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! NEPŘEHLÉDNĚTE !  

Začínáme… 

Ano, něco končí a něco nového začíná. Končí prázdniny, které nám 
letos nadělily spoustu krásných dní, kdy se dalo užívat si veškeré 
radovánky na koupališti, u rybníka či řeky, pro někoho s rodinou u 
moře, pro někoho na horách při turistice, adrenalinu ve skalách...Ale 
jak to bývá, všechno jednou končí. Je to asi dobře, změna je život a 
jednotvárnost se vždy přejí. Uchovejme si v hlavně krásné zážitky a 
zkusme se zase posunou dál.  
Dál a hloub do informací, které nám z jednotlivých předmětů 
zprostředkují jejich učitelé, pusťme se do seminárních prací, dělejme 
pokusy v laboratořích, čtěme knihy ze seznamu k maturitní zkoušce...I 
když se nám někdy zdá, že to až taková zábava není, opak je pravdou, 
jen k tomu musíme dozrát.  
Na závěr je nutno zmínit i to, že první změnou pro tento školní rok, na 
základě výběrového řízení vyhlášeným Krajským úřadem v Hradci 
Králové, je  změna na postu ředitele. Od 1.srpna 2018 se vedení školy 
ujala Mgr.Martina Kubíková a vystřídala tak 
PhDr.Ing. Petra Mináře, Ph.D. et Ph.D., jejím 
zástupcem se stal Mgr. Jiří Erlebach, který 
nahradil v této funkci RNDr. Vladimíra Huška. 
Novému vedení přejeme klid, pohodu, 
dobrou spolupráci s kolektivem učitelů, 
zkrátka lidově řečeno „pevné nervy“.    PhDr. 

Ivana Syrovátková  

 

Vstupujeme do dalšího 
školního roku—vítáme Vás. 
Všem našim příznivcům 
přejeme, ať se jim vše 
daří, ať nám jsou věrní, ať 
jsou našimi stálými čtenáři 
i podporovateli. Děkujeme 
a těšíme se na další 
spolupráci. 
                    PhDr. Ivana Syrovátková 

Akce v září a říjnu 2018: více info na www.gym-dk.cz a  Facebooku školy 
5.—12. 9. výměnný pobyt v Cloppenburgu           23.—29. 9. přírodovědný zájezd do Nizozemí 17.-20.9.  enviromentální kurz 1.C—Pecka 13.11. plenární zasedání SPG a následně třídní schůzky Dny otevřených dveří:     9.1. 2018 15:00-18:00 hodin       16.2. 2019   9:00-12:00 hodin Další plánované akce: 

Listopad—Národní muzeum Praha, Týden vědy a techniky Praha, Památník Lidice, Archeopark Všestary a Památník na Chlumu, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové, IQ Landia Liberec, Pivovar Trutnov, Harrachovská sklárna,  Prosinec: poznávací exkurze do Vídně, Pardubice a div.představení Pygmalion 
Leden: Dobrovice—lihovar a cukrovar 

http://www.symbols-n-emoticons.com/2013/09/thumbs-up-emoticon.html


Červnové události v životě naší školy—přehlídka akcí mířících za poznáním, vědomostmi i 
zábavou.  Příběh Pražského hradu, sochy Davida Černého nebo vzpomínka na Johna 
Lennona či divadelní představení jsou mnohdy opravdu zábavou :)  
Tento příběh prožili žáci druhých ročníků i 1.C 

Ondra jako obvykle drží 
ruku „na tepu doby“ 

Přejeme všem zúčastněným, aby se po pár letech do tohoto 
nádherného historického prostoru znova dostali :) 

Ahoj Beatles, 

ahoj Johne! 



Vrcholem červnových událostí na naší škole i ve městě byl již třetí ročník 
Coolfestu pod vedením zkušeného muzikanta, tedy přesněji rockera, 
skladatele a dirigenta, pedagoga na Mezinárodní konzervatoři Praha Oty 
Balage, který v této funkci vystřídal herečku a pedagožku na stejné škole 
Veroniku Žilkovou. Připomeňme si atmosféru festivalu několika fotografiemi z 
horkých červnových dnů... 

odina v duch30.let 



Jak jsme byli posluchači a diváky coolfestových vystoupení—studenti Mediální výchovy a rétoriky 
v rámci druhých ročníků (samostatný volitelný předmět) 
 
Coolfest již potřetí v našem městě zaplnil nejen prostory gymnázia, zejména naši krásnou aulu, ale i 
Hankova domu či partnerské SSIŠ. Všichni jsme se těšili na další dávku kultury, která je našim žákům 
blízká—mladistvá, v moderním pojetí žáků Mezinárodní konzervatoře Praha. Již třetí červen je zpestřen 
hudbou, tancem, divadelními představeními, kamarádskou atmosférou s heslem „Nic není 
problém“.Horké červnové dny byly plné zpěvu a moderní i klasické muziky, největší úspěch měl koncert s 
názvem Pocta Tině Turner nebo Pop koncert s úžasnou hudbou skupiny Queen. Divadelní představení 
pro malé i velké, spousta hudebníků i tanečníků, mezi nimiž máme již známé a kamarády. Je to i tím, že 
v rámci mediální výchovy bylo naší učitelkou p. Syrovátkovou navrženo, že bychom mohli s umělecky 
založenými žáky navštívit výše jmenovanou konzervatoř a podívat se do jednotlivých studií a přímo 
sledovat práci učitelů se žáky. Vyjednala to a díky úžasné aktivitě paní Veroniky Žilkové se to opravdu 
podařilo. Viděli jsme práci těch nej...umělců—Otu Balage v nahrávacím studiu, Františka Skřípka, který 
vedl hodiny  přednesu i nácvik divadelní hry... A v červnu se tyto zážitky spojily právě při Coolfestu. 
Těšíme se na další ročník a na to, co nám přinese. 

Sedmý červen je dnem, který odstartoval festival 
Coolfest plný zábavy, hudby, tance a divadla. Na 
festivalu jsem stihla řadu představení, nejvíc mě 
zaujalo představení Pocta Tině Turner, které se 
konalo v aule naší školy. Celý den panovala 
příjemná atmosféra plná optimismu. Dále mě 
zaujalo představení West Side Story s  příběhem 
Romea a Julie. Program je velmi pestrý a už se 
těšíme na další rok.      Kateřina Langpaulová, 4.C 

Bylo to skvělé, navíc zdarma, tak proč to 
nevyužít? Coolfest je úžasná akce, kde je 
možnost vidět budoucí hvězdy, které jsou s 
námi stejně staré. Je to i možnost stmelit 
kolektiv, seznámit se...Každý si tedy Coolfest 
užije.  
Koncert s názvem Pocta Tině Turner by mohl 
mít i název  Hlava na hlavě. V naší aule nebylo 
možno se pohnout, o koncert byl neskutečný 
zájem. Zpěvačky byly úžasné a sklidily velký 
potlesk. Zazněly slavné hity Tiny Turner jako 
píseň Proud Mary. Hlasitá rocková hudba nás 
všechny ohromila i ochomila. Měla jsem úplně 
zalehlé uši. Dále byl na programu koncert 
popového oddělení MKP, který vedla Marcela 
Březinová. Také se povedl, nejvíce se mi líbila 
píseň „What about us od Pink“. Tak jako 
předchozí roky, i letos se Coolfest povedl. Už se 
moc těším na další rok, na 4.ročník festivalu. 
              Kateřina Karlíčková, 4.C 

Režisér František Skřípek a studenti herectví ve 
hře „Výtah“ - prostor naší tělocvičny (kde všude 
se dá hrát…:)  

Prožíváme báječný festival, hudby, tance , zpěvu 
divadla. Prostě všeho umění. Vystoupení rockové 
kapely v naší aule bylo dechberoucí. Na scéně se 
vystřídalo hned několik mladých nadaných 
zpěvaček. Následovalo hudební vystoupení na 
Hankově náměstí, které bylo také . Užíval jsem si 
atmosféru a těším se na další kulturní představení 
v rámci běžného školního dne.         Filip Fanta, 2.A 

Navštívila jsem dva koncerty, popový a rockový. 
Byť se nepovažuji za nadšence rocku, tak mi to 
velmi zamlouvalo. Nejvíc mě nadchly písně 
mladé nadějné skladatelky a zpěvačky. Je dobře, 
že se může realizovat před publikem. Celý 
festival letos působí volněji, což velmi oceňuji. 
Snad se  dočkáme i roku, kdy se nebudeme 
vůbec učit a budeme mít v hlavně jen tento 
festival. Nevím, jak ostatní, ale já si kulturu 
nemůžu užívat naplno, když mě poslední hodinu 
čeká jakýsi test. Buď se učím, nebo si užívám:) 
                                     Eliška Cermanová, 2.A 
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