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Ezechiel 34, 30-31 

 

...a oni, dům izraelský, jsou mým lidem, je výrok Panovníka Hospodina. 

Budete mými ovcemi, ovcemi, které já pasu, vy lidé, a já vám budu 

Bohem, je výrok Panovníka Hospodina. 

 



Naše cesta 
 

Vážení přátelé, nedávno jsem zaslechl v mediích názor, že k modernímu 

pohledu na školu patří skutečnost, že vzdělání není třeba spojovat s výchovou a 

od školy by se něco takového nemělo chtít. Myslím, že už ten, kdo nechal 

vzniknout kouzelnému slovu pedagog, měl v této otázce celkem jasněji než 

autor tohoto tvrzení. A protože jen výjimečně vznikají slova na popud pouze 

jednoho člověka, doufám, že ani tento novodobý alibistický pohled nepronikne 

do obecného povědomí. 

Škola přímo přispívá k celkové formaci člověka. Patří k tomu systematické 

předávání poznatků a také formace lidí. Ke škole křesťanské patří také 

specifické poslání předávání pravdy. To znamená, že jakákoliv pravda bude 

vždy participací na jediné Pravdě. Cílem vzdělání je celková formace člověka a 

obsahuje rozvoj všech schopností studenta, jeho odbornou přípravu na životní 

poslání, formaci etického a společenského vnímání, otevřenost vůči 

transcendentnu a jeho náboženskou výchovu. Všichni se snaží o výchovu 

nezávislých a odpovědných osobností schopných svobodných a správných 

rozhodnutí. Vštípit otevřenost a připravenost chápat přítomnou realitu, 

nadevšechno převyšující jakoukoliv virtualitu, to má být touhou pedagoga. 

Přispět ke schopnostem studentů utvářet si určitou, naprosto konkrétní 

představu o životě, na tom konkrétně pracuje. 

Vše to samozřejmě stojí na určitém pojetí člověka. Toto pojetí zahrnuje 

lidská práva a důstojnost lidí jako Božích dětí, a to v plné svobodě, protože 

člověk je vysvobozen z područí hříchu (zla, které člověku vždy škodí a nikdy se 

nestane člověka důstojným; člověk je stále sváděn k tomu, aby si jím posloužil a 

když to udělá, stane se nakonec sám jeho otrokem) samotným Kristem a je 

určen ke konečnému dosažení Boha skrze činnou lásku. Takovéto pojetí 

člověka staví do úzkého vztahu solidarity ke všem lidem skrze bratrskou lásku a 

společenství církve. Je mu stálým podnětem k dosažení nejvyššího stupně 

rozvoje lidstva, protože je ustanoven pánem nad stvořeným světem. V tomto 

pojetí je mu představen Kristus, Boží Syn, jako vzor, jehož následování je 

nevyčerpatelným zdrojem osobního i společenského vzestupu. 

Vcelku hovoříme o poslání sdělování kultury. Patří sem výchova k přijetí 

odpovědnosti i zaujetí jasného postoje vůči skutečnostem dnešního světa jako je 

hlad, negramotnost, vykořisťování lidí, vyostřené kontrasty životní úrovně, 

agresivita a násilí, šíření drog a pseudokultura smrti, neúcta k životu a jeho 

znehodnocování. Z toho pak vyrůstá výrazné sociální cítění a hluboká občanská 

a politická zodpovědnost a schopnost pečovat o každý zárodek krásy ducha a 

nechat jej dorůst do plnosti plodu osobitosti bez pohrdání tradicí. 

Vštípit optimistický pohled víry, naděje a lásky, to zůstane i nadále naší 

snahou a  společným cílem našich pedagogů, studentů i rodičů.  



Všem ze srdce žehnám a vyprošuji potřebnou míru odhodlání, vůle, pokoje 

a radosti. 

   P.Norbert 



10 let působení Katolického gymnázia v Třebíči 

 

Malé zastavení po deseti letech 

 

Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Existujeme a působíme v tomto městě už 

plných deset let. A tak si tentokrát dovolím nejen ohlédnutí za minulým školním 

rokem, ale za naším celým školním životem. 

 

Bylo 5. září 1993  a slavili jsme mše sv. na zahájení prvního školního 

roku školy. My, to bylo 49 studentů ve 2 třídách 1. ročníku, 3 stálí členové 

pedagogického sboru, 1 ředitelka. 

 

Předcházelo úsilí několika lidí obnovit tradici církevního školství 

v Třebíči, jednání s ministerstvem školství, brněnským biskupstvím, Městským 

úřadem v Třebíči; výsledkem bylo zřízení školy brněnským biskupstvím k 1. 

7. 1992. Proběhlo konkurzní řízení na místa pedagogů, byl ustanoven první 

pedagogický sbor. Majetek školy byl nulový, vyučovat se začalo ve 4 

pronajatých místnostech školy na ulici 9. května, s vypůjčeným nábytkem a 

s vypůjčenými pomůckami.  

Reakce okolí – jste blázni a do dvou let tu školu zavřete. Málo bylo těch, 

kdo věřili, že ta námaha k něčemu může být. 

 

Škola začala žít svým vlastním životem. Na jedné straně – i přes skromný 

začátek a těžké podmínky – bylo úsilí o maximální kvalitu poskytovaného 

vzdělání, na druhé straně vědomí, že musíme nabízet a dávat víc a rozvíjet 

specifickou stránku školy – tedy výchovu a formaci mladých lidí podle 

křesťanských zásad, výchovu k lásce a toleranci, odpovědnosti a obětavosti, 

k budování dobrých vztahů mezi lidmi a otevřenosti. K budování otevřenosti i 

přes hranici, jak se brzy ukázalo.  

 

Od září 1994 začal ve škole vyučovat O. Andreas Brandtner, 

premonstrát z Rakouska. Právě ve spolupráci s ním překročila škola brzy 

hranice k sousedům a navázala partnerské vztahy s několika zahraničními 

institucemi a školami. Přeshraniční vztahy a aktivity  jsou jedním 

z charakteristických rysů školy. 

 

25. března 1996 byla škola zasvěcena Bohu rukama Panny Marie. Toto 

zasvěcení každý rok ve výroční den obnovujeme a pomoc a ochranu naší 

Strážkyně vnímáme velmi silně. 

 

Od září 1996 bylo studium rozšířeno o 8-leté gymnázium a byla přijata 

první třída tohoto cyklu, letošní oktaváni.  



 

V roce 1997 jsme po postupném obsazování dalších a dalších prostor ve 

vypůjčené školní budově získali celou školu. S ní i vlastní školní kapli a 

pravidelné školní mše sv. tak dostaly intimnější podobu. V tomto roce jsme 

prošli zkouškou ohněm. Školu opustili první absolventi a my jsme napjatě 

čekali na to, jak obstojí v přijímacích zkouškách na VŠ. Obstáli velmi dobře a 

od té doby škola pravidelně vykazuje velmi dobré výsledky v přijímacím 

řízení na VŠ (70 – 80%). Přitom je třeba zvážit i typy VŠ, které si studenti volí. 

Jako absolventi humanitního gymnázia volí často opět humanitní univerzitní 

obory, tedy takové, o které je velký zájem a malá pravděpodobnost přijetí. 

Jednotliví absolventi naší školy se ve většině případů dostanou na všechny 

univerzity a VŠ, na které se hlásí. 

 

V září 1997 nastala rovněž změna ve funkci ředitelky školy a od školního 

roku 1998 pracuje vedení školy ve stejném složení jako dnes.  

 

Až do listopadu 1998 žila škola poměrně klidným životem. Každý rok 

jedna třída přibyla a s ní i potřebný počet nových pedagogů. Škola nám ale 

začínala být malá, a tak jsme hledali další prostory. Jako jediné přijatelné 

řešení se zdály být prostory v zámku, sice nepříliš vzdálené, ale ve špatném 

stavu. Přizpůsobit je potřebám školy by vyžadovalo velké finanční částky. 

V této situaci, na začátku listopadu 1998, se náhle přihlásil ředitel střední školy, 

která od 70. let sídlila v objektu bývalého kláštera kapucínů. Po dlouhých a 

složitých jednáních na počátku 90. let byla tato budova – dnešní sídlo naší školy 

– přislíbena k užívání nám, a to od roku 2001. O 3 roky dřív, neočekávaně a 

pro nás jako dar z nebe, přišlo oznámení ředitele průmyslové školy, že se 

stěhují jinam a my můžeme budovu používat od školního roku 1999 – 2000. 

První prohlídka zanedbané budovy leccos napověděla. Jak rozsáhlá bude 

ale muset být skutečná rekonstrukce, se ukázalo, až jsme budovu k 1. 7. 

1999 převzali. Díky pochopení všech zúčastněných, zejména zřizovatele a 

majitele objektu brněnského biskupství, firmy VESAS, firmy Elektro – 

Klíma, projektanta, brigádníků, sponzorů, věřících, významné finanční 

pomoci ze zahraničí, byla k 1. 9. 1999 předána do užívání ta část budovy, 

kterou jsme potřebovali pro výuku v aktuálním školním roce. 

Další práce probíhaly až do září 2000, kdy byla škola slavnostně otevřena a 

svěcena. 

 

V nových, mnohem větších prostorách, se kromě vzdělávání začalo 

dařit i mimoškolním výchovným aktivitám, zejména v posledních 3 letech, 

kdy se škola stala významným centrem aktivit pro děti a mládež ve městě a 

regionu. Studentský klub KG Halahoj má velmi bohatou nabídku 

nejrůznějších aktivit: od čajoven se zajímavými hosty přes koncerty folkových 



zpěváků, besedy s lidmi, kteří navštívili zajímavá místa, výstavy, křesťanská 

setkání a festivaly až po skautské a táborové pobyty – víkendové i prázdninové. 

Díky obětavosti učitelů nabízíme pravidelně také řadu prázdninových 

programů: vodácké putování, horskou turistiku, jazykové kurzy, hudební a 

výtvarné kurzy. 

 

Krásné prostředí bývalého kláštera nabízí možnosti pro veřejné 

užívání, zejména pro pořádání koncertů a výstav. Díky KG – klubu, sdružení 

přátel KG, se uskutečnila řada programů, které posunují školu a její působení 

dále do povědomí veřejnosti. 

 

Školní rok 2002 – 2003 byl X. jubilejním rokem. V jeho průběhu jsme 

spolu s KG – klubem připravili různě zaměřené programy pro různé skupiny 

zájemců: kulturní programy, společenské večery, I. reprezentační ples školy, 

sportovní akce. 

 

Slavnostní setkání 5. 9. 2003 v kostele sv. Martina bylo vyvrcholením 

naší vděčnosti za uplynulých 10 let. Je velkou radostí, že mohu konstatovat, 

že se nenaplnily předpovědi pesimistů a pochybovačů. Nejenže jsme školu 

do dvou let nezavřeli. Naopak. Tato katolická instituce obstála v tvrdé 

konkurenci a v tvrdých podmínkách a udržela si – a chce si i nadále udržet 

– svoji specifickou orientaci: být velmi kvalitní školou, být místem formace 

mladých lidí v katolickém křesťanském duchu, být institucí otevřenou 

veřejnosti místní,  české i přeshraniční. 
 

Mgr. Eva Hortová, ředitelka školy 



PROFESORSKÝ SBOR 
 

Ředitelka: Mgr. Eva Hortová                                     AJ – NJ 

Zástupce: P. Mag. Andreas J. Brandtner, Opraem Něm. konv. 

Zástupce: Mgr. Karel Rymeš                               L – NJ – AJ 

Technický manažer: Ing. Stanislav Krejčí NV – IVT 

 

 

Pedagogický sbor:  

Mgr. Bohdana Březková ČJ – HV 

Mgr. Daniela Budějovská NJ – OV/ZSV 

Mgr. Karel Buchta AJ – NV 

Mgr. Eva Divišová ČJ – TV 

Mgr. Ing. Václav Dosbaba VV – OV/ZSV 

Ing. Miriam Dufková Ch – Bi 

Mgr. Drahomír Havlíček ČJ – D 

Mgr. David Hort NJ – TV 

Mgr. Lenka Charvátová NJ – D 

Mgr. Jitka Chvátalová M – TV 

Mgr. Pavla Janíčková NJ 

Mgr. Marta Karasová NJ – OV/ZSV 

Mgr. Renata Kohoutková Z – NJ  

Mgr. Aleš Koch F – IVT 

Mgr. Hana Kopecká M – Z 

P. Mgr. Pavel Krejcar NV 

Mgr. Božena Křečková ČJ – NJ 

Jana Mayerová L – D 

Mgr. Jitka Nováčková Ch – Bi 

Mgr. Jiří Novotný M – F 

Mgr. Hana Rebeková AJ – NJ 

P. Mgr. Norbert Rouš NV 

Mgr. Lucie Sichertová Bi – TV 

Paula Torresan AJ  

Monika Valová AJ 

Ing. Milada Vedralová Bi – VV                 

Mgr. Marie Velebová Bi – OV/ZSV 

Markéta Weinertova AJ 



UČEBNÍ PLÁN  

 
Týdenní hodinová dotace vyučovaných předmětů 

 

Osmiletý studijní obor I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Čtyřletý studijní obor - - - - 1. 2. 3. 4. 

Český jazyk a literatura 5 4 4 3 3 3 3 3 

Cizí jazyk I (AJ nebo NJ) 5 4 3 3 4 4 3 4 

Cizí jazyk II (NJ nebo AJ) - - 2 3 3 3 3 3 

Latina - - - 2 2 2 2 2 

Náboženská výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 

Občanská výchova 1 1 1 1 - - - - 

Základy společenských věd - - - - 1 1 2 2 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - - 

Matematika 5 5 4 3 3 3 3 3 

Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 2 

Chemie - 2 2 2 2 2 2 - 

Biologie/geologie 2 2 2 2 2 2 2 1 

Informatika a výp. technika - - 2 1 - - - - 

Estetická výchova (VV nebo HV) 3 3 2 2 2 2 - - 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 

Odborný seminář 1 (volitelný) - - - - - - 2 2 

Odborný seminář 2 (volitelný) - - - - - - 2 2 

Odborný seminář 3 (volitelný) - - - - - - - 2 

Celkem 30 30 31 31 31 31 31 31 

 

UČEBNÍ OSNOVY 
 

Výuka ve všech předmětech je realizována podle obecně platných učebních 

osnov pro gymnázia.  



DŮLEŽITÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2002-2003 

 
2.-13. 9. Zahajovací pobytové kurzy pro třídní kolektivy prvních ročníků 

(prima: Jurenkova osada, 1. A: Oberhöflein/Rakousko) 

16. 9. Den církevních škol 

16.-18. 9. Literárněhistorická exkurze Praha (pro 4. A) 

9. 10. Okresní přebor v přespolním běhu (organizuje KG) 

29. 11. Stužkovací ples 4. A 

9. 12. Den otevřených dveří s možností prohlídky celé školy a návštěvy 

vyučovacích hodin 

prosinec-leden Seminář rétoriky, komunikace a kritického myšlení pro zájemce 

všech ročníků 

16. a 17. 12. Návštěva partnerské školy Albertus-Magnus-Gymnasium z 

Vídně 

20. 12. Vánoce v naší škole (celodenní program) 

18.-24. 1.  Lyžařský výcvikový kurz (sekunda) 

2.-8. 2. Lyžařský výcvikový kurz (2. A) 

21.12. Předvánoční školní akademie v aule 

11. 1. Stužkovací ples 

1. 2. 1. reprezentační ples KG ve Fóru 

15.-22. 3. Lyžařský výcvikový kurz (sexta) 

27.-30. 3. Poznávací zájezd do Berlína 

3.-6. 4. Poznávací zájezd do Francie 

10. 4. Návštěva partnerského gymnázia Albertus-Magnus-Gymnasium 

ve Vídni 

22.-27. 4. Poznávací zájezd do Anglie 

28. 4.-9. 5. Týdenní intenzivní kurzy cizích jazyků v rakouském 

Oberhöfleinu 

13.-14.  6. Kána – festival křesťanské mládeže, program k 10. výročí 

založení KG (hry a soutěže pro děti, mše sv. pod širým nebem, 

divadelní představení) 

20. – 25. 6. Tematicky zaměřené kurzy pro všechny třídy v mládežnických 

centrech v Česku i Rakousku (jazykový, literárněhistorický, 

výtvarný, biologický, zeměpisný, matematický, zdravotnický, 

turistický a vodácký kurz) 
  

Nabídka kroužků a jazykových kurzů: přírodovědný kroužek, chemický 

kroužek, English Club, Deutschklub, informační a výpočetní technika, 

španělština, ruština, francouzština 



10KRÁT K 10LETÉMU VÝROČÍ ZAHÁJENÍ VÝUKY NA 

KATOLICKÉM GYMNÁZIU V TŘEBÍČI 

 
Je 5. 9. 1993 a od kostela sv. Martina jde do kopce směrem k podklášterské škole 49 

studentů, jedna ředitelka a doslova pár pedagogů. Jsou to první studenti a profesoři KG 

v Třebíči. Kromě nich tvoří tuto školu ještě desky se zřizovací listinou a jmenovacím dekretem 

ředitelky školy. Čtyři místnosti v budově č. 3 na ulici 9. května jsou pronajaté, nábytek 

vypůjčený... 

 

Nyní se škola nachází v budovách bývalého Kapucínského kláštera na Jejkově, má řadu 

velkých tříd, odborné učebny pro chemii, fyziku, biologii, zeměpis, učebnu pro výtvarnou 

výchovu a hudební výchovu, třídy pro dělenou výuku, kabinety, sborovnu, knihovnu se 

studovnou, aulu, atrium, kapli a vlastní tělocvičnu. Původních 49 studentů se rozrostlo na 321. 

Konečné podoby dosáhne škola v roce 2003/2004, kdy bude mít 360 studentů ve 12 třídách. 

 

Školní rok 2002/2003 je 10. školním rokem Katolického gymnázia Třebíč. Je to čas 

ohlédnutí a poděkování našim podporovatelům a příznivcům. Je čas ukázat, že se jejich snaha 

neminula účinkem. Ve výročním školním roce jsme připravili tyto akce: 

 

I. 16. 10. Setkání s mistry aneb jak se vaří hudba – účinkují učitelé ZUŠ, výstava 

fotografií Pavla Soukopa 

II. 12. 12. Vánoční nokturno – účinkují Musica animata Humeris a Malý smyčcový 

soubor ZUŠ, výstava řezeb Františka Věžníka 

III. 11. 1. Den pro všechny rodiny – malování hrnků keramiky MAŘÍŽ, vystoupení 

souboru Slunéčko, sport, hry 

IV. 1. 2. 1. reprezentační nekuřácký ples – bohatá tombola, moderují studentští 

moderátoři regionálního vysílání rádia ČRo Region 87,9 MHz 

V. únor KG – naše škola / Vysočina – náš kraj, zimní přechod Vysočiny pro obě 

generace, cestopisné zážitky pro regionální vysílání rádia ČRo Region 

87,9 MHz 

VI. březen Obě generace – sportovní turnaj studentů a rodičů ve volejbalu 

VII.  duben Den pro poezii Jiřího Žáčka – 6. Třebíčské nokturno 

VIII. květen KG – naše škola / Vysočina – náš kraj, jarní přechod Vysočiny pro obě 

generace, cestopisné zážitky pro regionální vysílání rádia ČRo Region 

87,9 MHz 

IX. červen Kam směřujeme? / Junales k 10 letům KG – setkání absolventů, 

donátorů a přátel školy, studentský průvod městem 

X. červenec Prázdniny s KG – mezinárodní tracking pro obě generace, z Vysočiny do 

Zillertalských Alp, cestopisné zážitky pro regionální vysílání rádia ČRo 

Region 87,9 MHz 

 
Všechny akce pořádá Katolické gymnázium Třebíč ve spolupráci s KG-klubem – 

sdružením rodičů a přátel školy. 

 

Mgr. Eva Hortová 



STUDENTSKÝ  KLUB  KATOLICKÉHO  GYMNÁZIA   

HALAHOJ  
 

Svou činností v září 2002 zahájil druhý rok svého působení při škole. I 

nadále je otevřený všem mladým lidem a snaží se o všestranný rozvoj jejich 

osobnosti. Nabízí studentům mimoškolní aktivity. Na přípravě, organizaci a 

průběhu se podílejí sami studenti Katolického gymnázia, ale i jiných středních 

škol a vysokoškoláci.  

Velkou událostí v životě Halahoje byla registrace na Ministerstvu vnitra. 

Od 16. prosince 2002 je studentský klub veden jako občanské sdružení. 

Předsedou sdružení byl zvolen na dvouleté funkční období Mgr. Vít Oplatek. 

Další členové výkonného výboru jsou Mgr. David Hort, Lenka Oplatková, 

Katka Havránková, Mgr. Sylva Nikodémová, Karel Karmasín, Aleš Svoboda, 

Bronislav Sobotka. Revizní komisi tvoří Ing. Michal Zábrš a Zdeněk Žanda.  

Díky úspěšně podaným grantům naši činnost finančně podpořilo město 

Třebíč a kraj Vysočina. Z takto získaných peněz jsme zkvalitnili vybavení pro 

lanové aktivity (slaňování, lanové lávky aj.) a pro vodáckou činnost nákupem 

pádel, záchranných vest aj.  

V měsíci lednu  jsme obdrželi ocenění od města Třebíče za realizaci 

dílčího „programu pro děti a mladé lidi“ v roce 2002. 

Během celého roku probíhaly úpravy a výzdoba místnosti, která nám 

sloužila jako zázemí a místo pro studentskou čajovnu.   

 

Činnost studentského klubu pokračovala v oblíbených čajovnách. Témata 

čajoven byla například „Cesta na kole kolem ČR“, beseda o NATO, zdravý 

životní styl mladého člověka, beseda o drogách s pracovnicí Klubu Zámek, 

povídání s cestovatelem J. Pavlíčkem, několik koncertních vystoupení 

začínajících třebíčských hudebníků a už úspěšnějších umělců z jiných měst aj.  

Provoz čajovny se během roku rozšířil na dva dny v týdnu. Na úterní a 

páteční, na které je vždy připraven program.  

Další činností bylo pořádání pravidelných měsíčních cestovatelských 

besed. Pozvaní hosté pomocí diapozitivů, videa, fotografií a svého povídání 

seznamovali diváky s různými krásnými místy naší planety.  

Kromě těchto pravidelných činností jsme uspořádali během školního roku 

mnoho dalších akcí. Zde předkládám přehled těch nejvýznamnějších a 

největších.  

 

Přehled největších akcí studentského klubu katolického gymnázia HALAHOJ 

 

27.-29.9. -  NEPTUNOVY HRÁTKY – víkendový program v Třebíči. Soutěže a 

hry v klubovně, projížďka na lodích, lanové lávky a sítě, horolezecká stěna, hry 

na hřišti a mše svatá. 



 

25. – 28.10. – BRIGÁDA V ČAJOVNĚ – úprava a výzdoba místnosti 

 

1.- 2.11. – FOTBALOVÁ NOC DEN aneb 24 hodin fotbalu v tělocvičně. Opět 

se nám podařilo hrát fotbalové utkání nepřetržitě 24 hodin. Byl to už čtvrtý 

ročník. 

 

21.11. – CESTOVATELSKÁ BESEDA s horolezcem, dobrodruhem, 

spisovatelem HONZOU VLASÁKEM a jeho veselé povídání o cestě na kole na 

Island. 

 

22.11. – POSELSTVÍ ZE STÍNADEL – večerní až noční týmová hra 

v židovském městě v Třebíč s legendou z knížek Jaroslava Foglara.  

 

6.12. – KONCERTNÍ vystoupení studentky HANKY HLOŽKOVÉ v čajovně. 

Hlavním večerním účinkujícím byl textař a zpěvák IVO CICVÁREK z Brna a 

jeho doprovodná skupina OKO 

 

30.12. – 1.1. – SILVESTR V NALOUČANECH – týmové hry, stolní a deskové 

hry, společné loučení a vítání NOVÉHO ROKU v přírodě. 

 

23.1. – CESTOVATELSKÁ BESEDA s jeskyňářem z Moravského krasu o 

průzkumech podzemních prostor a jeskyní v České republice  i v zahraničí. 

 

14.3. – KONCERT písničkářky ŽOFKY KABELKOVÉ a TERKY ZICHOVÉ 

 

11.4. – CESTOVATELSKÁ BESEDA s polárníkem JAROSLAVEM 

PAVLÍČKEM. Vyprávění o Antarktidě, polární stanici a programu přežití 

člověka v drsné přírodě. 

 

25.- 27.4. – víkendová hra PÁN PRSTENŮ, na kterou se sjelo z celé České 

republiky a z Třebíče přes sto mladých lidí. Akce proběhla jako čtvrtý společný 

sraz celorepublikového občanského sdružení Sdružení přátel Jaroslava Foglara. 

Součástí programu bylo i vystoupení pražské skupiny hrající irskou hudbu „Don 

an Doras“. 

 

17.5. – návštěva LANOVÉHO CENTRA v Olomouci – nízké a vysoké lanové 

lávky 

 

30.5. –1.6. – SEZNAMOVACÍ VÍKEND  v Naloučanech pro účastníky letních 

táborů  

 



20. – 21.6. – KÁNA – 13.ročník, který byl už pořádán v rámci oslav „10ti let 

KG“. Páteční večer patřil scénickému tanci, pantomimě paní Jany Ungrové 

z Brna a koncertnímu vystoupení pardubické skupiny Poupata. V sobotu akce 

pokračovala fotbalovým turnajem, hrami a soutěžemi pro nejmenší, mši svatou 

v atriu školy, divadelní hrou o Ježíši Kristu, slavností světla v Bazilice, 

světelným průvodem k řece, kde bylo připraveno ohňové vystoupení šermířské 

skupiny „Společenstvo Libertas“ a projížďkami po řece. 

 

PRÁZDNINY: 

 

Putování po Českém ráji a v Adršpašsko-teplickém skalním městě. 

Tábor pro mladší na Jurenkově osadě s etapovou hrou Everest. 

Dva týdenní tábory na Dalešické přehradě pro starší 15ti let s  programem 

odpovídajícím danému věku – slaňování, jízdy na lodích, orientační běh, 

týmové hry, výtvarné techniky apod.  

 

Mgr. Vít Oplatek  
 

 



 

ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ V SOUTĚŽÍCH 

 
 třída  kolo soutěž 

Jana Šelová VII.   mezinárodní soutěž v cizích jazycích v St. 

Pöltnu / Rakousko 

Lucie Nováková II. 1. místo krajský 

přebor 

lehká atletika – běh 60 m 

  2. místo  skok do dálky 

  3. místo  běh 150 m 

Miroslava Nováková II. 2. místo  skok do výšky 

K. Havráková 

B. Hromadová 

L. Nováková 

M. Nováková  

II. 1. místo  štafeta 4 x 60 m 

     



PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2003-2004 

 
Září 

 Seznamovací týdenní pobyty pro první ročníky 

 

Listopad 

 Účast na regionální přehlídce středních škol Didacta 2003 ve Fóru 

 Německý den s HAK Retz 

 

Prosinec 

 Pondělí 8. 12. Den otevřených dveří 

 

Leden/únor 

 Lyžařské výcvikové kurzy 

 

Duben 

 Pondělí 19. 4. přijímací zkoušky do prvních ročníků osmiletého i 

čtyřletého gymnázia (čtvrtek 20. 5. druhé kolo do čtyřletého gymnázia) 

 

Květen 

 Pobytové intenzivní kurzy němčiny a angličtiny s rodilými mluvčími 

v Rakousku (Franziskushof v Oberhöfleinu) 

 Maturitní zkoušky od pondělí 17. do pátku 21. 5. 

 

Červen 

 Tematicky zaměřené pobytové kurzy (literární, historický, jazykový,  

výtvarný, sportovní a další) a výlety třídních kolektivů 

 30. 6. tradiční vítání prázdnin - mše sv., odpolední program, večerní 

táborák 

 

 

VE ŠKOLNÍ GALERII JSOU POŘÁDÁNY VÝSTAVY PŘÍSTUPNÉ I 

PRO VEŘEJNOST 

 

Zahájení výstav se účastní studenti školy v rámci výuky výtvarné výchovy. 

 

KONCERTY 2003/2004 VE ŠKOLNÍ AULE 

 

23. 10.  Sladké housle – Vít Coufal 

20. 11. Jaroslav Hutka 

18. 12. Koncert flétna a klavír – Zuzana a Monika Riedlbauchovy (Praha) 



22. 1.  Koncert housle a klavír 

4. 3. Bachovský večer – Musica animata 

8. 4. Stabat mater – Musica animata 

13. 5.  Koncert studentů konzervatoře – Jakub Lojda a přátelé 

červen Koncert žáků ZUŠ Třebíč 

 

Koncerty jsou určené pro veřejnost a jsou organizovány za spoluúčasti 

studentů školy v rámci výuky hudební výchovy. 

 

BĚHEM ROKU SE KONAJÍ RŮZNÉ VÍKENDOVÉ AKCE, 

SPOLEČNÉ SPORTOVNÍ, JAZYKOVÉ A JINAK ZAMĚŘENÉ 

POBYTY PRO VYPLNĚNÍ VOLNÉHO ČASU STUDENTŮ. 

 

Prázdninové aktivity 

 letní tábor 

 hudební a výtvarný kurz 

 sportovní kurzy 

 jazykové kurzy 

 

Vše pod odborným vedením a dohledem. 



Z PRACÍ NAŠICH STUDENTŮ 

 

Dejte šanci slabým 
úvaha 

 
Radka Hostašová, 4. A 

 

Na začátku bych ráda zdůraznila, že s výrokem  „ŽIVOT JE JEN PRO 

SILNÉ“ absolutně nesouhlasím. Já osobně se necítím být osobou silnou (ani po 

stránce fyzické, ani psychické) a rozhodně si nemyslím, že bych neměla právo 

na život. 

Pravdou je, že v dřívějších dobách opravdu přežili jen ti nejsilnější, a 

nejinak je tomu i v přírodě. Lidské společenství se ale vyvíjí a s vývojem 

přichází také právo na život těch nejslabších. 

V dnešní společnosti jsme sice hnáni k tomu, abychom byli vzdělaní, 

úspěšní, téměř dokonalí. Lidé s vysokými cíli a velkými úspěchy. Jsme nuceni 

být psychicky silnými jedinci. Jenže já se ptám. Nestávají se z nás bezcitní 

roboti sunoucí se pouze za něčím, co vlastně na úplném konci je k ničemu? 

Nezapomínáme pro úspěch a kariéru na všední dny? Nedokážeme se ani 

pořádně radovat! Zanikají v nás vlastnosti, které vlastně odlišují člověka od 

zvířete. Pocit radosti, štěstí, ale i smutku a zklamání. 

Myslím, že není nic špatného na tom, když si popláču v koutku a spláchnu 

tak všechno špatné, čím mě svět zahlcuje. Taktéž nenalézám nic špatného na 

tom, když člověk nemá ostré lokty, kterými je schopen se probojovat kamkoliv 

chce. Já osobně teď necítím potřebu táhnout to někam dál. To, že se hlásím na 

vysokou školu, dělám vlastně tak trochu pro radost svých rodičů a také s cílem 

dosáhnout větší nezávislosti.  

Učili jsme se o anglické literární skupině, která bojovala proti 

konzervativní společnosti, proti „stádovitosti“ a závislosti na penězích. 

Paradoxně všichni představitelé této skupiny skončili jako manželé dcerušek 

bohatých lordů a jejich ideje byly v tu chvíli ty tam. Možná, že člověk už dnes 

opravdu nemůže jít proti proudu, ale já to budu stále zkoušet. Možná budu 

pokládána za slabou osobu, která není schopna dosáhnout úspěchu. Možná ale 

ona pravá síla spočívá právě v tomto vzdoru a odporu proti tomuto oblíbenému 

a přijímanému způsobu života.  

Znám člověka (mimochodem je z Nepálu), který v sobě nosí něco jako 

poklad. Vím, že nikdy nebude bydlet v krásném domě, před kterým budou stát 

dva nablýskané chevrolety. Nikdo ho nikdy nebude považovat za veleváženou 

osobu, ale pro mě osobně je to ten nejsilnější člověk na světě. Dokázal se sbalit 

a odjet z těch svých rodných Himalájí a usadil se tady u nás, uprostřed Evropy. 

Svoje problémy řeší tak, že je všem řekne. Nikoho tím ale neobtěžuje.  Sdělí 



vám je prostě jako nejnovější zprávy. Dokáže dělat lidi šťastnými, dávat je 

dohromady, usmiřovat je. Prostě ve většině lidí vzbuzuje dojem, že je „nějakej 

divnej.“ Pro mne je to ale symbol síly, člověk, který žije pro všechny jiné, ale i 

pro sebe. 

Na závěr bych tady ráda vyzdvihla, že život patří všem. Nejenom silným 

nebo slabým. Ať už chápete jejich sílu (slabost) jakýmkoli způsobem. Vždyť 

život jsme dostali od Boha a nikdo jiný nemá právo o něm rozhodovat. 



Cesta ke smíření 
populárně-naučný výklad 

 
Petra Šourková, sexta 

 

15. září roku 2002 se znovu otevřela jedna hluboká rána naší minulosti, se 

kterou jsme se, jak je zřejmé, dosud úplně nesrovnali. Právě toho dne na 

Bukové hoře u Teplic nad Metují byl slavnostně odhalen pomník – kříž smíření. 

Tato, dá se říci, nepatrná věc rozvířila vody všedních dní a stala se tématem 

mnohých diskuzí. 

Dva velké pískovcové bloky. Na hraně, kde se stýkají, se proti světlu 

rýsuje profil lidské postavy odevzdaně hledící do nebes. K tomu cesta lemovaná 

do země zasazenými kameny. Těchto kamenů je třiadvacet; číslo odpovídá 

počtu obětí teplické vraždy, kterou zde Češi po válce spáchali. A na konci cesty 

stojí stéla s malým nápisem – Obětem bezpráví.  

Tento zločin, který se stal asi měsíc po válce, nebyl ojedinělým případem. 

Připomíná důvěrně známou historii, která se opakovala tou dobou v mnoha 

vesnicích u hranic. Čtyřiadvacátého června přijel do Teplic kapitán Václav 

Svoboda se svými vojáky, aby tu zajistili bezpečnost. Jako své stanoviště si 

vybral vilu, jejíž majitelé byli zastřeleni “na útěku“. Mělo dojít k transportu 

místních Němců do Polska. V připraveném transportu byli starší lidé i ženy 

s malými dětmi. Zde se vynořuje plno otázek: Proč je odsunovali tak narychlo a 

ještě před oficiálním rozhodnutím o odsunu? Bylo třeba původní obyvatele 

nějakým způsobem rychle odstranit, aby nově příchozí měli kde bydlet, a nebo 

proto, aby jednoduše nepřekáželi – důvod, proč v transportu byli také tchán a 

tchýně, majitelé oné vily. Avšak na polské hranici byli vráceni zpět. Ještě v noci 

se na rozkaz Svobody vydali na hranice znovu. Všech třiadvacet lidí včetně čtyř 

dětí, bylo zavražděno a zahrabáno do tří hromadných hrobů. Kapitán Svoboda 

ve snaze zločin utajit napsal, že Poláci odsunuté Němce nevrátili. O měsíc 

později byl Svoboda odvolán z funkce za to, že neustále terorizoval místní 

obyvatele.  

Před dvěma roky  o této hromadné vraždě vědělo jen několik 

informovaných lidí,  dnes se na toto téma živě diskutuje. Formálně se na této 

stavbě podílelo město Teplice a dvě občanská sdružení – Tuž se, Broumovsko a 

INEX. Ve skutečnosti jde o pár lidí, kteří byli schopni během roku a půl sehnat  

800 tisíc korun, kámen, projekt a  mediální podporu. Slavnostního  odhalení 

pomníku se účastnili i čelní politici, např. J. Ruml, P. Pithart,  

J. Zaorálek … 

Reakce teplických občanů byly ovšem různé. Část veřejnosti reagovala 

pozitivně, pro některé je kříž příliš bijící do očí. Někteří chtěli svůj nesouhlas 

vyjádřit natolik, že v den odhalení nedaleko zabudovali svůj protestní pomník. 



Závěr je takový, že starostka, která se podílela na stavbě díla, s novou 

kandidaturou neuspěla. Z dopisů jednoho občana lze vytušit atmosféru, která ve 

městě panuje: „Pokud tolik toužíte po pomníku, jenž by připomínal Vaši osobu, 

pak vězte, že ti, kteří mají opačný názor, brzo takový pomník zhanobí. 

Podobných příkladů jsou u nás spousty. Viz pomníky a náhrobky brzy 

pomalované hákovými kříži.“ 

Okolní krajina je chápána jinak, když jí vévodí kříž smíření. Donutí 

k zamyšlení, což mělo být nejspíše cílem. Proto, abychom mohli jít dál, je třeba 

se vypořádat se svou vlastní minulostí, což jak se zdá, jsme dosud tak úplně 

neudělali. Myslím, že lidé by měli překonat svoji zášť vůči sobě navzájem a 

nepřenášet ji na další generaci. 



Opuštěný ostrov 
líčení na volné téma 

 
Eva Chalupská, tercie 

 

Usínám a zdá se mi nádherný sen. 

Jsem na pustém ostrově. Okolo sebe vidím mnoho vysokých palem, 

v jejichž korunách se prohánějí papoušci. Jsou nádherní. Jako kdyby si 

světoznámý abstraktní malíř spletl jejich peří s plátnem svého nového obrazu. 

Ležím na nekonečné pláži zalité sluncem, jež se jako velký žhavý míč potuluje  

oblohou. Zlaté paprsky se odráží od nedozírné modré pláni, nad níž tu a tam 

vyskočí delfín.  

Potopím se pod modrou hladinu a vidím hejna malých pestrobarevných 

rybiček. Proplouvají mezi korály a řasami porostlými vraky lodí, jež i přes svůj 

zchátralý vzhled působí majestátně. Plavu blíže. Třeba je uvnitř skryt nádherný 

poklad, plný zlatých mincí, třpytícího se stříbra a zářících drahokamů. Náhle 

spatřím další z těch zvláštních ryb. Je velice dlouhá. Vypadá jako had. Je to 

muréna. Zdá se, že si mne nevšimla. Na dně hned vedle vidím obrovskou 

lasturu. Chci se pro ni potopit, ale dochází mi vzduch. Odrazím se ode dna a 

seberu z něj kámen. Na pláži zjistím, že je to mušle. Otevřu ji a vidím úžasnou 

perlu. Na slunci se krásně třpytí a odráží jeho paprsky.  

Slunce však již zapadá. Jeho záře už není zlatá, ale mění se v oranžovou. 

Brzy i ta je vystřídána září stříbrného kotouče. Měsíc i hvězdy, které vytvářejí 

nejrůznější obrazce, nádherně září na tmavomodrém saténu.  

Stále slyším křik papoušků, který nepřestává. Naopak. Je stále hlasitější, až 

mi zaléhají uši. Náhle se probouzím. To nekřičí papoušci, ale můj nový budík. 

Jediné, co mi z tohoto krásného snu zbývá, je vzpomínka a perla, kterou svírám 

v dlani. 



Prima - třídní profesorka: Mgr. Jitka Chvátalová 

 
Vpředu (zleva): Josef Bátrla, Jakub Janata 

Přední řada sedících(zleva): Marie Chlubnová, Stanislava Mašková, Nikol 

Saláková, Barbora Kratochvílová, Marta Fialová, Barbora Zelená, Petra 

Chadimová, Veronika Martinovská 

Prostřední řada: Mgr. Jitka Chvátalová, Kateřina Jurková, Hana Mašková, 

Alexandra Sedláková, Dobromila Večeřová, Barbora Foltýnová, Andrea 

Fabíková, Vendula Kubišová, Pavla Kučerová, Anežka Spilková, Zuzana 

Janová, Mgr. Aleš Koch 

Horní řada: Josef Kříž, Michal Valvoda, Vojtěch Chytka, Michal Sochor, 

Vojtěch Dufek, Jan Bobek, Enchžin Žugder, Adam Rygl, Dominik Klíma, 

Libor Komárek 



Sekunda - třídní profesorka: Mgr. Bohdana Březková 

 
Přední řada (zleva): Tereza Kudláčková, Karla Kazatelová, Kateřina 

Košelková, Jana Bušková, Klára Havránková, Barbora Horká, Jana 

Bublanová, Anežka Bobková, Barbora Hromadová 

Prostřední řada: Vít Pejchal, Vojtěch Paločko, Pavel Cejpek, Marek Veselý, 

Kristýna Gricová, Věra Valachová, Helena Bohuslavová, Aneta Valová, 

Michaela Šerpanová, Miroslava Nováková, Lucie Nováková 

Horní řada: Jan Novák, Radek Pošvař, Radek Sochna, Stanislav Kovář, 

Marek Šabata, Tomáš Kubiš, Stanislav Vítek, Jakub Tůma, Jana Krejčová 



Tercie - třídní profesor: Mgr. David Hort 

 
Přední řada (zleva): Lenka Svobodová, Eva Chalupská, Hana Vejmelková, 

Eva Hlinková, Lucie Krejčová, Katka Horká, Helena Košelková, Alžběta 

Michálková  

Prostřední řada: Mgr. Aleš Koch, Jan Kovář, Petr Volf, Jaroslav Jurka, 

Nikol Reslová, Šárka Samuelová, Marie Lojdová, Hana Větrovcová, Martina 

Picmausová, Jaroslav Rašovský  

Horní řada: Mgr. David Hort, Pavel Rašovský, Miloslav Fic, Luboš Müller, 

Pavel Klíma, Josef Bartoš, Libor Janek



Kvarta - třídní profesorka: Mgr. Hana Kopecká 

 
Přední řada (zleva): Martin Bohuslav, Michal Hekerle, Vojtěch Široký, Josef 

Lojda, Ondřej Kratochvíl, Václav Doležal, Ladislav Chloupek, Martin Fabík, 

Monika Nováková  

Prostřední řada: Tereza Pešková, Petr Šafránek, Roman Hanák, Viktor 

Růžička, Michaela Vybíralová, Miroslava Jelečková, Monika Veselá, Anežka 

Paločková, Soňa Machová, Denisa Čermáková 

Horní řada: Nela Ryglová, Eliška Doležalová, Marie Bíchová, Andrea 

Weisserová, Blanka Baksayová, Iva Vlčková, David Šťastný, Ivo Hambálek, 

Štěpánka Nováková, Jiřina Malachová  



Kvinta - třídní profesorka: Mgr. Daniela Budějovská 

 
Přední řada (zleva): Lucka Kovářová, Jana Kovářová, Zuzana Pelánová, 

Lenka Fabíková, Monika Šabatová, Dina Velichová, Mariana Kopecká, Lucie 

Krejčí 

Prostřední řada: Mgr. Daniela Budějovská, Monika Ferdová, Kristýna 

Poláková, Pavla Kroupová, Johana Obršlíková, Hana Puková, Hana Solařová, 

Jaroslava Bobková 

Horní řada: Jan Tůma, Lukáš Varhaník, Josef Maxmilian Scherrer, Lucka 

Janatová, Zbyšek Hamrla, Martin Janíček, Roman Brúček, Michal Klíma



Sexta - třídní profesor: Mgr. Jiří Novotný 

 
Přední řada (zleva): Noemi Šafránková, Jitka Pokorná, Mgr. Jiří Novotný, 

Irena Vlková, Jaroslava Vaculíková  

Prostřední řada: Petr Doležal, Iva Stříbrská, Silvie Vrbová, Magdalena 

Rynešová, Martina Cejpková, Kateřina Prášková, Ivana Matoušková, 

Dobromila Sedláková, Kateřina Malíková, Markéta Hrubanová 

Horní řada: Lucie Hrubá, Antonín Malach, Rudolf Vybíral, Vladimír 

Paločko, Petr Tuček, Ondřej Chudoba



Septima - třídní profesor: Mgr. Drahomír Havlíček 

 

Přední řada (zleva): Jaroslava Lojdová, Iva Kroupová, Zdeněk Lysák, 

Mgr. Drahomír Havlíček, Silvie Fexová, Marie Zhořová, Jana Bobková 

Prostřední řada: Erika Sikmundová, Petra Šourková, Lenka Mayerová, Jana 

Šelová, Šárka Brátková, Petra Dočekalová, Lenka Stavělová, Blanka 

Vošmerová, Petra Fortelná 

Horní řada: Petr Vybíral, Filip Benda, Jiří Chlubna, Petr Rašovský, Lukáš 

Janata, Hana Černá, Svatava Chromá, Markéta Jelínková 



1. A - třídní profesorka: Mgr. Jitka Nováčková 

 
Přední řada (zleva): Hana Divišová, Hana Šindelková, Markéta Jelínková, 

Olga Nahodilová, Lenka Zahrádková, Soňa Šťastná, Mgr. Božena Křečková, 

Tereza Navrátilová  

Prostřední řada: Mgr. Jitka Nováčková, Matyáš Brych, Petra Dočkalová, 

Lenka Machová, Marie Hlouchová, Štěpánka Plocková, Kateřina Hrůzová, 

Věra Brabencová, Barbora Svobodová, Stanislav Hruban 

Horní řada: Eliška Němčáková, Klára Veselá, Alena Tůmová, Markéta 

Frulová, Alena Mariánková, Veronika Stehlíková, Renata Bízová, Tereza 

Baráková, Martina Hochová 



2. A - třídní profesor: Mgr. Karel Buchta 

 
Přední řada (zleva): Mgr. Karel Buchta, Hana Hložková, Iveta Zelingerová, 

Mgr. Božena Křečková, Kamila Doležalová, Bohdana Krčmová, Jitka 

Mansfeldová, Ilona Dobešová 

Prostřední řada: Josef Klíma, Hana Dvořáčková, Renata Dokulilová, Alena 

Veverková, Veronika Veselá, Marcela Nováková, Lenka Svobodová, Běla 

Sedláková, Pavlína Ježková, Lenka Suchá, Pavel Janega  

Horní řada: Přemysl Pospíšil, Radim Dolejský, Petra Kousalíková, Eva 

Fruhwirtová, Jakub Fukal, Petra Blažková, Eliška Kišová, Lucie Kourková, 

Vladimíra Kolčavová, Eva Macálková



3. A - třídní profesorka: Mgr. Lenka Charvátová 

 
Přední řada (zleva): Lucie Jirásková, Věra Nováková, Jitka Cardová, Marie 

Denemarková, Kamila Ryčková, Zdeňka Šarounová, Kateřina Pavésková 

Prostřední řada: Mgr. Lenka Charvátová, Markéta Kalábová, Klára 

Němcová, Kateřina Havránková, Eliška Jurigová, Kateřina Kosmáková, 

Michaela Láníková, Jana Křivánková, Hana Leitnerová, Mgr. Václav 

Dosbaba 

Horní řada: Lenka Vidláková, Michaela Vejmelková, Zuzana Buďová, 

Ondřej Vala, David Jura, Lucie Břinková, Lucie Krejčí, Jana Veselá, Dana 

Jará 



4. A (maturanti) - třídní profesorka: Ing. Miriam Dufková 

 

Vendula Březinová, Iva Dočekalová, Miluše Doláková, Jana Fafílková, 

František Hofbauer, Radka Hostašová, Marta Chvátalová, Pavla Jarešová, 

Hana Kabelková, Ondřej Madeja, Marie Motáčková, Tomáš Németh, Ilona 

Nováčková, Irena Obršlíková, Pavla Ondráčková, Lenka Oplatková, 

Veronika Sedláková, Klára Skrobikowská, Milan Stehlík, Darina Svobodová, 

Romana Šellová, Jan Šplíchal, Silvie Trnková, Lenka Větrovská, Jitka 

Vlasáková, Jitka Vošmerová, Jana Vrzalová, Radovan Zejda  



DÁRCI KATOLICKÉHO GYMNÁZIA 2002/2003 

 
Všem našim dárcům a dobrodincům vyslovujeme co 

nejsrdečnější poděkování. Děkujeme nejen za finanční pomoc, 

ale i za morální podporu a modlitbu. 



  

VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2003 
 

Celkový počet maturantů:  28 

Prospěli s vyznamenáním:  6 

Prospěli:  20 

Neprospěli:  2 

Celkový průměrný prospěch:  2,22 

 

Maturitní předmět Maturující 

studenti 

Výsledné známky Průměrný 

prospěch 

  1 2 3 4 5  

Český jazyk 28 5 7 12 3 1 2,57 

Anglický jazyk 12 3 6 1 2 - 2,17 

Německý jazyk 16 3 6 6 1 - 2,31 

Základy spol. věd 16 4 9 3 - - 1,94 

Dějepis 13 1 5 4 2 1 2,71 

Zeměpis 3 3 - - - - 1,00 

Matematika 3 1 1 1 - - 2,00 

Fyzika 3 - 1 2 - - 2,67 

Chemie 7 5 2 - - - 1,29 

Biologie 11 4 5 1 1 - 1,91 



UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ V ROCE 2003 
 

 

 

Ve školním roce 2002/2003 přistoupilo k maturitní zkoušce v řádném termínu 

28 studentů, z nich 2 neprospěli. 

 
Z 26 absolventů bylo přijato na vysokou školu 20. 

To je  76,9  % . 

 

1 absolventka byla přijata na 4 vysoké školy. 

2 absolventky na 3 vysoké školy. 

8 absolventů na 2 vysoké školy. 

 

Do vyšší odborné školy nastoupila 1 absolventka, do jazykové školy 3 

absolventky a 2 absolventi na další místa. 

 
 

celkem VŠ VOŠ JŠ ostatní 

26 20 1 3 2 

100 % 76,9 3,8 11,5 7,6 

 
 
 

FAKULTY, 

NA   KTERÉ   BYLI   PŘIJATI 

NAŠI   STUDENTI 

 

 

 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK PRAHA 
 LÉKAŘSKÁ FAKULTA MU BRNO 
 VŠCHT PRAHA 
 FAKULTA VETERIN. LÉK. BRNO 
 FAKULTA VETERIN. HYGIENY A EKOLOGIE BRNO 
 LÉKAŘSKÁ FAKULTA OLOMOUC 
 FARMACIE BRNO 
 ZLÍN – UTB – MARKETINGOVÉ A SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 



 ZDRAVOTNĚ – SOCIÁLNÍ FAKULTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 TEOLOGICKÁ FAKULTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 ČVUT PRAHA – RADIAČNÍ OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 
 MU BRNO – PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA 
 BIOLOGICKÁ FAKULTA ČESKÉ BUDĚJOVICE – PÉČE O ŽP 
 PEDAGOGICKÁ FAKULTA ČESKÉ BUDĚJOVICE  - B, CHE 

- FF, ČJ 
- AJ, D 
- ČJ, D 

 VUT BRNO – EKOLOGIE 
 PED. FAKULTA OLOMOUC  - ČJ, D 
       - AJ, D 
 TU OSTRAVA – INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA OSTRAVA – BIOLOGIE 
 MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO – SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 

 



NOVÍ STUDENTI VE 

ŠKOLNÍM ROCE 

2003-2004 

 
Prima (osmiletý studijní 

obor) 

 

Bobková Petra 

Bouček Miroslav 

Cahová Markéta 

Doležalová Pavlína 

Foitlová Lucie 

Hortová Helena 

Hrubanová Alžběta 

Hudková Denisa 

Chloupek Václav 

Chytková Simona 

Jurka Petr 

Klemparová Hana 

Kolaříková Monika 

Kourková Patricie 

Kučerová Veronika 

Lochmannová Kristýna 

Manová Helena 

Martišová Aneta 

Melkes Vlastimil 

Müller Karel 

Nahodilová Lucie 

Nováková Renáta 

Oulehla Jan 

Pavlíková Alice 

Ryglová Klára 

Sláma Jakub 

Svobodová Lucie 

Tušer Filip 

Veselý Tomáš 

Zahrádka Vojtěch 

 

 

 

 

 

1. A (čtyřletý studijní obor) 

 

Bendová Kristýna 

Březinová Karolína 

Dobeš Libor 

Feldváblová Hana 

Ferda Zdeněk 

Herzánová Jitka 

Hlouchová Iveta 

Hölzelová Daniela 

Homolová Zlata 

Hrušková Hana 

Chytilová Denisa 

Jandová Hana 

Jičínská Jana 

Knotková Radka 

Kubišová Lucie 

Kudrnová Alena 

Malíková Kamila 

Mašterová Marta 

Matyášová Monika 

Matysová Lenka 

Nováčková Radka 

Nováková Eliška 

Poláková Simona 

Pospíšil Martin 

Svobodová Kristýna 

Šeneklová Monika 

Šulcová Martina 

Urbánková Šárka 

Věžníková Lucie 

Vyletěl Jan 



POZVÁNÍ A NABÍDKY 
 

Katolické gymnázium je regionálním střediskem prodeje mezinárodních 

studentských průkazů (ISIC). Držitelům karty ISIC se poskytuje sleva na 

jízdném (i běžné denní dojíždění do školy), vstupném, při ubytování, 

stravování a nákupu zboží ve vybraných prodejnách. Cena je 250,- Kč 

(občanský průkaz, fotografii na pas a potvrzení o studiu s sebou). Průkazy 

se vystavují na počkání ve školní prodejně AGNES. Vchod je z Otmarovy 

ulice vedle vstupu do kostela Proměnění Páně na Jejkově. 

Další sortiment prodejny: křesťanská literatura, kazety, liturgické 

předměty, drobné suvenýry a dárky, obrazy a ikony, školní potřeby. 

 

V pondělí 8. prosince 2003 pořádá Katolické gymnázium Den otevřených 

dveří. Veškerá veřejnost je co nejsrdečněji zvána k prohlídce školy a 

k návštěvě výuky. 
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