PČR se nás ujal poslanec 
Vít Rakušan, provedl nás všemi důležitými místy 
a odpověděl na zvídavé dotazy našich hostů, na-
příklad „When will the czech Republic become 
a full member of the EU?“. Viděli jsme poslance 
M. Kalouska i i. bartoše, vyšlápli si na hrad a na-
konec pokračovali prohlídkou Muzea komunis-
mu. Nazítří si naši holandští přátelé prohlédli památky Kutné hory. Po návštěvě Kostnice a sedlecké 
katedrály si pak vyzkoušeli, jak chutná ryba v české školní jídelně. Jindřich Bartoň
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studenti z hoyerswerdy v Kutné hoře
Mezi 1. a 5. říjnem se uskutečnila první polovina výměnného pobytu mezi naší školou a křesťan-
ským gymnáziem v německé hoyerswerdě. Naši partneři dorazili do Kutné hory po dvanácté hodi-
ně. Po ubytování v rodinách jsme naše nové kamarády vzali na prohlídku Kutné hory a poté jsme 
se podívali do zdejšího muzea čokolády. V úterý se Němci naučili něco nového o České republice, 
zvládli čtení české hymny, prohlédli si GJO a večer jsme společně hráli bowling.
Následující středeční dopoledne se němečtí studenti podívali do katedrály v sedlci. Po obědě jsme 
se všichni společně vydali na komentovanou prohlídku továrny Foxconn, což bylo velice zajíma-
vé. Po prohlídce část z nás odešla k naší spolužačce Nikole Kouřilové, abychom u ní oslavili patnác-
té narozeniny jedné z německých studentek. Rády využíváme této příležitosti a děkujeme Nikče 
a celé její rodině za pohostinnost a báječnou oslavu. 
Ve čtvrtek jsme se společně vypravili na celodenní výlet do historické Prahy. V pátek museli ně-
mečtí studenti bohužel odjet už ráno. Proto jsme se s nimi před vyučováním rozloučili a začali se 
těšit na další setkání – tentokrát v červnu a v Německu.

Mai Hoa Trinhová (V4A) – Tereza Silvestrová (V4A) – Nikola Kouřilová (V4A)

braniboři v Čechách 2018
Jak je tomu každým ro-
kem, i letos nás navštívili 
žáci z gymnázia v němec-
kém Rathenow. Program 
odstartoval v jednu říjno-
vou neděli v odpoledních 
hodinách, kdy naši Něm-
ci dorazili ke škole a násle-
doval odjezd do rodin.
V pondělí začal náš pro-
gram ve škole, konkrétně 
prohlídkou školy, kde Něm-
ci obdivovali moderní tech-
nologie a přátelské prostře-
dí. Následovalo seznámení 
s Českou republikou ve formě prezentace a přivítání naším panem ředitelem. V hudebně proběhl 
krátký kurz češtiny a pro nás velmi důležité němčiny, kde jsme německé učitele zcela oslnili naší zna-
lostí jejich rodného jazyka. Němci odpoledne poznali krásy Kutné hory a poté jsme se společně vy-
dali na večerní program – bowling. V úterý a ve čtvrtek navštívili Němci pražskou Královskou cestu, 
hradčany a Petřín a přivezli si spoustu zážitků, fotek i suvenýrů. 
středa byla pro Němce opět trochu historická, neboť navštívili katedrálu v sedlci a Kostnici, vyda-
li se na hrádek a program zakončili na lezecké stěně ve škole. Ostatně jako každý den, tak i ve čtvr-
tek jsme strávili s Němci zajímavý večer, byť poslední, protože v pátek ráno následovalo už jen roz-
loučení a návrat německých žáku zpět domů. schluss mit lustig a zpátky do školy!

Iva Marhanová (V6A) – Tereza Piskačová (V6A)
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Třetí ročník v usa
Dne 5. října jsme vyrazili na výměnný pobyt do Usa do městečka jménem Glen Rock, kde nás uví-
taly naše hostitelské rodiny. První den jsme strávili v rodinách, každá rodina vymyslela svůj vlast-
ní program. Další dny měli na starost naši učitelé, pan L. Douša a paní J. svobodová. Následující 
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čtyři dny jsme poznávali New York: Navštívili jsme známá místa, jako např. sochu svobody, Empire 
state building, 9/11 Memorial, Ellis island, brooklynský most ad. Nejvíce ze všeho nás nadchl cen-
tral Park a samozřejmě times square. také jsme měli možnost nahlédnout do studentského živo-
ta našich američanů. Mohli jsme si projít školu v Glen Rocku a pozorovat práci studentů v hodi-
nách. Poslední den nám američtí učitelé zorganizovali výlet do bear Mountain state Parku v podo-
bě výšlapu na bear Mountain. Na rozloučenou nám naše rodiny připravily večírek, který jsme si 
moc užili. Domů se nám opravdu nechtělo, protože to byl jeden z nejlepších týdnů, co jsme kdy za-
žili. byla to skvělá zkušenost a jsme rádi, že nám to naše škola umožnila. 

Radka Křídlová (C3B) – Lucie Vokálová (C3B)

Výměnný pobyt v Remeši 2019
Od 22. do 29. března se skupina 29 studentů (napříč ročníky) zúčastnila týdenního výměnného 
pobytu ve francouzské Remeši. Vyjíždělo se v pátek v 7 hodin ráno a cesta trvala dlouhých 13 ho-
din. Po příjezdu na nás čekalo seznámení s našimi hostiteli a drobné pohoštění. sobotu a neděli 
jsme strávili v rodinách. 
V pondělí nám bylo představeno Lycée Georges clemenceau, a to včetně knihovny či prostoru škol-
ní jídelny. Zde jsme dostali oběd a zjistili, jak se vaří ve francouzských školách. Dále pro nás byly 
připraveny prezentace na témata „Evropská rada“ a „Demokracie na Lycée Georges clemenceau“. 
V úterý a ve středu jsme cestovali. Nejprve do Paříže, kde se naše výprava rozdělila na dvě skupiny. 
První navštívila Montmartre a champs-Élysées, zatímco druhá se podívala na Eiffelovu věž a budo-
vu Národního shromáždění. Obě skupiny pak navštívily Louvre (i přes nemožnost vstupu do jeho 
pyramidy) a opět se setkaly až před chrámem Notre-Dame de Paris. Odsud jsme došli před Paříž-

skou radnici, odkud nás 
autobus odvezl zpět do 
Remeše. V úterý jsme 
navštívili také sídlo Ev-
ropské ra  dy, nacháze-
jící se ve Štrasburku, 
kde na nás pro změnu 
čekal zajímavý chrám 
Notre-Dame. Z vlastní-
ho pohledu mohu říct 
že Štrasburk je vskutku 
jedno z nejkrásnějších 
měst Evropy.
Ve čtvrtek jsme se 
už jen prošli po cent-
ru Remeše, obdivova-

li tamní knihovnu, navštívili katedrálu Notre-Dame de Reims a zakončili celý týden nákupy 
v centru města. V pátečních ranních hodinách jsme si s našimi francouzskými protějšky řekli 
au revoir a vyrazili na 13hodinovou cestu zpět do naší domoviny.

Matěj Adamec (C3B)
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Výměnný pobyt v Rathenow
Pondělní ráno 1. dubna jsme strávili v naší part-
nerské škole Jahn-Gymnasium, kde pro nás byla 
připravena velká uvítací snídaně. Zatímco jsme se 
prali o čokoládové a borůvkové muffiny, líčili jsme 
si zážitky z předchozí noci. Někdo si připadal jako 
v all inclusive hotelu a mohl se chlubit vydatnou 
svačinou, jiný se celou noc klepal zimou a byl rád, 
že do školy dorazil živý a zdravý. Po rychlé pro-
hlídce budovy školy jsme se vydali do muzea opti-
ky, kde nám bylo vysvětleno, proč se městu Rathe-
now říká „stadt der Optik“. Ve dvanáct jsme se vrá-
tili zpátky do školy, kde na nás čekal oběd. Došli 
jsme k závěru, že Němci mají opravdu vytříbené 
chutě – a proti naší školní jídelně už nikdy neřek-
neme ani slovo. Odpoledne jsme si prohlédli kos-
tel sv. Marie a sv. Ondřeje, z jehož věže byl pěkný 
výhled na celé město, a pak už nám nezbývalo nic 
jiného než se vrátit do našich hostitelských rodin.
V úterý jsme se sešli na nádraží a nasedli do vlaku 
směr berlín. tam jsme si prošli muzeum na check point charlie, které dopodrobna líčí dějiny a udá-
losti dříve rozděleného berlína. V muzeu toho bylo tolik, že se nám z toho až skoro zatočila hlava: od 
dobových nahrávek po původní transparenty a umění. Po muzeu jsme vyrazili na hlavní berlínskou 
nákupní ulici Ku’damm končící proslulým nákupním domem KaDeWe, na který jsme se těšili už od 
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té chvíle, co jsme si o něm přečetli článek v učebnicích němčiny. Podobný charakter měla i středa 
a čtvrtek. Ve středu jsme jeli do Postupimi, kde byl naším cílem obrovský zámecký komplex sans-
souci napodobující Versailles. Jakmile jsme měli „odbyto“ prohlížení jednotlivých staveb a zahrad, 
čekala nás odměna v podobě nákupů v centru, kde se mimo jiné nachází krásná holandská čtvrť. Ve 
čtvrtek jsme zamířili opět do berlína, tentokrát do bundestagu, kde jsme se mohli dozvědět něco 
víc o radostech a strastech německého poslance. V pátek ráno se někteří už nemohli dočkat návra-
tu do Čech, zatímco jiní svůj odjezd málem oplakali. Všichni jsme ale nastoupili do autobusu, zamá-
vali našim hostitelům a vydali se na cestu domů. Anežka Špátová (V6A)

srdečné pozdravy z holandska
Jedenáct studentů GJO dorazilo 8. května na výměnný pobyt v partnerské škole Revius Lyceum 
v nizozemském Doornu. Po cestě autobusem, kterou absolvovali spolu s vrstevníky z Gymnázia 
Olomouc-hejčín, si prohlédli krásnou novou školní budovu se zajímavými ukázkami studentské 
tvorby na zdech, zdravě poobědvali sýrové krokety, sendviče a hranolky a přesunuli se do zábavní-
ho centra v Utrechtu, kde si zahrají únikovou hru. ty, kterým se podaří uniknout, pak nazítří čekal 
celodenní program v amsterdamu. ten právě smutnil, protože jeho hrdinové z ajaxu předchozího 
dne přišli v posledních vteřinách utká-
ní s tottenhamem o postup do finále 
Ligy mistrů, ale našich jedenáct studen-
tů (a stejný počet jejich „matchů“) si den 
v metropoli Nizozemska užilo. Prohlédli 
si výstavy dvou malířů zlatého věku van 
Gogha a Rembrandta, pěšky prošli cen-
trum města a na závěr nemohla chybět 
vyhlídková plavba po amsterdamských 
kanálech – a tak už vědí, co je to „gracht“ 
a „vaart“. Další den byl ve znamení měs-
ta Gouda. to je sice plné obchůdků s tra-
dičním sýrem, ale naši a nizozemští stu-
denti zamířili do jediné ze dvou posled-
ních rodinných firem na tradiční oplat-
ky stroopwafels, jejichž výrobu si i sami 
vyzkoušeli. Druhá část dne se odehrá-
la v tradičním letovisku scheveningen. 
Předposlední den strávili studenti v ro-
dinách svých protějšků, a měli tak šan-
ci poznat něco více z krásné země, o kte-
ré poutavě psal již Karel Čapek. Program 
zakončili projížďkou na kanoích po ka-
nálech Utrechtu. cestou domů si pak 
prohlédli instituce EU v bruselu.

Jindřich Bartoň
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Poláci v Kutné hoře
Poslední květnový týden k nám na již tradiční výměnu přicestovali studenti ze slezského Jaworzna 
v Polsku. během šesti dní měli možnost alespoň trochu poznat Kutnou horu, Prahu a Kolín. celá 
výměna je zajímavá především tím, že s Polskem máme společnou historii již několik stovek let, 
a také, že samotné slezsko bylo až do 18. století součástí Zemí Koruny české. Mimo to jsou Poláci po 
slovácích naším etnicky nejpříbuznějším národem, jsou tedy také západními slovany.
Prahu jsme navštívili hned dvakrát a při obou výletech mohli naši polští přátelé vidět tamní nejvý-
znamnější památky. V úterý byl na programu Josefov. Prošli jsme pozůstatky bývalého židovské-
ho města, např. staronovou či Pinkasovu synagogu a starý židovský hřbitov. Při druhé návštěvě 
jsme se naopak přesunuli na pravý břeh Vltavy a prošli Pražský hrad, Malou stranu a Karlův most. 
Kutnou horu poznávali Poláci bez nás, a tak zatímco my jsme se učili, prohlédli si naši hosté Vlašský 
dvůr, hrádek i obě katedrály. Ve volném čase večer jsme zavítali na bowling, do čajovny a náš spo-
lečný týden jsme zakončili u menhirů, odkud je nádherný výhled na celou Kutnou horu. Poslední 
den Poláky ještě čekala prohlídka kolínské katedrály sv. bartoloměje, tedy poslední ze čtyř českých 
katedrál, kterou ještě neviděli. Doufáme, že si Poláci užili týden v Česku, dozvěděli se něco málo 
o naší historii a domů odjíždějí nabití zážitky. My se už teď těšíme na náš zářijový výjezd do Polska.

Vojtěch Zvolský (V5A)

Čínská návštěva na GJO
Ve dnech 23. a 24. května navští-
vili GJO žáci a pedagogové z naší 
partnerské školy hangzhou Wen-
lan Middle school z čínského měs-
ta chang-čou. Prohlédli si paměti-
hodnosti Kutné hory, vyzkouše-
li českou školní jídelnu a společně 
s našimi studenty nacvičili společ-
ná hudební vystoupení a základní 
sestavy asijských bojových umě-
ní. tento nácvik se pak nazítří zú-
ročil v krásném secesním paláci 
živnobanky na pražských Příko-
pech, kde se u příležitosti návštěvy 
představitelů provincie Če-ťiang 
ve středočeském kraji uskutečni-
lo představení společného kom-
ponovaného programu žáků GJO 
a čínské partnerské školy. spolu-
práce obou škol bude pokračovat 
výměnným pobytem našich žáků 
v Číně v září 2020.

Jindřich Bartoň
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Výměnný pobyt v hoyerswerdě
Dne 3. června se V4a vypravila do východní části Německa – do saska, kam jsme jeli na výměnný 
pobyt s partnerskou školou v hoyerswerdě. cestou jsme navštívili město, které po dlouhou dobu 
patřilo k Českému království – budyšín neboli bautzen. Zde jsme si prohlédli centrum i muzeum 
věnované Lužickým srbům. Poté už jsme vyrazili na cestu k našim hostitelským rodinám. Nemu-
seli jsme se strachovat z neznámých tváří, neboť jsme se s našimi německými kamarády znali z říj-
na minulého roku. Druhý den jsme šli do církevního gymnázia Johanneum. tam nás nejprve při-
vítal ředitel a poté jsme si ve skupinách prošli školu a navštívili nedaleký Krabatův mlýn. Odpo-
lední program jsme trávili společně u jednoho z blízkých jezer, které vzniklo důsledkem rekulti-
vace krajiny po dolování hnědého uhlí. Ve středu jsme navštívili povrchový důl a volné odpoled-
ne trávili na bowlingu. Následující den byl opět nabitý – navštívili jsme kopii slovanského hradiš-
tě Raddusch a projeli se na kánoích po sprévě v oblasti spreewald. Většina z nás se večer účastni-
la rozlučkové párty. 
cestou domů jsme se zastavili v hlavním městě saska Drážďanech. Jejich centrem nás prováze-
li pan učitel Jiří Posselt a paní učitelka Jana budajová. celý pobyt jsme si moc užili a těšíme se, až 
zase někdy Německo navštívíme. Tereza Silvestrová (V4A) – Mai Hoa Trinh (V4A)

Návštěva z Glen Rocku
ani letošní jaro se ne-
obešlo bez pravidelné 
návštěvy studentů a uči-
telů z naší partnerské 
školy v americkém Glen 
Rocku. hosté si tradič-
ně si prohlédli všechny 
důležité památky Kutné 
hory a vyfotili se s pa-
noramatem našeho měs-
ta. Následně se vydali do 
Prahy a zavítali také na 
hrad Karlštejn. Naši stu-
denti měli díky této ná-
vštěvě možnost týden-
ní intenzivní konver-
zace s rodilými mluvčí-
mi své generace. Dob-
ré dorozumívací doved-
nosti v anglickém jazyce 
budou potřebovat, až se 
přes atlan tik vydáme my 
a navštívíme Usa.

Ladislav Douša
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bEsEDY a hOsTÉ
Návštěva Vladimíra Dlouhého
Ekonomika, Česká republika v porovnání s ostatními státy, současné problémy i výzvy – tato 
a mnohá další témata zazněla na besedě 17. října 2018, kdy k nám na GJO jako host zavítal ing. Vla-
dimír Dlouhý, csc., Mba, úspěšný politik a ekonom, prezident hospodářské komory ČR, býva-
lý místopředseda ODa a bývalý ministr hospodářství a ministr průmyslu a obchodu, který se vý-

znamně podílel na rozvoji české ekono-
miky po sametové revoluci. 
Pan Dlouhý za námi, žáky maturitních 
ročníků a žáky třetích ročníků ze semi-
náře ze zeměpisu, přijel, aby pohovořil 
o své práci a o dlouholeté praxi. Nechybě-
lo téma ekonomiky České republiky v po-
rovnání s ostatními státy, téma procesu, 
kterým musely Československo a Čes-
ká republika projít po sametové revolu-
ci, a samozřejmě i téma současných vý-
zev a plánů. 

beseda trvala přibližně hodinu a půl. Dostali jsme i prostor na otevřenou diskusi o tom, co nás nejvíc 
zaujalo. celá beseda se nesla v příjemné atmosféře a odnesli jsme si mnoho zajímavých informací.

Josef S. Treml (C3B)

„V medicíně není žádný královský obor a žádná popelka – všechny obory jsou krásné.“ 
(beseda s prof. Janem Pirkem)
V úterý 22. ledna k nám z Prahy zavítal pan prof. MUDr. Jan Pirk, Drsc., přední český kardiochirurg 
a přednosta Kardiocentra iKEMu, pedagog, bývalý politik a v neposlední řadě také nadšený spor-
tovec, který nepohrdne kdejakou výzvou.
Pozvání naší studentky ireny coufalové (V6a) přijal 
s radostí. Umožnilo mu i zavzpomínat na dětství, ne-
boť jeho maminka pocházela z nedalekých Zásmuk 
a dědeček vlastnil továrnu tOFa. Do Kutné hory a je-
jího okolí prof. Pirk také zamíří např. při přípravě 
na triatlon nebo při charitativní akci Na kole dětem.
Při vypravování o svém životě pan Pirk přiznal, že 
zprvu k medicíně vůbec nesměřoval. Jeho velkým 
snem bylo stát se námořním důstojníkem. avšak 
kvvůli nepříliš pochvalné pověsti sovětských škol, 
které byly jedinou možností studia jeho vysněného 
oboru, se rozhodl prodloužit rodinnou tradici a být 
již čtvrtou generací lékařů v řadě.
Za svou dlouholetou praxi nasbíral mnoho zajíma-
vých zkušeností nejenom na operačních sálech v Če-
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chách, ale i v zahraničí. V 80. letech odletěl na rok do New Orleans a v letech 90. do Odense, rodné-
ho města h. ch. andersena v Dánsku. Jeho četné výpravy za české hranice ho obohacují jak v ob-
lasti kardiochirurgie, tak v oblasti kulturní i náboženské. a díky nim je obohacován i o krásné his-
torky, kterými se na naší besedě k radosti všech nešetřilo. Poutavé vyprávění o svém životě zakon-
čil pan profesor slovy: „No a nakonec jsem tady s vámi.”
Zatímco mezi studenty kolovalo tzv. centrifugální čerpadlo schopné nahradit srdeční komory, od-
povídal zkušený kardiochirurg na zvídavé dotazy jak nejmladších žáků, tak i kantorů. Otázky se tý-
kaly např. porovnání lékařských dovedností v Česku s ostatními zeměmi nebo rad, jak vést zdravý 
životní styl, a prevence srdečních chorob. Mladší obecenstvo zajímalo, jestli se pan Pirk při opera-
cích cítí nervózně, starší vyzvídali informace o lékařských fakultách a těžkosti přijímacích zkoušek.
Pan profesor vystupoval na besedě otevřeně a odborné odpovědi prokládal odlehčujícím humo-
rem, díky kterému si žáci odpovědi na své dotazy vštípili do paměti. a ať už se v budoucnu chceme 
věnovat medicíně, či nikoliv, pan prof. Pirk nás ujistil, že nejdůležitější je, aby nás obor bavil. „Máte 
život před sebou a je jen na vás, jaký si ho uděláte.“ a my tímto panu Pirkovi ještě jednou moc dě-
kujeme za zdařilou besedu. Anežka Špátová (V6A)

Milan hroch, účastník Palachova týdne
V souvislosti s letošním 50. výročím úmrtí Jana Palacha přišel 17. ledna za studenty třetích a čtvr-
tých ročníků pan Milan hroch, který se přesně před 30 lety stal přímým, i když náhodným účast-
níkem tzv. Palachova týdne. studentům vyprávěl, jak byl tehdy sám coby student učiliště na praxi 
v podniku Rostov na Václavském náměstí, a měl tak 
možnost z restaurační terasy sledovat dění po celou 
dobu protestů. Zatímco první dny byla situace cel-
kem poklidná, ve čtvrtek již „příslušníci pohotovost-
ního pluku začali mlátit každého, kdo jim přišel pod 
pendrek. Nešlo o žádné násilné demonstrace, navíc 
příslušníkům bylo jedno, jestli mlátí demonstranta, 
nebo náhodné chodce, třeba lidi, kteří šli do divadla 
nebo do kina. Dav prostě hrnuli před sebou.“ Když 
chtěl v pátek 20. ledna 1989 M. hroch odjet po praxi 
domů, stal se svědkem otřesné podívané: „Viděl jsem 
na zemi těhotnou ženu, na které ležel zřejmě manžel, 
a zhruba pět policajtů do nich mlátilo a kopalo. Jen 
jsem řekl: to je jak gestapo,“ vzpomínal. Za tuto po-
známku byl okamžitě zatčen příslušníkem stb v ci-
vilu, převezen do bartolomějské ulice, vyslýchám 
a opakovaně mlácen, až měl na těle 56 podlitin. soud ho za jeho výrok potrestal šesti týdny věze-
ní s roční podmínkou, jak se nyní mohli studenti sami přesvědčit z originálu písemného rozsudku, 
který jim pan hroch přinesl ukázat. Přestože bylo setkání s panem hrochem poměrně krátké, stu-
denty svým vyprávěním zaujal, neboť přinesl do výuky dějepisu to, co je vzácné: osobní svědectví.

René Svoboda
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„Tam, kde končí morálka, začíná právo.“
Dne 28. února naše gymnázium navštívil kutnohorský právník Mgr. ing. Pavel bezouška se svou 
advokátní koncipientkou Mgr. et Mgr. anetou Štěpánkovou. 

Čekalo je především představení zá-
kladů práva přítomným zájemcům 
o jeho studium. Obsáhlé vědomos-
ti pana bezoušky doplňovala jeho 
koncipientka svými zkušenostmi 
ze studia, které má po absolvování 
právnické fakulty stále v živé pamě-
ti. Mohla tak hovořit např. o struktu-
ře semestrů a volbě seminářů.
studenti kladli spoustu zajímavých 
dotazů. Zajímaly je možnosti další-
ho studia po absolvování právnické 

fakulty, prodlužování koncipientního období, možnost cestování během studia nebo např. názor 
na české soudnictví, které je mnohdy označované za zdlouhavé a neefektivní. Mezitím kdy obecen-
stvem kolovala úplná znění občanského zákoníku, hovořili hosté o neustálém vydávání nových 
právních předpisů a novel. Přítomní se také dozvěděli zajímavé informace o alternativních tres-
tech, výpočetních technologiích, dělení klasických právnických profesí nebo o rozdílu mezi konti-
nentálním a anglosaským právem. 
Odborná témata byla provázena humorem a špičkováním mezi panem bezouškou a jeho konci-
pientkou ohledně jejich almy mater, které nám demonstrovalo rivalitu mezi Právnickou fakultou 
Karlovy a Masarykovy univerzity. i díky tomuto odlehčenému podání si tak každý z besedy něco 
odnesl.  Petr Franc (C2B)

beseda s Martinem Záklasníkem
V únoru byl na facebooku školy zveřejněn příspěvek 
oznamující vytvoření Klubu osobností GJO. seznam 
zahrnuje mnoho osob z rozličných oborů od profe-
sionálních politiků, úspěšných podnikatelů či léka-
řů až po talentované herce, hudebníky a sportovce. 
Všechny tyto osobnosti spojuje absolvování našeho 
gymnázia a vynikající výsledky v jejich oborech.
cílem vznikajícího klubu je motivovat a inspirovat 
stávající studenty, kteří se obrazně řečeno pohybují 
po stejných chodbách a třídách jako kdysi tito dnes 
úspěšní lidé. GJO bude proto své někdejší absolven-
ty postupně zvát na besedy, aby pohovořili o svých 
studentských letech na gymnáziu, o své cestě živo-
tem, kariéře i výhodách a nevýhodách oblasti jejich 
zaměstnání. 
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Dne 17. března se konala první z besed této série. hostem se stal generální ředitel skupiny E.ON 
v ČR a předseda představenstva E.ON Energie, a. s., ing. Martin Záklasník, Ph.D. beseda se konala 
v hudebně a o její záznam se postaral Český rozhlas. setkání se neslo v profesionálním, ale zároveň 
i pohodovém duchu. Pan Záklasník mluvil o cestě, která ho dovedla až na tuto prestižní pozici, zmí-
nil se o svém studiu ve Vídni i angažování v německých telekomunikačních firmách. Promluvil také 
o svých letech na naší škole, přičemž se nebál připustit, že nebyl vždy tím nejukázněnějším žákem. 
beseda trvala hodinu, ale myslím, že se diváci z řad studentů třetích ročníků ani na okamžik nenu-
dili. Nejen proto, že se řešila aktuální a zajímavá témata z oblasti energetiky, ale také vize budoucí-
ho vývoje našeho státu, modernizace domácností nebo elektroautomobily. 
Myslím, že jsme si ze setkání s panem Záklasníkem odnesli mnoho. Dovedl nás nejen zaujmout, ale 
zároveň nám i sdělit určité poselství a předat zlomek ze svých bohatých zkušeností. 

Josef S. Treml (C3B)

Korespondence Jiřího Ortena
Pražské nakladatelství torst vydalo závěrečný, osmý svazek spisů Jiřího Ortena – Koresponden-
ci. Obsáhlá publikace představuje 857 odeslaných i přijatých dopisů z let 1931–1941, které jsou 

řazeny abecedně podle básníkových korespondenčních 
partnerů. těmi byly významné osobnosti české literatu-
ry (i. blatný, V. Černý, F. halas, V. holan, P. tigrid ad.), 
divadla či studentského života, ale také Ortenovi pří-
buzní a přátelé. Zvlášť obsáhlá je Jiřího korespondence 
s přítelkyní Věrou Fingerovou a matkou bertou Ohren-
steinovou. Publikaci uspořádala a k vydání připravila 
PhDr. Marie havránková, textoložka a editorka z Ústa-
vu pro českou literaturu aV ČR. 
slavnostní představení knihy proběhlo 8. dubna na GJO, 
kam přijeli hned tří zajímaví hosté: Výše zmíněná dr. M. 
havránková popisovala zásady editorské práce a rovněž 
uvedla, kolik dojemných momentů je v Ortenových dopi-

sech zachyceno. PhDr. Jan Šulc, redaktor nakladatelství torst, zdůraznil význam Ortenovy tvorby – 
a zvláště jeho Elegií – pro českou literaturu a zároveň přiblí-
žil ediční činnost nakladatelství. třetím hostem, který se na 
GJO vrátil po sedmi letech, byla literární historička PhDr. Ma-
rie Rút Křížková. ta mj. zavzpomínala na Ortenovy příbuzné 
i jeho životní lásku Věru. a jako někdejší předsedkyně poro-
ty soutěže mladých básníků při Ortenově Kutné hoře také 
vyjádřila svůj kladný vztah k našemu městu, které je prý je-
jím nejmilejším hned po rodném Miličíně.
Nynější Korespondencí se po více než čtvrt století završuje 
vydávání Ortenových děl, symbolicky navíc v roce 100. vý-
ročí narození básníka, jehož jméno naše škola hrdě nese.

Lukáš Provaz
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beseda o brexitu
Když si mladí, odhodlaní a cílevědomí lidé něco 
usmyslí, je jisté, že bez ohledu na překážky, svých 
cílů nabydou. i takto by se dal označit proces, kte-
rý Petra France (c2b), Lukáše Kafku (c4b) a Ja-
kuba Potměšila (V6a) dovedl k pátku 12. dub-
na 2019. Díky jejich usilovné snaze navštívil v od-
poledních hodinách naše gymnázium Mgr. et Mgr. 
Kryštof Kruliš, Ph.D., z asociace pro mezinárod-
ní otázky. ten jakožto český specialista přijel blí-
že poreferovat o problematice odchodu británie 
z Evropské unie. Výklad neskončil jen na povrchu 
problému, dostali jsme se hluboko pod pokličku 
historického kontextu britských mezinárodních 
vztahů, jejich důrazu na dodržování pravidel při 
referendech i na kýžené labouristické postátnění 
služeb, jakou je například Royal Mail. 

Lukáš Kafka (C4B)

setkání s Vítem Rakušanem
Další certifikát členství v Klubu osobností GJO byl 14. června udělen někomu, kdo naši školu veli-
ce dobře zná. Zavítal k nám totiž Vít Rakušan, starosta Kolína, zastupitel středočeského kraje, od 
roku 2017 poslanec Parlamentu ČR a současný předseda hnutí staN. Pan Rakušan také před vstu-
pem do politiky na naší škole vyučoval němčinu a vedl seminář politologie pro čtvrté ročníky. Na vý-
uku zde mile vzpomíná, a dokonce zmínil, že budo-
vu školy často a rád navštěvuje. Zůstává také v kon-
taktu s ostatními učiteli, z nichž někteří se mu stali 
blízkými přáteli – a přátel si ve své funkci nesmírně 
váží, protože jsou pro něj – společně s rodinou – dů-
ležitou oporou i zázemím. beseda se nesla ve velmi 
pohodové atmosféře, studenti se ptali na nejrůzněj-
ší otázky týkající se budoucnosti EU, českého škol-
ství, ale také na to, jak by měli mladí lidé postupo-
vat, pokud by chtěli vstoupit do politiky. „Myslím, že 
18 není ideální věk pro vstup do velké celostátní po-
litiky. Jistě, jsou lidé, kteří to zvládli a ustáli to. Pod-
le mě je ale lepší, když se mladí lidé nejdříve angažu-
jí na komunální úrovni a naberou zkušenosti,“ zně-
la odpověď V. Rakušana na jednu z konkrétních otá-
zek. Povídání s ním nám předalo mnoho zajímavých 
informací a každý si z přednášky odnesl to své.

Bára Vejdělková (C3B)
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ŠKOLNÍ KROuŽKY a KLubY
Máme pátý nejlepší ekotým ve středočeském kraji
Ve dnech 21. a 22. září se uskutečnil 24. ročník Ekologické olympiády. Ekotým GJO odcestoval na mě-
ření sil s dalšími 11 týmy do Vlašimi. Ústředním motivem letošního kola byl „Managment v ochra-
ně přírody“. studenti na toto téma zpracovávali dvě praktické úlohy: Jejich prvním úkolem bylo 
na základě vlastního terénní-
ho výzkumu navrhnout opat-
ření pro zlepšení či zachování 
současného stavu evropsky 
významné lokality Vlašimská 
blanice, ve druhé praktické 
úloze pak družstva odstraňo-
vala náletové dřeviny ve vy-
mezené lokalitě zámeckého 
parku Vlašim, čímž přispívala 
k prosvětlení lokalit a vytvá-
ření vhodných stanovišť pro 
osídlení páchníkem hnědým.
V teoretické části poznáva-
li 120 botanických, geologic-
kých a zoologických exponátů a prokazovali znalosti nad 120 testovými otázkami. Výkony pak 
hodnotila tříčlenná odborná komise, která umístila studenty GJO na krásné páté místo, pouhých 
10 bodů od bronzové medaile. Děkuji barboře Marešové (V7a), Michaele Řepové (V7a) a Oliveru 
Královi (c2b) za skvělou reprezentaci školy. Roman Bartoníček

Investiční klub
Dne 7. prosince se v zasedací části školní knihovny poprvé sešel nově vzniklý investiční klub. 
Jeho vznik iniciovali dva studenti čtvrtého ročníku Šimon Klazar (V8a) a Duc Nguyen (c4b). cí-

lem klubu je šířit finanční gra-
motnost a povědomí o základech 
ekonomie mezi studenty zábav-
nou a naučnou formou, kterou 
zprostředkovává otevřená disku-
ze mezi všemi členy klubu. Dis-
kuze je podložená validní a peč-
livou rešerší zajišťovanou oběma 
zakladateli. 
Na první schůzi panovala přátel-
ská atmosféra, která naznačila, že 
v klubu budou studenti rádi trávit 
čas i nadále.

Benjamin Kmoch (V8A)
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Fotokroužek GJO vystavoval v Krakově
Dne 26. května proběhla v polském Krakově 
vernisáž k výstavě Fotografického kroužku 
GJO. Výstava nesla název „Kutná hora, měs-
to UNEscO“ a zachycovala kutnohorskou ar-
chitekturu. trvala do 7. června.
Přípravy vernisáže se účastnili alžběta botko-
vá, Marek Mann a Jiří Černohorský, kteří zde 
spolu s Nikolou Kouřilovou, Danielem Novot-
ným, Kateřinou Veverkovou a Martinou Ve-
berovou vystavili své fotografie. Výstava byla 
součástí fotografického festivalu Krakow 
Photo Fringe 2019, spadajícího pod každo-
roční festival Miesiąc fotografii w Krakowie.
Zpříjemněním víkendu se po zdařilé verni-
sáži stala prohlídka Královského hradu na 
Wawelu, židovské čtvrti Kazimierz i množ-
ství krakovských kostelů a jiných architekto-
nických počinů nejen tohoto a minulého sto-
letí. Zhlédli jsme řadu výstav a uměleckých 
děl a k našemu štěstí jsme se mohli obdivo-
vat kráse Dámy s hranostajem v Národním 
muzeu v Krakově.
Realizace výstavy by nebyla možná bez vstřícného postoje vedení školy a sponzorského daru fir-
my icZ, který každoročně poskytuje Nadačnímu fondu GKh.

Lucie A. Kopelentová (V5A)

Klub mladých diváků
Ve školním roce 2018/2019 pokračovala na GJO činnost 
Klubu mladých diváků, jehož cesty do Prahy za kultu-
rou patří k nejstálejším a nejpravidelnějším akcím vů-
bec. Organizátorem KMD je pražské Divadlo v Dlouhé, 
a protože zájem o členství na GJO tradičně převyšuje 
nabídku, je 47 nabízených míst rychle rozebráno. Člen-
ství v klubu stojí 640 Kč (plus cestovné autobusem), za což studenti postupně navštíví šest před-
stavení v různých pražských divadlech. a protože se každému líbí jiný žánr a jiné prostředí, snaží 
se být i výběr her a divadel co nejpestřejší: 
Letošní sezónu jsme zahájili říjnovou návštěvou Divadla pod Palmovkou, kde na nás čekalo drama 
Králova řeč, známé především díky svému filmovému zpracování. Role krále Jiřího Vi. se výbor-
ně zhostil M. stránský, a tak jsme byli shodou časových okolností svědky toho, jak mu vedení KMD 
předalo cenu za nejoblíbenější představení minulé sezóny. V listopadu nás na Vinohradech čekal 
citem i humorem nabitý příběh harold a Maude, v níž zazářili h. Maciuchová a M. adamczyk. Zdaři-
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lá byla i lednová crazy komedie chlap na zabití v divadle Palace, kde jsme obdivovali fyzicky nároč-
ný výkon F. blažka. V únoru na nás Na Fidlovčce čekalo představení cizinec s M. Písaříkem v hlav-
ní roli a v březnu jsme ve vršovickém divadle Mana zhlédli současné psychologické drama Zahra-
da Jane austenové. Letošní cesty za jevištním uměním pak uzavřela dubnová návštěva Divadla Mi-
nor s představením Válka profesora Klamma. Lukáš Provaz

„DramaŤák“ v Divadle v Dlouhé 
Náš dramatický spolek následně dosáhl dalšího radostného úspěchu: byli jsme totiž vybráni, aby-
chom spolu s jinými školami z celé republiky sehráli část hry, se kterou jsme nedávno vystoupili, 
tedy Zítra to spustíme. V úterý 27. listopadu jsme tedy v ranních hodinách vyrazili vlakem do na-
šeho hlavního města. akci pořádala Knihovna Václava havla. celé to začalo kolem poledne v Diva-
dle v Dlouhé a pro účastníky byl připraven veškerý komfort – raut, jídlo, pití, zázemí. Když jsme se 
dosyta najedli a napili, přesunuli jsme se na jeviště. celé toto setkání probíhalo tak, že jednotlivé 
školy (konkrétně jich bylo osm) sehrály část zmíněné hry V. havla. Organizátoři vybírali školy pod-
le originality zpracování, projevu, kulis i nápaditosti. My jsme dostali za úkol předvést úplný závěr, 
kdy alois Rašín před vyhlášením samostatného československého státu líčí své ženě Karle své oba-
vy z nadcházejících politických a hospodářských změn v Evropě. sklidili jsme velký potlesk. celá 
akce se nesla v příjemné atmosféře a my jsme si ji užili jako diváci i jako herci.

Josef S. Treml (C3B)

Zdravotnický kroužek
Zdravotnický kroužek funguje na GJO již více jak 
7 let a je otevřen pro všechny třídy nižšího gym-
názia. V tomto školním roce jsme se od září schá-
zeli každý pátek a pod vedením Radana Poppeho 
(V7a) procvičovali ošetření různých situací, např. 
resuscitaci, ošetření zlomenin, popálenin, krváce-
ní, utonutí, pneumotoraxu atd. Na začátku května 
pořádal ČČK okresní kolo soutěže hlídek mladých 
zdravotníků, kam se vydaly i naše dva týmy slože-
né ze studentek GJO. tým P (adéla Veselá, alena 
Ryšavá, anna Mocová, Markéta Čermáková a Ma-
tylda hiršová z V3a) obsadil první místo a tým 
F (alena Votavová, Ema bulandrová, Emma Pet-
rů, Kateřina Voldřichová z V4a a Štěpán horčák 
z V1a) obsadil místo druhé. Díky vítězství v okres-
ním kole se tým P zúčastnil krajského kola, které 
se odehrávalo v Mladé boleslavi. holky si vedly 
velice dobře a nakonec skončily na krásném dru-
hém místě. tento rok považujeme za velice úspěš-
ný a doufáme, že holky na tento úspěch navážou.

Alena Ryšavá (V3A)
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Přírodovědný kroužek
Myšlenka na otevření přírodovědného kroužku se 
zrodila v průběhu roku 2017/18. impulsem k vy-
tvoření byla snaha dát studentům se zájmem o da-
nou problematiku čas a prostor k dalšímu vzdělává-
ní a k seberealizaci v oblasti přírodních věd. Krou-
žek je zaměřen na zkoumání přírody, pokusy a po-
zorování, rozvoj matematického a logického myšle-
ní, objevování praktičnosti lidských vynálezů. stu-
denti by měli získat rozšiřující znalosti, dovednos-
ti a kompetence v oblasti biologie, chemie a fyziky. 
V kroužku, jehož časová dotace představuje dvě vy-
učovací hodiny týdně, vyučují J. Černohorský, V. Ka-
pitánová, P. Němeček a R. bartoníček. Již o prvních 
hodinách v září proběhla praktická histologická cvičení v biologii, po nich následovala laborator-
ní cvičení na téma důkaz uhlíku a vodíku. Následovalo laboratorní cvičení, jehož úkolem bylo expe-
rimentálně určit objem lidského těla, tedy spolužáka. „Rozložili“ jsme proto aničku na několik ge-
ometrických těles, určili jejich rozměry a následně průměrnou hustotu celého těla. Říjnové bioche-
mické praktikum se neslo v duchu izolace DNa z rostlinných buněk, biologické pak provádělo pitvu 
a preparaci hada. Následující měsíce jsme sublimovali kofein z čajových lístků, dokazovali, zda chlo-
rofyl je opravdu zelený, a pozorovali trvalá pletiva v různých částech rostliny spolu s osmotickými 
jevy. Navíc jsme létali s experimentálním letadlem. Roman Bartoníček
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Volejbalový turnaj o Zlatou křídu
V sobotu 1. prosince proběhl v prostorech Gymnázia Jiřího Ortena volejbalový turnaj Zlatá kří-
da. tradičně začátkem adventu mezi sebou poměřili síly sportovci z různých koutů naší repub-
liky a německého Rathenow. Po desetihodinovém klání sil se vítězem celého turnaje stali učite-
lé GJO, kteří ve finále porazili vítěze posledních tří ročníků ZŠ t. G. Masaryka. V boji o třetí místo 
a následný zisk bronzové medaile uhájili volejbalisté z Kralup nad Vltavou, kteří zdolali středočes-
ký kraj. samozřejmě si však také velmi vážíme přízně ostatních týmů, jejichž členové si našli vol-
ný čas a rádi se při této příležitosti opět setkali: chobotnice, Rathenow, Exstudenti i, Exstudenti ii, 
Kutná hora a PORG.
celý turnaj by však nebylo možné uskutečnit bez trvalé přízně našich sponzorů. Mezi ty již dlouhá 
léta patří: Mgr. Vít Rakušan, Pharmaservis, Mgr. Luboš hanzlík, Mgr. Jiří Němeček, hotel Zlatá stou-
pa, středovy pekárny, Maso Čáslav, ing. Z. žert – ovoce a zelenina bříství, J. K. Gaza, Mlékárna Po-
děbrady, biDFOOD Kralupy nad Vltavou, MiPa – ovoce a zelenina, aG FOODs, KNORR, Kasarda Ko-
lín, EXVER FOOD, hügli Food. O to nejdůležitější, tedy o krásné a napínavé duely, o fair play a hlav-
ně o dobrou náladu, se postarali sami účastnící turnaje. Doufejme, že se příští rok opět ve zdraví 
a volejbalové náladě sejdeme. Roman Bartoníček
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REKONsTRuKCE ŠKOLY
V lednu 2019  začala dlouho očeká-
vaná rekonstrukce školy. Od zřizova-
tele se nám podařilo získat dotaci  ve 
výši 48 mil. Kč, která je určena na no-
vou fasádu, výměnu oken a na zatep-
lení střechy. Vedle toho budou v tělo-
cvičnách instalována úsporná světla 
a v aule se provede mobilní zastíně-
ní střešního okna, které nám rozší-
ří využívání těchto prostor pro diva-
delní představení nebo promítání fil-
mů. Dokonalé zatemnění ostatních 
oken v učebnách a kabinetech umož-
ní elektricky ovládané venkovní ža-
luzie. stavební práce provádí firma 
Realitní a stavební společnost s. r. o. 
z Čáslavi podle projektu firmy Do-
mus Design z Prahy. s návrhem pro-
jektu a s kvalitou provedených pra-
cí jsme zatím spokojeni. Dokončení 
investiční akce je plánováno na dru-
hou polovinu roku 2020.

Vladislav Slavíček
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sPONZOŘI

Společnost s významným postavením na českém trhu alternativních distri butorů. 
Své služby poskytuje developerům, provozovatelům prů myslo vých areálů a dalším 
subjektům, které potřebují spolehlivou distribuční síť, ale samy nedisponují 
potřebným technickým, finančním a právním zázemím. Alternativní distribuce pro 
ně představuje komfortní způsob, jak se zbavit komplikovaných administrativních 
i technických požadavků souvisejících s budováním a provozem distribučních sítí.

www.unicapital-distribuce.cz
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•���Snažíme�se�uplatnit�dlouholeté�zkušenosti�v�péči�o�naše�pacienty.�Přáli�bychom�si,�aby�
každý�u�nás�našel�to,�co�potřebuje�pro�zkvalitnění�svého�života,�a�rád�se�opět�vracel.

•��Nejdůležitější�je�pro�nás�spokojený�zákazník,�který�nás�vždy�s�důvěrou�navštíví.
•�Každý�měsíc�připravujeme�nabídku�produktů�za�akční,�tedy�SNÍŽENÉ�ceny.
•��Platit�u�nás�můžete�dárkovými�poukázkami�(Sodexo,�Unišek,�Edenred,�Benefity�

a�Benefity�Plus)�i�platební�kartou.
•��Mimo�léčivých�přípravků�a�doplňků�stravy�nabízíme�i�kosmetické�přípravky�značek�Vichy,�

Bioderma,�Eucerin,�Nuxe�a�Neostrata.

Václavské náměstí 252
284 01 Kutná Hora
tel.: 327 523 300

OTEVÍRACÍ�DOBA
pondělí–pátek 8.00–17.00
sobota 8.00–11.00
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KDE NÁS NAJDETE:
Březová u Úmonína
(10 km od Kutné Hory)

Nikol Heroldová
721 403 670

www.heroland.cz

www.facebook.com/
heroland.czi

DĚTSKÝ ZÁBAVNÍ PARK SE 
SPOUSTOU ATRAKCÍ 

A TÉMATICKÝM PROGRAMEM 
NEJEN PRO DĚTI

DĚTSKÝ ZÁBAVNÍ PARK SE 
SPOUSTOU ATRAKCÍ 
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haRMONOGRaM 
ŠKOLNÍhO ROKu 2019–2020

Editor: Lukáš Provaz

Obálka: Zdeněk Oliva
Výroba ročenky: Městské knihy s.r.o. žehušice
Vydalo: Gymnázium Jiřího Ortena ve spolupráci s Nadačním fondem Gymnázia Kutná hora 
texty byly redakčně upraveny. Obrazové materiály vznikly v rámci činnosti školy. 
Vydáno: Kutná hora, červenec 2019

1. pololetí pondělí 2. září 2019 – čtvrtek 30. ledna 2020

2. pololetí pondělí 3. února 2020 – úterý 30. června 2020

Podzimní prázdniny úterý 29. října a středa 30. října 2019 

Vánoční prázdniny
pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020 
(Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.)

Pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny pondělí 9. března – neděle 15. března 2020

Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. dubna 2020

hlavní prázdniny
středa 1. července – pondělí 31. srpna 2020
(Období školního vyučování ve školním roce 
2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.)

Dny otevřených dveří
pátek 29. listopadu 2019 od 9.00 do 14.00 hod.
sobota 30. listopadu 2019 od 9.00 do 11.00 hod

třídní schůzky
čtvrtek 14. listopadu 2019 od 17.00 hod.
čtvrtek 2. dubna 2020 od 17.00 hod.
(termíny jsou předpokládané, mohou se změnit.)

Maturitní plesy
pátek 10. ledna 2020 – V8a
sobota 25. ledna 2020 – c4b
sobota 29. února 2020 – c4a

Přehled akcí je pravidelně aktualizován během školního roku na webových stránkách 
www.gymkh.cz


