
STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍ KRONIKY 
(jazykově neupravováno, pouze místy zkráceno) 

Velký třesk (červenec 1953) 
Na základě dekretu Ministerstva školství a osvěty v Praze dne 30. července 1953 a na základě

plánu zřizování jedenáctiletých středních škol a na návrh Krajského národního výboru v Par
dubicích byla zřízena Jedenáctiletá střední škola z bývalé Národní a střední školy chlapecké 
v Hlinsku v Č. 
Ředitelem školy byl jmenován Dr. Václav Roubíček, profesor Gymnasia v Chotěboři. 

Vyučování náboženství (září 1953) 
Do vyučování se dobrovolně přihlásilo z celkového počtu 665 žáků na škole do náb. řím. ka

tol. 164, do čsl. hus. 26 a čbr. ev. 18. Ze 24 učitelů jest náb. řím. katol. 11, čsl. hus.1, čbr. ev. 3, 
bez vyzn. 8. 

Filmová představení (červen 1954) 
Během školního roku žáci navštívili tato filmová představení: Patnáctiletý kapitán, Ne-

rozluční přátelé, Čuk a Gek, Rozloučení s Klementem Gottwaldem, Život rostlin, Setkání 
v Bukurešti. 

Jedna mísa (září 1955) 
Třídy VI.A, VI.B jsou opět v místnostech okresní lidové knihovny. Hygienické zařízení tam 

rovněž nevyhovující. Pro celou třídu jest jen jedna mísa. Ostatní třídy jsou umístěny v budově
školy. Střídavé vyučování mají I. třídy, IV. a V. třídy. Budova postrádá kabinety a pracovny.  
Věšáky jsou dosud ve třídách. Voda jest rozvedena jen na chodbu. O prázdninách 1955 bylo 
rozvedeno ústřední topení do záchodů, aby nezamrzly. 

Zimní branné cvičení (leden 1956) 
Zimní branné cvičení uspořádáno za vedení s. uč. Karla Šmahla dne 27. 1. 1956. 

Balony nad Vysočinou (únor 1956) 
Světová situace jest nadále nevyjasněná. Západní mocnosti se nesnaží udržet mír. Provokace 

hlavně ve vzdušném prostoru zesílily. Vypuštěné balony ruší leteckou dopravu. 

JSŠ x ZOO (březen 1956) 
Od 1. 3. 1956 odešel ředitel školy Dr.Václav 

Roubíček na nové působiště do Olomouce, 
kde se stal správcem zoologické zahrady. Od 
1. 3. 1956 se ujal vedení ústavu z pověření 
KNV v Pardubicích s. Bohumil Homoláč. 

Čínský student (březen 1956) 
Dne 20. 3. 1956 navštívil naši školu čínský 

student Čhi kuo-fu. Je to jeden z těch, kteří 
studují v Praze. Po ročním pobytu u nás na-
učil se česky tak, že mohl přednést k žákům 
souvislý projev. Student u nás bude studovat 
práva. 

Smysl zápisu: „Jsem velmi rád, že jsem 
měl možnost navštívit Vaši školu. My vždyc
ky pilně studujeme a pracujeme pro přátelství 
obou našich zemí.“ 

Zápis čínského studenta do kroniky 
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První maturitní písemky (květen 1956) 
Ve dnech 2. a 3. května byly na naší škole konány první maturitní zkoušky. Zúčastnili se jich 

všichni žáci 11. tříd. 
Témata byla: 
a) z češtiny: 
1. Zhodnocení práce školské organizace ČSM v uplynulém školním roce. (Referát na schůzi 

školské organizace ČSM) 
2. „Knihy jsou škola, a to škola pro mládež i dorostlé, škola všestranná, kde vyučuje mnoho 

nadaných učitelů.“ Karel Havlíček Borovský (Úvaha o významu knihy) 
3.  Umělé hmoty v rozvoji československého hospodářství. (Výklad) 
b)  z ruštiny: 
1.  Roman „Mať“ Maxima Gorkogo. (Charakteristika Pavla Vlasova a Pelageji Nilovny, socia-

lističeskij realizm) 
2.  N. V. Gogol i jego povesť Taras Bulba. 
3.  Pioněrskaja i komsomol śkaja organizacija. 

Z českého jazyka psalo v XI.A a v XI.B Z ruského jazyka psalo v XI.A a v XI.B 

1. thema – 0 1. thema – 4 1. thema – 25 1. thema – 28 

2. thema – 19 2. thema – 22 2. thema – 2 2. thema – 2 

3. thema – 9 3. thema – 5 3. thema – 1 3. thema – 1 

První maturity a co potom (květen 1956) 
První maturitní zkoušky na Jedenáctileté střední škole v Hlinsku byly konány ve tř. XI.A od 

22. do 25. května 1956 a ve tř. XI.B od 21. do 24. května 1956. 
Výsledek maturitních zkoušek: 

tř. XI.A – 28 žáků, z toho 9 vyznamenaných, ostatní prospěli. 
tř. XI.B – 31 žáků, z toho 7 vyznamenaných, ostatní prospěli. 

Žáci jedenáctých tříd se rozhodli, že si zvolí po maturitě: z XI.A – vysokou školu 11, abituri
entské kursy 6, praxi 11; z XI.B – vysokou školu 18, abiturientské kursy 6, praxi 6, vojenskou 
školu 1. 

Skaličná snad poprvé, ale ne naposledy (červenec 1956) 
16 žáků naší školy bylo odměněno týdenním pobytem v turistické základně Skaličná u Porúb

ky, okr. Lipt. Hrádek, Nízké Tatry. Vrcholem byl výstup na Ostervu, odtud na Slezský dům a do 
Smokovce. Vedla s. Ježdíková. 

Položen základní kámen (červen 1957) 
K slavnosti položení základního kamene nové jedenáctileté střední školy došlo 16. června 

1957. K slavnosti se připínaly tyto akce: vydání pamětní brožury Náčrt dějin hlineckých škol, 
kterou napsal Jaromír Červenka a ředitel školy Bohumil Homoláč. K brožuře byly připojeny 
obrazy starých hlineckých škol, které nakreslil Vincenc Červinka. Dále bylo vydáno zvláštní  
číslo Hlinecké vesnice, obsahující úvodní článek B. Homoláče „K položení základního kamene 
jedenáctiletky v Hlinsku“. Mládež naší školy sehrála při té příležitosti čtyřikrát hru „Zajatec 
osady pidižvíků“ ve zdejší sokolovně. 

Slavnost se velmi dobře vydařila. Pamětní listina s podpisy hostí byla uložena do schránky 
základního kamene. Podepsaní hosté provedli také slavnostní poklep. 
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Kopie druhopisu pamětní listiny 

Emil Zátopek v Hlinsku (září 1958) 
Na začátku školního roku 1958/59, 4. září 1958, byla v místní sokolovně uspořádána zdařilá 

beseda se zasloužilým mistrem sportu a nadšeným bojovníkem za mír, s. pplk. Emilem Zá
topkem. Slavná, ale nadmíru skromná a srdečná postava našeho sportu a veřejného života se 
zalíbila všemu našemu žactvu i učitelstvu. 

Slavnostní otevření JSŠ (srpen 1959) 
Dne 30. srpna 1959 byla za účasti více než 

2000 občanů otevřena budova nové jedenáctile
té střední školy. Všichni s obdivem prohlíželi 23 
tříd vzorně  připravených zásluhou brigádnické 
pomoci rodičů a žáků i dva rozsáhlé tělocvičné 
sály. Slavnost otevření školy byla zařazena do 
mírové slavnosti okresu Hlinsko, která zdařile 
pokračovala odpoledne a večer u Hamerské 
nádrže. Po dokončení některých prací jsme se 
přestěhovali do nové školy 16. září 1959. 

Beseda se spisovatelem (březen 1960) 
Školu navštívil 9. 3. 1960 s. Karel Nový, 

zasloužilý umělec, nositel Řádu práce, autor Kopie zápisu Emila Zátopka v kronice 
známých knih Zatoulaný lovec, Rytíři a lapkové, 
Chceme žít, Železný kruh aj. Pobesedoval s žáky 9. – 11. tříd a pak podepsal čtenářům z řad 
našich žáků svá díla. 

Nikolaj Chimič v Hlinsku (květen 1960) 
Dne 3. května 1960 navštívil naši školu vzácný host: kpt. Nikolaj Chimič, bývalý partyzánský 

velitel na Českomoravské vrchovině a v Železných horách. 

Rozdělení školy (leden 1961) 
Zákonem ze dne 15. prosince 1960 byla zdejší škola s účinností od 1. ledna 1961 rozdělena 

na dvě školy pod jednou správou, a to třídy I. – IX. tvoří Základní devítiletou školu v Hlin
sku, Smetanova ul., a třídy X. – XII. tvoří 1. – 3. ročník Střední všeobecně vzdělávací školy 
v Hlinsku. 
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Výsledky naší práce (květen 1963) 

Takový dopis potěší (duben 1964) 
Dne 11. dubna provedla ČSM zdejší SVVŠ zdařilý sběr šrotu ve městě. O tom svědčí i zpráva 

v Budovateli chrudimského okresu, která následuje ... (předseda MěstNV děkuje dopisem v tis
ku řediteli školy). 

Jedna budova, dva ředitelé (září 1966) 
Dosavadní jednotná správa ZDŠ a SVVŠ rozdělena na správy a samostatné školy dvě. Ředite-

lem  samostatné  SVVŠ  zůstává  s. Homoláč  Bohumil, ředitelem  ZDŠ  se  stal  od  1. 9.  1966 
s. Sodomka František, jeho zástupkyní s. Kohlová Libuše. 

Zároveň výše uvedený výnos skončil SSVŠ ve Skutči a v Hlinsku tak, že II. a III. třída 
z SVVŠ Skuteč přešla na SVVŠ v Hlinsku. 

Listopad ve škole (listopad 1966) 
5. 11. – delegace profesorů a svazáků zdejší školy se zúčastnila v 17 hodin slavnostního polo

žení věnců u hrobu sovětských hrdinů na zdejším hřbitově. Večer se učitelé a studenti zúčastnili 
večera k zahájení Měsíce čs.-sovětského přátelství v místním kině. Po slavnostním projevu byl 
promítnut širokoúhlý sovětský film Konec a začátek. 

7. 11. – k 49. výročí VŘSR připravili svazáci do školního rozhlasu pěkné pásmo. 
18. 11. – napadl sníh a zůstal ležet. 

Pomoc zemědělství (září 1967) 
Začali jsme brigádami na pomoc zemědělství (sběr brambor) v JZD Krouna. Každý den se 

účastní 2 – 3 třídy kromě 3. ročníků. Brigáda trvala do 6. října. Sklizeno asi 20 ha. 

Svátek pracujících (květen 1968) 
Oslava svátku pracujících byla uspořádána MV NF na hřišti v Olšinkách. Oslavy se zúčastnili 

dobrovolně studenti a profesoři zdejší školy. Průvod městem se nekonal. 
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Starosti a radosti (září 1968) 
Zahájen školní rok v neradostné situaci: v noci z 20. na 21. srpen 1968 vstoupila vojska pěti 

států Varšavské smlouvy, a to SSSR, NDR, PLR, BLR a MLR na území našeho státu bez souhla
su naší vlády a ústavních orgánů ČSSR. President republiky si vyžádal rozhovory stranických 
a vládních činitelů v Moskvě, které trvaly čtyři dny. Bylo přijato 15 bodů moskevského protoko
lu, po jejichž upřímném splnění by se dal teprve očekávat odchod cizích vojsk z ČSSR… 

Od 5. 9. začala škola jezdit na bramborovou brigádu do JZD Krouna, každý den dvě  třídy, 
brigády skončeny 25. října. 

Ve školním roce 1968/69 byly zavedeny všechny soboty jako volné. 

Zákon o gymnasiích (prosinec 1968) 
Ke zvýšení úrovně středoškolského vzdělání se zřizují gymnasia, studium trvá 4 roky a končí 

maturitní zkouškou. 

Májové oslavy (květen 1969) 
V předvečer 1. máje se konal tradiční lampionový průvod za početné účasti hlineckých škol. 

Prvomájová manifestace byla uspořádána na náměstí za slabé účasti občanstva. 
Položení věnců k památníku padlých I. a II. světové války se zúčastnila delegace profesorské

ho sboru zdejší školy. 

Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka (duben 1970) 
1. K. Gottwald: Úryvek z projevu na zasedání parlamentu 21. prosince 1929. (Úvaha k 50. vý-

ročí založení KSČ) 
2. Fr. Hrubín: Zpěv lásky k životu – úryvek. (Rozbor) 
3. Postava komunisty (komunistky) v některém českém nebo slovenském románě. (Charakte

ristika) 
4. Věda a technika v životě dnešního člověka. (Úvaha) 
5. I na nás záleží, jaký bude zítřek. (Článek o úkolech mládeže při budování socialismu i o úsilí 

o mezinárodní dorozumění) 
6. Mé město (kraj) za 25 let budování socialismu. (Úvaha) 

Protestní manifestace (listopad 1971) 
Protestní manifestace proti nespravedlivému věznění Angely Davisové na hlineckém náměstí 

se zúčastnila celá naše škola v rámci předvolební kampaně. Manifestace byla mohutná, účast asi 
1200 mladých lidí. 

Sběr všeho (říjen 1972) 
Škola se zúčastnila 40 žáky pod vedením s. prof. Vetešníka akce CO „sběrači raněných“. 
Ukončeny brigády na sběr brambor na JZD Krouna a státním statku Hlinsko. 

Celá škola v Praze (listopad 1972) 
Zájezd všech profesorů a studentů 4 autobusy na výstavu „50 let SSSR“ do Prahy. 

Vánoce na blátě ( prosinec 1973) 
Zimní prázdniny od 22. prosince do 2. ledna včetně. I když v první polovině prosince napadla 

spousta sněhu, byly Vánoce na blátě. 

Prázdniny na horách (červen 1974) 
Škola má 190 posluchačů. Polovina z nich se přihlásila na kolektivní brigády v rámci letní 

studentské aktivity. Většinou budou pomáhat při letních pracích na Zlatém kopci v Krušných 
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horách nebo v Lesním závodě Maršov v Krkonoších. Stráví tak nejen pěkné prázdniny, ale po
mohou i našim lesům. 

Vystoupení v Komorním divadle (únor 1975) 
Vystoupení pěveckého souboru pod vedením s. prof. Ryšavého a ukázky nácviku na ČSS 75 

v pořadu se ZŠ Smetanova sledovalo se zájmem mnoho hlineckých občanů v Komorním di
vadle, byly předvedeny ukázky 
všech nacvičovaných skladeb na 
ČSS 75. 

Víkendové výšlapy (červen 1975) 
Bývalí absolventi školy se stali 

zakladateli již známého turistické
ho putování po Vysočině, které je 
publikováno tiskem i rozhlasem. 
Ťap-ťunk je název pochodů, je

hož pořadatelem je 13. a 14. června 
Ťap klub Hlinsko v Čechách. Na 
100 km se vychází v 18.30 hod. od 
Gymnázia v Hlinsku (z tisku). Z generální zkoušky vystoupení pěveckého souboru v Ko

morním divadle 
Osmáci nastupují (srpen 1976) 

Poprvé na naší škole byla zřízena třída pro žáky z 8. tříd (přihlásilo se jich jen 25). Z pověření 
KNV byla pro ně „příprava“ v týdenním kursu M a RJ. 

Hovory s mládeží (květen 1977) 
Beseda ŠO SSM s předsedou MěstNV s. L. Šulcem (v rámci akce Hovory s mládeží), velmi 

pěkný zájem, mohlo být více dotazů. 

A zase plány (září 1977) 
V zahajovací pedagogické radě byl projednán i plán oslav a výročí – především 60. výročí 

VŘSR, 30. výročí Února a 30. výročí zákona o jednotné škole, jež připraví komise ve složení: 
ředitel školy, předseda ZV ROH a prof. Homoláč, který je předsedou agitační rady při Měst. vý
boru KSČ, dále předseda CŠV SSM, SRPŠ, SČSP na škole a vyučující Č, TV, HV a ON i VV. 

Brigády jako součást naší práce (říjen 1977) 
O prázdninách většina studentů pracovala na brigádách kolektivních i individuálních, odpra

covali v průmyslu, v zemědělství a v jiných oborech našeho národního hospodářství celkem 
11500 hodin. 

Za úspěchy v letní aktivitě SSM byla hodnocena ŠO SSM jako jedna z nejlepších v kraji. 

Je třeba nabrat nové adepty pro studium (duben 1978) 
Podle rozhodnutí KNV mají být v naší škole dva první ročníky, přihlásilo se 52 žáků, jeden 

neuspěl, po skončení přijímacího řízení přijato 59 žáků, je však řada přespolních (i z Chrudimě
a Slatiňan), jde jen o žáky z 8. tříd. 

Vzpomněli jsme „Otce vlasti“ (listopad 1978) 
Při příležitosti 600. výročí úmrtí Karla IV. ředitel školy v rozhlasové relaci připomněl žákům 

význam Karla IV. pro naši státnost v souvislosti s výstavou, která byla na Pražském hradě. 
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Vši nemáme (leden 1979) 
2. 1. uvítal rozhlasovým projevem ředitel školy vyučující i žáky. Upozornil na nutnost šetřit 

proudem, připomněl úkoly ve studiu i v angažovanosti. Zvláštní připomínku věnoval oblečení, 
účesům chlapců a hygieně vůbec. Prohlídku vlasů provedla zdravotní sestra ÚNZ (závady neby
ly), šlo o splnění pokynu k zábraně výskytu vší. 

100. výročí A. Einsteina (březen 1979) 
O životě a díle tohoto vědce pohovořil do školního rozhlasu s. prof. Ryšavý. 

Utužujeme svaly na celostátní spartakiádě (červen 1980) 
21. 6. odjela skupina studentů vedená s. prof. Vetešníkem do Prahy na celostátní spartakiádu, 

předtím se účastnili různých secvičných, prověrek, cvičili na okrskových i okresní spartakiádě
(tam vystupovaly i dívky vedené s. prof. Akrmanovou), cvičitelé i škola dostali diplom s oceně-
ním tělovýchovné práce. 

Obohacujeme se sovětskou kulturou (listopad 1980) 
11. 12. se konal závěr MČSP v kině, projev předsedy MO SČSP s. řed. Navrátila, potom pro

mítnut sovětský film Dům pod žhavým sluncem, účast studentů i vyučujících dobrá. 

Nejlepší svazáci jsou odměňováni (květen 1981) 
SSM o svých úspěších v různých soutěžích v rámci 60. výročí založení KSČ píše v článku 

v časopisu Kontakt, mimo uvedené odměny – Štít ÚV SSM a uznání – získali svazáci dva pou
kazy na cestu do Bulharska (loni na cestu do SSSR). 

Jsme bez vody (březen 1982) 
Březen dlouhotrvající zimou v noci a přes den prudkým táním překvapil město i školu: došlo 

k znečištění vody před vtokem do Hamerské vodní nádrže, která město zásobuje pitnou vodou. 
Škola byla bez vody jeden den, pak byl zapojen vodovod z Čertoviny a bylo pro školu po starosti. 

Pedagogové naší školy jsou jako jedna školní rodina (červen 1983) 

Pedagogický sbor v roce 1983 
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Jsme přestěhováni (září 1984) 
Přípravy na tento školní rok probíhaly vlastně celé prázdniny, protože po přestěhování školy 

bylo nutné montovat nový nábytek, rozmístit starý, umístit sbírky a knihovny, provést vymalo
vání a úklid budovy. Na těchto pracích se podíleli jak vyučující, tak i rodiče a žáci. Celkem bylo 
odpracováno na 1000 brigádnických hodin. 

Ach ty klasifikační porady (červen 1986) 
Ve škole (I. – III. roč.) je 182 žáků (121 dívek a 61 chlapců), uděleno šest důtek za nevhodné 

chování ředitelem školy, jedna třídním učitelem a dvě snížené známky z chování, na druhé stra-
ně byla řada pochval za vzorné chování. 

Chmel je naše zlato (květen 1988) 
9. 5. odjeli studenti dru

hého a třetího ročníku na 
zavádění chmele do JZD  
Tuchořice na Žatecku. 
Brigáda proběhla bez 
závad, pracovní morálka 
byla příkladná, studenti se 
přihlásili do soutěže o nej
lepší brigádníky. 

Při zavádění chmele v JZD 
Tuchořice na Žatecku 

Chodíme i do sauny (leden 1989) 
Výstavba tělocvičny je zatím pouze plánovaná, a proto vyučující tělesné výchovy hojně

využívali místního kluziště k bruslení. Studentky II. ročníků navštěvují v rámci hodin tělesné 
výchovy i saunu. 

Studenti plodně tráví svůj volný čas (duben 1989) 
Ve škole pracuje něko-

lik zájmových kroužků. 
Největší oblibě se těší krou
žek výpočetní techniky 
a práce s počítači, úspěšnou 
činnost vyvíjí taneční krou
žek ve spolupráci s JKP, dvě
skupiny výuky jazyku 
latinskému, recitační krou
žek, kroužek etnografický 
a ochranáři přírody. 

Studenti při práci na počíta-
čích IQ 151 
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Doubravka v dešti (červen 1989) 
4. června se uskutečnil výlet 

členů ROH s jejich rodinnými pří-
slušníky do údolí řeky Doubravky. 
Zájezd byl pořádán ke Dni dětí. 
Počasí však účastníkům nepřálo, 
zrána pršelo, takže účast nebyla 
stoprocentní. 

Při krátkém odpočinku u Doub
ravky 

Generální stávka (listopad 1989) 
V souvislostmi s událostmi 17. listopadu v Praze se studenti gymnázia spolu s vyučujícími 

zúčastnili generální stávky a shromáždění lidu na náměstí na podporu požadavků stávkujících 
pražských studentů a herců. 

Nová tradice studentských majálesů obnovena (květen 1990) 
1. máj oslavili studenti veselým majálesovým průvodem, 

jehož celkový ráz byl „historické etapy lidské společnosti“. 

Lektoři anglického jazyka i u nás (prosinec 1990) 
Miss Sherry Tellerd, kanadská lektorka, nacvičila se stu

denty Dickensovu hru „A Christmas Carol“ v originále. 

RNDr. H. Vojanec v historické 
roli V. I. Lenina - zosobnění poli
tického optimismu. Představitel hlaví role Petr Hovorka a Sherry Tellerd 

Někteří holubi se vracejí, jiní odlétají (září 1992) 
Na úvodní poradě přivítal ředitel školy čtyři nové pracovníky: školníka p. Lubomíra Bičana, 

Jiřího Duška, ing. Romanu Novákovou a Lenku Krupičkovou. Všichni tři noví členové pro
fesorského sboru jsou bývalými studenty naší školy (absolvovali v letech 1967, 1986, 1984). 
Pracoviště změnil RNDr. M. Ryšavý, který nyní působí jako zemský školní inspektor na okres
ním školském úřadě. 
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Starší než někteří vyučující (září 1992) 
Na poradě byla kladně projednána žádost slečny Doležalové, aby si ve svých 28 letech mohla 

na našem gymnáziu doplnit humanitní vzdělání. Byla zařazena do třídy 3.B. 

Ve škole sněží (prosinec 1992) 
Zimní výzdobu oken školy iniciovala slečna Doležalová ze 3.B. Její iniciativa byla oceněna, 

zvlášť když se nápad ukázal jako vtipný. Jednoduché sněhové vločky dodaly školní budově zají
mavé kouzlo, které ovšem již hůře kontrastovalo s lednovou oblevou. 

Tradice je tradice a jednou z nich je studentský ples (únor 1993) 
Studentský ples se konal v hlinecké sokolovně v sobotu 6. února. Předtančení bylo svěřeno 

souboru Flek z Chrudimi, konferenciéry byli RNDr. H. Vojanec a student 3.B Jindřich Jílek, 
hrála kapela Artur. Třídními všech tří maturitních ročníků byly ženy – PhDr. D. Švábová – 4.A, 
E. Vokáčová – 4.B a PhDr. J. Juklová – 4.C. Pro poslední jmenovanou byl ples úspěšný i v tom 
smyslu, že vyhrála hned tři ceny v tombole – stan, žehličku a dárkové balení. 
První výměnný zájezd studentů aneb do světa na zkušenou (březen 1993) 

V týdnu od 22. 3. do 27. 3. se uskutečnil výměnný zájezd do SRN, respektive jeho první 
část. Naši studenti pod vedením D. Švábové a J. Peciny jeli jako první do Dillingenu, aby si 

procvičili své znalosti německého 
jazyka. Ráno hned po příjezdu čekalo 
na studenty milé překvapení. Rodiče se 
studenty německého gymnázia jim na 
místě  připravili malé občerstvení. Žáci 
se ubytovali v rodinách. … Po návratu 
do Hlinska vládla všeobecná spokoje
nost s výjimkou profesora Peciny, který 
si v SRN zapomněl kytaru. 

Naši studenti dokázali své německé 
přátel v Dillingenu i pobavit. 
Nenahraditelná ztráta (březen 1993) 

Jako blesk z čistého nebe zapůsobila náhlá, nečekaná zpráva o úmrtí PhDr. Milana Šotoly. 
24. března zavlál na budově školy černý prapor, místo živého člověka jsme ve sborovně našli 
jen kus černého flóru. Absurdní. 

Vzhůru na západ, tentokráte do 
Holandska (červen 1993) 

V úterý 1. června odjela skupina 
angličtinářů ze třetího ročníku na 
týdenní studijní pobyt do Holand
ska, do Copernicus SG Holen,  
vrátila se 5. června. 2. června byli 
studenti rozděleni do dvou skupin  
a aktivně se zúčastnili vyučovacích 
hodin angličtiny, němčiny, historie 
a fyziky. Největší úspěch měl ang-
ličtinář G. van Wilsnne.
 Holandští a čeští studenti před 
hlineckou radnicí při reciproční 
návštěvě v roce 1994 
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Kde se vzal, tu se vzal automat na prezervativy (prosinec 1993) 
21. 12. se konala odborová schůze spojená s přátelským předvánočním posezením v klubovně

školy. Na programu byly předběžné informace o zájezdu do Itálie, dále se tajným hlasováním 
schválilo zakoupení automatu na prezervativy v rámci boje proti AIDS (pro studenty bude in
stalován v prostorách školy). 

Opravdu to jde tak rychle? (květen 1994) 
2. 5. se konala klasifikační porada pro 4. ročníky a zároveň byly prodiskutovány i organizač-

ní záležitosti v souvislosti s maturitami. Všichni studenti byli připuštěni k maturitě. Studentka 
M. Mokrá bezprostředně po skončení maturit porodila syna. 

Studentský humor (listopad 1994) 
Tohoto roku se projevuje nebývalou mírou studentský humor formou více či méně zdařilých 

aktivit. Iniciátorem těchto aktivit je 4.B. Ve třídě je instalována „zeď nářků“ i plocha vyhrazená 
vtipným výrokům vyučujících. Profesoři dostali k vyplnění anketu, v níž se vyznávají, co mají, 
či nemají v oblibě nebo jsou, či nejsou-li profesionálně deformovaní. V prostorách školy je urna, 
do níž studenti vhazují lístky, na kterých jsou vypsány dobré skutky nebo hříchy vyučujících. 

Volíme nejoblíbenější studenty (prosinec 1994) 
Společně s volejbalovým turnajem proběhlo i vyhlášení výsledků voleb nejsympatičtějšího 

profesora – profesorky a studenta – studentky. Z výsledkové listiny vybíráme: titul vicemistr 
sympatikus získali: Martin Kopečný 2.A (přátelský, chytrý, dobrý hudebník, tanečník, nechybí 
mu rozvaha, solidní, spolehlivý, programátorský typ), Pavel Remeš 2.A (jediný, kdo je schopen 
odpovídat na otázky typu: „Byl Fridrich II. Sicilský vnukem či synovcem Fridricha I. Barbaros
sy?“), Dalibor Svoboda 4.A (jednička, má všech pět P, cítí s profesory, ví, že to nemají lehké, 
nedotčen znalostmi z angličtiny, přesto zachovává klid; na tváři má vždy lehký smích, aniž by 
měl v srdci hluboký žal; neobtěžuje vyučující zvídavostí a zbytečnou touhou po vzdělání; při 
plavání necáká na vyučující; výtvarník „par excelence“). 

Vivat majáles (květen 1995) 
První máj patřil plně studentské slavnosti majálesu. Upro-

střed krásného slunečného dne začalo náhle kolem desáté 
hodiny pršet a déšť se bohužel protáhl až do pozdních hodin 
odpoledne. Nic však studenty nemohlo přimět k tomu, aby si 
pokazili náladu. Ve čtrnáct hodin se začal řadit průvod mas
kovaných studentů. Mládež si dala na výběru masek záležet, 
v průvodu bychom našli asi všechno: hojně byly zastoupeny 
čarodějnice s košťaty, konšelé, četníci i vojáci včetně Hawky 
Pearce z M.A.S.H. v rudém županu, kompletní nemocniční 
tým s nosítky, na nichž v tratolišti krve ležel beznohý. Všech
na čest tomuto studentovi, absolvoval průvod s nepříjemně
ohnutou končetinou a byl maximálně vystaven dešti. Není  
proto divu, že tito posledně jmenovaní vyhráli soutěž masek. 

Křížová chodba v Canterburry 
Studenti poznávají „starou dobrou Anglii“ (říjen 1995) 

Destinace, které se těšily zájmu studentů: Londýn, Windsor, Canterbury, Oxford, Sto
nehenge. 
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Bomba zruší školu (listopad 1995) 
Koncem listopadu došlo k vyloučení ze školy studenta 2. ročníku, který se ukázal být auto-

rem anonymních telefonátů o časované bombě v budově školy. 

Konec každého kalendářního roku je oslavou sportu (prosinec 1995) 
V utkání ve volejbalu soupeří studenti IV. ročníku s týmem profesorského sboru. 

Tým profesorského sboru 

Tradiční zvyk na škole – Mikulášská nadílka (prosinec 1996) 
V pátek 6. prosince proběhla mikulášská obchůzka IV. ročníků. Celé suity andělů a čertů

doprovázely Mikuláše, ale počínali si všichni tak hlučně a brali mikulášské veselí tak vážně, 
že svými černidly zašpinili a umazali nejen tváře žáků, ale 
i inventář školy k velké nelibosti pana školníka. 

Školu navštěvují i významné osobnosti (listopad 1997) 
Dne 17. 11. navštívil hlinecké Gymnázium K. V. Raise 

předseda Senátu ČR dr. Petr Pithart. 

Jak jsme se stali sponzory (září 1998) 
ZOO ve Dvoře Králové 23. září navštívily třídy 2.C a 4.S 

za pedagogického dozoru Mgr. Hospodáře a Ing. Novákové. 
Exkurze se zúčastnili zejména proto, že toužili vidět adopto
vanou zvířenu – hyeny. 

Hledá se nová forma maturit aneb sondujeme (únor 1999) 
Skvělý úspěch Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku! Mezi  

několika sty ústavů se škola v Sondě Maturant umístila na  
skvělém 9. místě mezi pražskými a brněnskými školami. 
Z východočeského regionu nás předstihly pouze Pardubice; 
Chrudim se umístila na 31. místě. Neidentifikovatelní čertíci 
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Jak jsme byli lehce zamořeni a vyděšeni (duben 2000) 
Exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany se zúčastnila 6.S za vedení Mgr. Vokáčové 

a Mgr. Hospodáře. Čtrnáct studentů, kteří již dosáhli osmnácti let, bylo provedeno prostorami 
jaderného reaktoru a museli si dokonce obléct ochranné kombinézy. Na zpáteční cestě detektory 
vrátily zpět studentku, na jejíž obuvi byla zjištěna radioaktivita. Cestou zpět vypadlo kolo u au
tobusu a účastníci exkurze museli dvě hodiny čekat na náhradní autobus. 

První výměnný pobyt (září 2000) 
Na týdenním zájezdu v Rakousku viděli studenti mnoho zajímavých měst i pamětihodností, 

seznámili se s prostředím Gymnázia v Braunau am Inn a měli možnost porovnat režim školy 
s hlineckým. Neméně zajímavé byly i pobyty studentů v rakouských rodinách a sledování jejich 
životní úrovně. 

Bez újmy na zdraví na nultém poledníku (září 2001) 
Zájezd do Londýna a jeho okolí 8. – 13. září byl určen pro studenty, kteří si zvolili anglický 

jazyk jako hlavní. 
… Cesta probíhala přes území NSR, Belgie, Francie do Calais a přepravou podmořským tu

nelem do Folkestone. … Dále následovala procházka parkem k hvězdárně a nultému poledníku. 
… Po celou dobu zájezdu se studenti chovali příkladně a dodržovali všechna jim daná nařízení. 
Nedošlo tedy k žádné újmě na zdraví a celý zájezd proběhl k velké spokojenosti všech zúčastně-
ných. (Vybráno z podrobného popisu zájezdu.) 

Vídeň a zácpy (říjen 2001) 
Tradiční zájezd do Vídně, jehož se zúčastnily třídy 3.C a 4.C vedl osvědčený znalec Vídně

Mgr. Václav Hospodář. Odjezd byl stanoven na velmi časnou druhou hodinu ranní vzhledem 
k obavám z dopravní zácpy na hraničním přechodu. 

Bůh ve škole (prosinec 2001) 
ě ě ě

ř ř č
i m la velký úsp ch ve skanzenu Veselý Kopec. Režii a ztvárn ní hlavní role Boha

obstaral zástupce editele školy dr. Vojanec, role Evy a Adama vytvo ili Karolína Havlí ková
Hra o ráj

(6.A) a Josef Žďárský (6.B). 

Úspěšný Zdeněk (únor 2002) 
Koncem února se v hlineckém zimním 

krytém stadionu uskutečnilo hokejové utkání 
pedagogové versus žáci. Naši školu reprezen
tovali tělocvikář Mgr. Petr Vetešník, úspěšný 
střelec dvou branek Mgr. Zdeněk Venclovský 
a ředitel školy RNDr. Rostislav Dvořáček. 

Ó, Púchove, Púchove (květen 2002) 
V květnu přijeli milí hosté z družebního 

Gymnázia v Púchově a na hřišti v olšinkách 
proběhlo sportovní klání, v němž měli převahu 
Púchovští, kteří jsou doma členy nejvyšších 
sportovních soutěží a držitelé titulů. Hosté si 
prohlédli skanzen Betlém a uskutečnilo se i vo
lejbalové utkání mezi vyučujícími, v němž byli 
úspěšnější naopak domácí. 

Trio krásných gejš 
Japonské gejši na gymnáziu (květen 2002) 

1. máj byl ve znamení studentského majálesu. Cenu nejlepších masek vyhrála 6.A, která před-
stavovala japonské gejši. 
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Není nad přesné hodinky (květen 2003) 
Zájezd do Terstu organizoval v květnových dnech Mgr. Václav Hospodář pro zájemce ze 

všech tříd. 
… Jedeme neoplánem, i když je to spíš letadlo. … V 16.34 odjíždíme z Vídně. … V 18.50 

jsme přijeli do Grazu a půjdeme na procházku. První zážitek bylo zamknuté kolo (vtip byl 
v tom, že tam bylo jen kolo, zbytek někdo ukradl). … Cesta pokračuje. Vyjíždíme směr Terst. 
V 5.28 poprvé vidíme moře. V 6.35 vycházíme na procházku, cílem je prohlídka zdejších pa
mátek. … Poslední den na cestách. Vstali jsme v 7.00 a šli na snídani (švédské stoly). V 8.00 
vyjíždíme dál. … Z Koperu jsme vyjeli asi v 11 hodin a v tom čase jsme také naposledy viděli 
moře. … Poslední problém nastal na rakouských hranicích, když nás všechny nechali vystoupit 
z autobusu (byla zima). Do Hlinska jsme dorazili asi o půl šesté, všichni zdraví a plní dojmů. 
(vybráno z popisu zájezdu) 

Cesty do ráje (červen 2003) 
V červnu probíhaly vesměs zdařilé školní výlety. Třída 6.A s RNDr. Dvořáčkovou vycestova

la autobusem do zahraničí, do Slovenského ráje, kde studenti viděli nádhernou přírodu, ale při 
náročných túrách si museli sáhnout až na dno svých sil, právě tak jako cestovatelé ze 3. A v Čes-
kém ráji v čele s Mgr. Duškem. 

Rakouští studenti opět v Hlinsku (červen 2003) 
Rakouští studenti přijeli na výměnný zájezd vedeni bývalou absolventkou naší školy – ma-

tematičkou Renatou, za svobodna Novákovou. Absolvovali spolu s našimi studenty tři výlety 
– do Prahy, do Kutné Hory a na Macochu a další individuální program pro ně připravily rodiny, 
v nichž byli rakouští studenti ubytováni (mimo kroniku – odjezd byl zajímavý, jejich autobus 
pro ně „zapomněl“ přijet, a tak rádi odjeli naším neoplánem). 

Z kroniky vybrali Mgr. Václav Hospodář, Lenka Krupičková,
 Mgr. Jana Pospíšilová a RNDr. Ivanka Dvořáčková 
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