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ZÁŘÍ 2013
Školní rok 2013/2014 byl zahájen v pondělí 2. září 2013. Letos studuje na našem gymnáziu
405 žáků. Je zde osm tříd osmiletého studia (v každém ročníku jedna třída) a šest tříd čtyřletého studia (jedna třída v 1. a 2. ročníku a po dvou třídách ve 3. a 4. ročníku). Žáci primy a
prvního ročníku měli slavnostní zahájení v aule. Téhož dne v dopoledních hodinách se konala
opravná maturitní zkouška Martiny Koryčanské z loňské 4. B z dějepisu. Studentka ji úspěšně
vykonala.
Na počátku září se uskutečnily adaptační a preventivní kurzy s pracovníkem pedagogickopsychologické poradny ve Veselí nad Moravou Mgr. Jaroslavem Mrkvou. V tomto školním
roce proběhly v Rekreačním středisku Vápenky poblíž Nové Lhoty, neboť s ubytováním a
stravou v chatě Anna na Lučině nebyla naše škola spokojená. Prostředí a služby v rekreačním
středisku na Vápenkách všichni zúčastnění chválili.
Ve dnech 9. a 10. září se konal adaptační kurz pro primu s třídním profesorem Prachařem a ve
dnech 11. a 12. září adaptační kurz pro 1. ročník s třídním profesorem Šimlíkem.
Třída kvinta se účastnila ve dnech 16. - 17. září pod vedením třídní profesorky Mezuliánikové
preventivní kurzu. Program kurzu byl zaměřený na podporu třídního kolektivu a posílení přirozeného sociálního klimatu ve třídě. Jeho cílem je minimalizovat tendence k rizikovému
chování žáků a pomáhat žákům úspěšně zvládnout studium na našem gymnáziu. Pomocí různých technik zde cvičí a posilují komunikační dovednosti a rozvíjí u žáků zdravé sebevědomí.
Používané techniky pracují na principu vlastního prožitku a zkušeností, motivují žáky ke zvyšování jejich psychosociálních dovedností.
Ve dnech 10. - 13. září 2013 se konala exkurze do Prahy pro žáky maturitních ročníků. Dne
12. září se uskutečnila pod vedením prof. Macháčkové exkurze pro sekundu a tercii do Technického muzea v Brně.
V pátek 13. 9. 2013 proběhlo v Brně setkání Ambasadorů Masarykovy univerzity. Je to projekt pro rozšíření vědomostí o Masarykově univerzitě na středních školách v Česku i na Slovensku. Jelikož je Masarykova univerzita partnerem naší školy, dostali jsme možnost se na
tomto projektu také aktivně podílet.
Dne 18. 9. 2013 se žákyně 3. A Jitka Pešková stala juniorskou mistryní světa v Limě ve střelbě na skeet. Osmnáctiletá Jitka Pešková se postarala o největší úspěch české ženské brokové
střelby v historii.
Téhož dne se konala informační a třídní schůzka pro rodiče žáků prvního ročníku.
Ve dnech 23. - 24.9.2013 se účastnila v Brně naše škola semináře SOČ na téma Systém péče
o nadané v přírodních vědách PERUN. Školu zde zastupovali profesoři Hálková a Prachař.
Do 25. září se odevzdávaly tematické a časové plány. Dne 25. září se zúčastnili zájemci divadelního představení Moliérovy hry v Brně. Čtvrtek 26.9. byl Evropským dnem jazyků.
V pátek 27.9.2013 v době od 18:00 do 22:00 hodin proběhla poprvé na gymnáziu Noc vědců.
Připojili jsme se tak k desítce míst v České republice a stovce lokalit po celé EU, na kterých
se již tradičně čtvrtý zářijový pátek koná tato akce. Je to příležitost, jak se seznámit se zajímavými lidmi, skvělá možnost nechat se poučit, pobavit, soutěžit, hrát si, poznávat.
Dne 27.9. uspořádal prof. Hubačka pro 2.A a sextu přednášku na téma Austrálie - tajemství
rudého kontinentu. Státní svátek Den české státnosti 28.9. připadl na sobotu.
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Třída kvinta na preventivním kurzu na Vápenkách
(doprovod prof. Mezuliániková a prof. Jongepier)

3

Třída prima na adaptačním kurzu na Vápenkách
(doprovod prof. Prachař a prof. Trumpeš)

Richard Průžek z Purkyňova gymnázia absolvoval ESFALP Academy 2013 v Rakousku
(napravo v modrém tričku)
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Jitka Pešková ze 3.A se stala juniorskou mistryní světa v Limě v Peru ve střelbě na skeet.
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Třída 4. A v Praze

Třída 4. B v Praze
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ŘÍJEN 2013
Ve dnech 27. 9. - 2. 10. 2013 proběhl v rakouském městě Illmitz mezinárodní šestidenní
workshop nazvaný ESFALP Academy. Šlo o setkání žáků i učitelů základních a středních
škol z 11 evropských zemí. Díky úspěšnému výběrovému řízení Českou republiku reprezentovali zástupci Purkyňova gymnázia. Studentskou část akademie absolvoval žák třídy kvinta
Richard Průžek. Záštitu nad akademií převzala organizace WWF a Nadace Erste Bank. Zkratka ESFALP znamená v překladu Evropské školy pro živou planetu a v podstatě jde o kombinaci znalostí z fyziky, biologie, chemie, ekologie a společenských věd. Samozřejmou součástí
je znalost angličtiny, neboť ta je používána v rámci workshopů jako jednací řeč.
V rámci aktivit na ESFALP Academy se účastníci naučili tvořit projekty zaměřené na vědecké bádání, společenskou angažovanost či ochranu přírody. Díky tomu absolventi ovládají znalosti související se základy projektové kreativity, tvorbou akčních plánů a samotnou realizací
projektů. Letošní akademie byla zaměřena na tři podtémata – „Aktivní občanství“, „Dunaj“ a
„Ekologická stopa“. Součásti programu byl projektový management, teambuilding a PR. Na
základě absolvování akademie žáci z 11 zemí tvořili samostatné projekty, které budou mezinárodně koordinovat formou interaktivního blogu. Vyměňovali si videa, fotografie a data z
realizace projektu. Projekt byl finančně podporován ze strany rakouské banky. Školy, které
budou v projektech ze strany WWF nejlépe hodnoceny, se pak zúčastní finále projektu
v červnu 2014 v Rumunsku. Pevně věříme, že se mezi nejlepší evropské školy dostane i Purkyňovo gymnázium, Strážnice.
V úterý 1. 10. 2013 proběhl ve Strážnici již sedmý ročník soutěže „Ekolympiáda“. Tuto celodenní soutěž s ekologickou tematikou pro žáky 2. stupně z okolních škol každoročně organizuje naše gymnázium, nositel titulu Ekoškola. Letos své síly změřilo celkem šest družstev ze
základních škol (Veselí nad Moravou, Vnorovy, Strážnice, Kyjov i Čejkovice) a dvě z osmiletých gymnázií (Hodonín, Strážnice). Nejvíce bodů (125) získala Církevní základní škola ve
Veselí nad Moravou, na druhém místě skončili domácí, kteří dostali o šest bodů méně, a veselská ZŠ Hutník byla třetí s celkem 115 body.
Ve dnech 2. – 3. října se naše škola účastnila XVII. veletrhu vzdělávání okresu Hodonín. Ve
čtvrtek 3. října 2013 byl zahájen Kurz tance a společenského chování pro druhý ročník a sextu.
Naše škola se letos tradičně zapojila do soutěže Bible a my. Ve čtvrtek 10. října 2013 se konalo školní kolo, v němž se zadával všeobecný test ze znalosti Bible. Účastnilo se ho 22 žáků
školy. Byli rozděleni do tří kategorií. Ve II. kategorii (prima, sekunda) soutěžili 2 žáci, ve III.
kategorii (tercie, kvarta) 3 žáci a ve IV. kategorii určené pro vyšší gymnázium 17 žáků. Vítězem II. kategorie se stal žák sekundy Jošua Křišťan Blažek. Ve III. kategorii zvítězil Ondřej
Chudíček z tercie a ve IV. kategorii Vladimír Pokorný z kvinty.
Ve dnech 7. – 13. října 2013 navštívilo osm žáků naší školy pod vedení profesorů Jamného a
Kubálka partnerskou školu v Srbsku ve města Sremska Mitrovica. Naši žáci byli ubytováni v
rodinách srbských partnerů, takže mohli porovnat způsob života v obou zemích. Přes den navštěvovali některé vyučovací hodiny a absolvovali exkurze po místních památkách. Měli
možnost navštívit i dvě největší města Srbska, Bělehrad a Novi Sad.
Dne 15. října se naše škola zapojila do sbírky pro nevidomé dětí Bílá pastelka.
Dne 23.10. 2013 se žáci tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan v kategoriích Kadet a Junior. Soutěžící odpovídali na otázky z matematiky,
fyziky, biologie, zeměpisu a chemie. Do soutěže se zapojilo celkem 141 žáků. Cílem Přírodovědného klokana je podporovat zájem žáků o přírodovědné obory, prezentovat jejich zajímavost a užitečnost, mezi žáky vyhledávat talenty, podporovat jejich zájem a rozvíjet jejich nadání.
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Naši studenti v Srbsku, partnerské gymnázium v Sremske Mitrovici
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Sremska Mitrovica

Ve čtvrtek a úterý 17. a 22. 10. 2013 se žáci třídy 2. A a septimy zúčastnili zoologické exkurze, která je součástí přírodovědného projektu, do kterého je naše škola zapojena. Exkurze byla
zaměřena na výskyt a život bobra evropského na Strážnicku. Po úvodní přednášce se žáci vydali do okolí Strážnice, kde proběhlo pozorování a záznam výskytu bobra. Žáci si tak mohli
vyzkoušet terénní praxi pod vedením Mgr. Radomíra Dohnala, zoologa z Jihočeské univerzity
a dalších tří odborných pracovníků hodonínské ZOO a ekocentra.
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Dne 22. října se konala v aule školy přednáška Mgr. Slimákové o zdravém životním stylu
určená pro žáky druhého ročníku a sexty.
Dne 24. října se naši žáci zapojili do soutěže o nejlepší video v hudební soutěži "Děti hrají na
cajon". Hodnotícím kritériem pro úspěšnost videa v této soutěži nebyla jen technická kvalita
obrázků, hodnotil se především obsah videa, jeho hudební úroveň, zapojení dětí do hry, výkony dětí, nápaditost a myšlenka videa. Videa budou průběžně hodnocena a zveřejňována na
webové stránce vyhlašovatele. Uzávěrka soutěže je 15. listopadu 2013. Vyhlášení vítězného
videa proběhne 2. prosince 2013.
Jako každý rok se žáci našeho gymnázia zapojili do celostátního nominačního kola Logické
olympiády. V týdnu od 8. do 14. října žáci nižšího gymnázia v kategorii B a od 15. do 21.
října žáci vyššího a čtyřletého gymnázia v kategorii C. V kategorii B z celkového počtu 15514
soutěžících v celé republice a 2319 v Jihomoravském kraji bylo 102 žáků naší školy, z nichž
14 skončilo mezi první čtvrtinou nejlepších. V kategorii C z celkového počtu 8334 soutěžících v celé republice a 1138 v Jihomoravském kraji bylo 44 žáků naší školy, z nichž 9 skončilo mezi první čtvrtinou nejlepších a tři z nich postoupili do krajského kola, které se koná 8.
listopadu v Brně. Jsou to Petr Macháček ze sexty, Jaromír Kuchyňka a David Šustek z oktávy.
Dne 25. 10. 2013 proběhlo v Brně v sále Břetislava Bakaly finále hudební soutěže Slavíci ve
školní lavici. Finalistkou byla také naše Nika Jamná ze sekundy.
Dne 28. října 2013 odcestovala již tradičně skupina studentů na týdenní výměnný pobyt do
Nizozemí. Státní svátek 28. října připadl na pondělí, v úterý a ve středu 29. a 30. října byly
podzimní prázdniny.

Septima pátrá po stopách bobra evropského
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V říjnu 2013 byla v prostorách základní školy ve Znojmě otevřena výstava, na níž prezentují
naši studenti Tereza Maňáková, Tereza Zezulová, Jiří Štábl, Vendula Letovská, Kristýna
Jugasová a Karin Sečkařová své výtvarné práce, za které získali v krajské výtvarné soutěži
„Čarovné barvy země“ první a druhé místo. Výstava potrvá do 15. listopadu 2013.

V sobotu 5. 10. 2013 se naše žákyně Daniela Skalková ze sekundy zúčastnila Českého poháru
v judu v Teplicích. Jednalo se o poslední kvalifikační turnaj pro postup na mistrovství České
republiky. Daniela ve své kategorii vybojovala skvělé 1. místo, stejně jako na předchozích
dvou kvalifikačních turnajích v Brně a v Jablonci nad Nisou. Nyní se už pod vedením svého
otce připravuje na mistrovství ČR.
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LISTOPAD 2013
Od 26.10. do 3.11.2013 se osmnáct našich žáků účastnilo výměnného pobytu v Nizozemsku.
Skupina devíti hochů a devíti děvčat převážně z 2. ročníku, kvinty, sexty a septimy odcestovala v sobotu 26. října pod vedením učitelů Ivy Uhrové a Jana W. Jongepiera ke svým partnerům ve městě Middelburg. Střední škola Nehalennia jim připravila zajímavý program. Prohlédli si historické město Middelburg, a to ze souše i z lodi, seznamovali se s hrázemi, poldry
a Deltaplánem, byli v městu Haagu, centru nizozemské politické moci. Navštívili také farmu,
kde se vyrábí sýr. Ani sportovní den nezaplnil klasický volejbalový turnaj, ale skládal se
z pěti zajímavých disciplín – dvou bojových sportů, slepého volejbalu, dodgebalu a her o spolupráci. K tomu všemu si studenti vytvořili dobrý obraz o nizozemských zvyklostech díky
tomu, že byli ubytováni v rodinách svých partnerů.
Podzimní počasí účastníkům moc nepřálo, neboť pršelo a foukal silný vítr, zato však Nizozemci byli podle nich vesměs velmi milí a se všemi se dalo anglicky dorozumět. Studenti objevili i řadu dalších pozitiv. Líbila se jim nejen krajina, ale i tamní přívětivá škola, čisté a časté vlaky, jezdění na kolech nebo nákupní večer, kdy byly jeden den v týdnu obchody otevřené
do 21 hodin. K dobré atmosféře a nadměrné spokojenosti z výměnného pobytu mezi studenty
přispěl i fakt, že většina z nich dobře vycházela se svými partnery a jejich rodinami.
Účastníci výměny narazili i na méně příjemné skutečnosti. Například na to, že Nizozemci
mají teplé jídlo večer, takže jim přes den stačí jen nějaká malá svačina, většinou sladká. Také
některým sotva stačilo kapesné z domu, protože pití a jídlo v hospodách a restauracích bylo
několikanásobně dražší než u nás. Na jaře příštího roku přiletí nizozemští žáci na týden k nám
do Strážnice, aby se seznamovali s naším krajem a našimi zvyklostmi.

Skupina našich studentů v Nizozemí
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Nizozemí

Prof. Jongepier a prof. Uhrová
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V úterý 5.11.2013 se konala v aule školy přednáška pana Cupala s názvem Sex, AIDS, vztahy. Účastnily se jí třídy 1. A a kvinta.
Ve středu 6.11.2013 uspořádala profesorka Hegrová školní kolo soutěže SAPERE. Odpoledne
se konal ve škole Den otevřených dveří, aby si zájemci o studium mohli se svými rodiči prohlédnout prostředí a podmínky pro vzdělávání, které jim může poskytnout naše škola.
Den otevřených dveří
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Dne 13.11. se konalo Plenární zasedání Občanského sdružení, dne 14.11 se náš školní tým
pod vedením prof. Horňáka zúčastnil oblastního kola soutěže pIšQworky. Státní svátek Den
boje za svobodu a demokracii 17. listopadu připadl na neděli.
V pondělí 18.11.2013 se konalo v Brně v Sále zastupitelstva Jihomoravského kraje setkání
úspěšných žáků s představiteli Jihomoravského kraje. Na toto slavnostní setkání byl pozván i
žák našeho gymnázia Benjamin Samuel Ondra, který v minulém školním roce vybojoval v
ústředním kole olympiády v německém jazyce v Praze druhé místo. Jako poděkování za vzornou reprezentaci Jihomoravského kraje obdržel pamětní list s podpisem hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a skleněnou upomínkovou plaketu.
V úterý 19.11. se konalo školní kolo recitační soutěže, které zorganizovala prof. B. Hegrová.
Ve středu 20. 11. 2014 se konala čtvrtletní pedagogická rada, po níž následovaly třídní schůzky a konzultace s rodiči.
Ve dnech 22. - 24. 11. 2013 se konal v Brně pěvecký festival BRÁNA, na němž se stala absolutní vítězkou skupina DayBefore z naší školy ve složení Kristýna Lípová, Tereza Kropíková,
Zuzana Kropíková.
V úterý 26.11. se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii soutěžilo 14
žáků tercie a kvarty, ve 2. kategorii 36 žáků vyššího gymnázia. Mladší i starší účastníci museli v časovém limitu vyřešit řadu jazykových úloh, ve druhé části soutěže je pak čekal slohový
úkol. Po vyhodnocení všech prací byly stanoveny výsledky: 1. kategorie – 1. Jakub Šuráň
(tercie – postup do okr. kola), 2. Alžběta Hřivnová (tercie), 3. Anna Bezděková (tercie), 2.
kategorie – 1. Barbora Hořáková (kvinta – postup do okr. kola), 2. Daniela Uřičářová (sexta –
postup do okr. kola), 3. Aneta Gajdoštíková (kvinta).
Ve středu 27. 11. 2013 proběhlo na ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici okresní kolo soutěže
Bible a my. Skvělá 1. místa ve svých kategoriích získali sourozenci Blažkovi - Jordana (ve
IV. kategorii) a Jošua (ve II. kategorii). Konalo se také školní kolo Dějepisné olympiády.
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Dne 29. 11. 2013 proběhlo v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity celorepublikové finále turnaje pIšQworky 2013. Náš gymnaziální tým KIRKJUBAEJALAUSTUR
obsadil 14. místo z celkových 1144 českých středoškolských týmů a 41 slovenských středoškolských týmů.
Náš pIšQworkářský tým KIRKJUBAEJARKLAUSTUR skončil v krajském turnaji
pIšQworky 2013 v Brně jako stříbrný.
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Rozloučení sexty s italskou studentkou Sofií Casadei, která zde strávila tři měsíce.
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PROSINEC 2013
Do 2.12.2013 odevzdávali studenti maturitních ročníků přihlášky k maturitní zkoušce.
V úterý 3.12. 2013 se 13 řečníků zúčastnilo školního kola soutěže v mluveném projevu Mladý
Demosthenes. Mezi nejmladšími řečníky podala v 1. kategorii nejucelenější výkon Daniela
Skalková (sekunda). Ve 2. kategorii zvítězila Amálie Berčíková (tercie), a ve 3. kategorii pro
nejstarší žáky se nejvýrazněji prosadila Tereza Kropíková (sexta), která se již v minulosti
probojovala do celostátního kola.
Téhož dne 13.12. se zúčastnili zájemci z řad studentů pod vedením prof. Prachaře a Šaňkové
zájezdu do Brna, kde v Janáčkově divadle zhlédli operu Evžen Oněgin.
Ve středu 4.12. vyráběli žáci tercie v rámci Ekoškoly ekošperky pod vedením prof. Šaňkové
a Macháčkové. V pondělí 9.12 se konal pro třetí ročníky zájezd do vánoční Vídně, který vedli
prof. Bartoš a Mezuliáníková. Septima se téhož dne účastnila exkurze do Mendelova muzea
v Brně, kam studenty doprovázely prof. Hálková a Uhrová.
V úterý 10.12.2013 se necelá čtyřicítka našich studentů představila ve třech věkových kategoriích ve školním kole olympiády v angličtině. Celková úroveň i výkony byly velmi dobré. V
okresním kole, které se uskuteční v polovině února 2014, budou dobré jméno našeho gymnázia hájit tito postupující studenti: Kryštof Sochor (sekunda, v kategorii I), Bronislav Sup
(kvarta, kategorie II) a Jana Studénková (sexta, kategorie III).
V úterý 10. a ve čtvrtek 12.12. proběhlo na gymnáziu školní kolo Olympiády z matematiky. V
kategorii A řešilo soutěžní úlohy 15 žáků. Z nich 1. místo obsadil Jaromír Kuchyňka (oktáva),
2. místo David Šebesta (septima), 3. místo Jiří Štábl (septima). Kategorie Z9 měla celkem
čtyři účastníky. Na 1. místě se umístila Tamara Mlýnková (kvarta), na 2. místě Terezie Rektoříková, na 3. místě Martin Toman, 4. místě Dominik Podolan.
Dne 11.12. uspořádali prof. Jongepier a Uhrová vánoční tvůrčí dílny a školní burzu.
Dne 12.12. se účastnily třídy 3.A, 3.B a septima divadelního představení Romeo a Julie
v anglickém jazyce v Multikulturním centru Stadec v Brně. Studentské divadlo Buranteatr
působilo příjemným dojmem. Dýchala zde atmosféra „studentského divadla“ z období 40. let.
Představení mělo zajímavé pojetí s minimálním použitím kulis, což ovšem neubralo na jeho
kvalitě. Kulturně vzdělávací výlet byl zakončen návštěvou nákupního centra Olympia, kde si
studenti mohli nakoupit vánoční dárky a užívali si vánoční atmosféru.
V průběhu prosince se konaly stužkovací večírky maturitních tříd.
V loňském roce před Vánocemi jsme na naší škole pod vedením prof. Uhrové uspořádali
předvánoční sbírku pro hodonínský psí útulek, při které se vybralo přes 60 kg krmiva a nemalý finanční obnos. Letos studenti pokračovali v této tradici, tentokrát se však zaměřili na pomoc opuštěným kočkám, kterou organizuje Sdružení Kočky SOS Hodonín. Do čtvrtka 19. 12.
nosili zájemci do kabinetu chemie krmivo (granule, konzervy, kapsičky), misky, hračky, pelíšky a staré froté ručníky, povlečení, prostěradla, které se dávají kočkám do klecí po kastraci.
Sdružení Kočky SOS Hodonín zajišťuje nutnou veterinární péči a krmivo pro kočky bez domova. Toulavé kočky dále nechávají kastrovat a snaží se tak jejich počet na ulicích regulovat.
Těm šťastnějším, kterých je okolo 150 ročně, pak najdou nový domov. Organizace nepobírá
žádné dotace od města, je proto plně odkázána na dary veřejnosti a vděčná za jakoukoliv podporu. Jsme rádi, že naše škola mohla pomoci.
Na schůzi Ekotýmu proběhla debata o tom, jak využít věci, které jednomu už neslouží, ale
druhému mohou sloužit dál. Zrodil se tak nápad na akci, která dostala název „Blešák aneb
vánoční bazárek – skvělý tip na dárek". Ve středu 11.12.2013 si žáci našeho gymnázia mohli
za symbolické ceny nakoupit drobnosti, které dlouho ležely v domácnostech bez využití. Nejoblíbenější mezi kupujícími byla keramika, sklo nebo šperky, především náušnice. Díky nadšení se prodala většina doneseného zboží. Získané prostředky budou využity na další vylepšo-
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vání školního dvora, především na vybudování venkovní učebny. Neprodané oblečení bylo
předáno Charitě ve Strážnici.
Dne 16. 12. 2013 družstvo Purkyňova gymnázia Strážnice zvítězilo v okresním kole v šachu v
kategorii středních škol a postoupilo do krajského kola. Složení družstva: Adam Šimoník septima, Jan Skalka - kvinta, Daniela Skalková - sekunda, Michal Bačík - prima.
Ve středu 18.12. uspořádal prof. Trumpeš pro žáky školy vánoční besídku. Následujícího dne
uspořádala sekunda pod jeho vedením vánoční vystoupení v Domově seniorů ve Strážnici.
Ve dnech 21.12.2013 – 5.1.2014 byly vánoční prázdniny.

Studenti 3. B si užívají vánoční atmosféry v Brně

Mikuláš 2013 – třída septima
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Ve středu 4.12.2013 vyráběli žáci tercie místo posledních dvou vyučovacích hodin v rámci
Ekoškoly EKOnáušnice či jiné EKOšperky. Nejčastějším materiálem byly PET lahve, které
by jinak skončily ve žlutých kontejnerech. Paní Hřivnová jim ukázala vhodné techniky a příklady hotových výrobků a pak už byla popuštěna uzda fantazie každého ze zúčastněných.
Výsledkem byly krásné výrobky. Bylo to příjemné zpestření školní výuky.
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Vánočního EKOtvoření
Ve středu 11. 12. 2013 uspořádala Ekoškola pod vedením prof. Jongepiera
výrobu ekologických vánočních předmětů.

Dne 12. 12. 2013 se naši studenti účastnili T-exkurzí vyhlášených brněnskými vysokými školami a vědeckými ústavy. Na výběr bylo 18 zajímavých oblastí – od pitvy savců či analýzy
lidského karyotypu přes výzkumy v oblasti 3D televizí a vysokého napětí až po kultivaci geneticky modifikovaných organismů. Po nastudování teoretické části bylo zapotřebí vyplnit
test, na jehož základě vybrali odborní lektoři T-exkurzí nejúspěšnější řešitele, kteří se poté
zúčastnili i praktické části v laboratořích v Brně. Z naší školy se tam probojovalo sedm žáků.

27

Blešák aneb vánoční bazárek – skvělý tip na dárek
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Vánoční besídka – vystoupení primy
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Vánoční besídka vystoupení kvinty

Zpívá Kristýna Lípová
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Stužkovací večírek 4. A
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Zvaní 4. A na večírek
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Stužkovací večírek 4. A
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Stužkovací večírek 4. B
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Zvaní 4. B na večírek
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Stužkovací večírek 4. B
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Stužkovací večírek oktávy
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Zvaní na večírek

Stužkovací večírek oktávy
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LEDEN 2014
Vyučování po vánočních prázdninách bylo zahájeno v pondělí 6.1.2014.
V pátek 10.1.2014 se konal v kulturním domě „Ples v bílém“, kterého se zúčastnili žáci druhého ročníku a sexty. Letošní ročník byl výjimečný tím, že se ve Strážnici konal už po čtyřicáté, byl tedy jubilejní. Ples v bílém otevřel plesovou sezónu ve Strážnici.
Ve dnech 12. – 18.1. se žáci tercie a kvinty účastnili lyžařského výcvikového kurzu v Karlově
pod Pradědem. Jako pedagogický dozor a instruktoři s nimi odjeli prof. Suchomel, Ebringer,
Jagoš a Vrbová. Přestože na většině území republiky nebyl sníh, sjezdovky zde si jej udržely.
Studenti tak celý týden lyžovali.
V úterý 21. 1. 2014 se konalo v Břeclavi krajské kolo turnaje v šachu středních škol za účasti
10 družstev. Naši školu reprezentovali Adam Šimoník ze septimy, Jan Skalka z kvinty, Daniela Skalková ze sekundy a Michal Bačík z primy. Družstvo Purkyňova gymnázia Strážnice
obsadilo 4. místo.
Ve čtvrtek 23. 1. 2014 proběhla v Brně regionální kola soutěže v mluveném projevu Mladý
Démosthenes, kterých se účastnily tři soutěžící studentky z naší školy. Přednesly výrazné a
zajímavé projevy. Daniela Skalková (sekunda), která reprezentovala naši školu v nejmladší
kategorii, získala 2. místo, Amálie Berčíková (tercie) se ve 2. kategorii umístila jako druhá.
Tereza Kropíková (sexta) se stala vítězkou 3. kategorie a postupuje do krajského kola.
V pátek 24.1. se konal již XVIII. reprezentační ples školy. Podařilo se získat 555 darů do
tomboly a ples byl úspěšný. V sále hrála k tanci skupina Black and White, ve vestibulu studentská cimbálová muzika a ve vinárně diskotéka. Novinkou byl fotoateliér zřízený našimi
studenty ve vestibulu, kde fotografovala zájemce studentka kvinty Tereza Říhová. Fotografování se setkalo s velkým zájmem z řad studentů, absolventů, ale i dalších hostů plesu.
V pondělí 27.1. byl Den památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti.
Do 27.1.2014 se uzavíraly známky za první pololetí, dne 29.1.2014 se konala pololetní pedagogická rada a ve čtvrtek bylo ukončeno pololetí vydáním vysvědčení.
V úterý 28.1.2014 proběhlo na našem gymnáziu okresní kolo Dějepisné olympiády. Mezi 37
soutěžícími žáky bojovali i dva naši studenti – Alena Kobidová a Jakub Šuráň, oba z tercie.
Jakub Šuráň skončil jako úspěšný řešitel na 6. místě.
Téhož dne se zúčastnilo 34 studentů soutěže „Angličtinář roku 2014“, která je organizována
společností Czech-us ve spolupráci s University of New York in Prague. Studenti psali test
trvající 60 minut, který porovnává znalosti anglického jazyka studentů středních škol v celé
České republice. Úspěšní studenti obdrželi hodnotné ceny od obou organizátorů. Také učitelé
získali cenné údaje o úrovni výuky na naší škole.
Ve středu 29.1. proběhlo na škole testování IQ, kterého se zúčastnili zájemci z řad studentů i
učitelů. Do 30.1.2014 odevzdávali studenti maturitních ročníků své maturitní práce. První
pololetí bylo ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014 vydáním vysvědčení. V pátek 30.1.2014
byly pololetní prázdniny.
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Lyžařský výcvikový kurz tercie a kvinty
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Kvinta na lyžařském kurzu

Ples v bílém
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Ples v bílém
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Zahájení školního plesu polonézou
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Třída septima na školním plese
Třída 4.B na školním plese
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Dne 15.1.2014 se dožila krásného věku 90 let dlouholetá profesorka strážnického gymnázia
Marie Janálová, rozená Kovářová.
Narodila se ve Strážnici 15.1.1924. Studovala na strážnickém gymnáziu, kde v roce 1943 maturovala. Jejím třídním profesorem byl Ferdinand Žůrek, mezi spolužáky patřil např. pozdější
zástupce ředitele na gymnáziu Stanislav Grossmann nebo malíř a restaurátor Oldřich Míša. Po
maturitě vystudovala v Praze angličtinu a francouzštinu, později v Brně vystudovala ještě
ruštinu. Na své první učitelské místo nastoupila na gymnáziu v Holešově. Během zdejšího
pobytu se seznámila s profesorem Rudolfem Janálem (*1921), který učil češtinu, latinu a dějepis na gymnáziu v Kroměříži. Pocházel z Čelechovic na Hané. V červnu 1951 se za Rudolfa
Janála v Olomouci provdala. S manželem se vrátila do svého rodného domu do Strážnice a
v roce 1951 nastoupila na strážnické gymnázium. Zde učila až do odchodu do starobního důchodu v roce 1983. Protože se jí stýskalo po studentech, působila ještě krátce na Obchodní
akademii ve Veselí nad Moravou a v Hodoníně.
Jejich manželství zůstalo bezdětné, proto oba zasvětili celý život svým studentům a poznávání
cizích zemí, což jim umožnila znalost mnoha jazyků - angličtiny, němčiny, francouzštiny,
italštiny, řečtiny, latiny a ruštiny. V roce 2011 s manželem oslavila diamantovou svatbu – 60
let společného života. Svých 90 let se profesorka Marie Janálová dožívá po boku svého manžela plná energie a životního elánu.

Profesorka Marie Janálová v roce 1951, 1970 a 2014

Blahopřání k 90. narozeninám od starostky města Strážnice Renaty Smutné, bývalé studentky
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ÚNOR 2014
Ve dnech 31. 1. - 2. 2. 2014 se v Praze v Divadle Za Plotem konalo republikové finále Dětské
Porty 2014. Na 1. místě se mezi skupinami umístila skupina našich děvčat DayBefore.

Dne 5.2.2014 se konal v tomto školním roce již druhý Den otevřených dveří. Téhož dne se
naše škola zúčastnila krajského kola Olympiády v ruském jazyce v Brně, kam studenty doprovázela prof. Mezuliáníková. Společně zde soutěžily kraje Jihomoravský, Zlínský a Vysočina. V kategorii základních škol nás reprezentovala Tereza Svitálková z kvarty, která obsadila 3. místo. Stejného umístění dosáhla v kategorii středních škol Vendula Letovská z kvinty.
V rámci Jihomoravského kraje byla třetí, celkově pátá. Studentka oktávy Tamara Kubálková
se předvedla ve vynikající formě, což jí zajistilo 2. místo.
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Ve čtvrtek 6.2.2014 proběhlo v Hodoníně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V kategorii I reprezentoval naši školu Jakub Šuráň (tercie), který získal v konkurenci většinou o rok
starších žáků jen o 6 bodů méně než vítěz soutěže a umístil se jako dvanáctý. V kategorii II
Daniela Uřičářová (sexta) vybojovala hlavně díky své velmi zdařilé slohové práci 3. místo a
postupuje do krajského kola. Barbora Hořáková (kvinta) získala 5. místo.
Ve dnech 9.-15.2.2014 se konal lyžařský výcvikový kurz pro první ročník, jehož se zúčastnili
prof. Jagoš, Ebringer, Suchomel a Vrbová .
V úterý 11.2. byla ve škole zorganizovaná přednáška v rámci předmětu základy společenských věd na téma Proč nefunguje láska a partnerské vztahy. Přednášel psycholog Mgr. Zdeněk Krpoun.
Ve středu 12.2.2014 se konalo školní kolo Olympiády z biologie. V kategorii C se jí zúčastnilo 15 žáků. Barbora Šebestová (kvarta) a Jakub Šuráň (tercie) získali stejný a zároveň nejvyšší
počet bodů. Tím se oba umístili na 1.– 2. místě a postoupili do okresního kola. Třetí místo
obsadila Rosálie Františka Rosíková z tercie. V mladší kategorii D řešilo úkoly olympiády 14
žáků. První místo patří Davidu Novákovi (sekunda), druhé místo Štěpánce Vrhelové (sekunda) a třetí místo Julii Kurucové (sekunda). David a Štěpánka postoupili do okresního kola.
Ve středu 12. 2. 2014 se konala v Brně soutěžní přehlídka Brněnský vrabeček. Naše děvčata
Kristýna Lípová, Tereza Kropíková, Ivana Blažíčková a Zuzana Kropíková vytvořila skvěle
znějící kvartet Puella Quatro a získala vynikající 1. místo mezi skupinami. Jako sólista se soutěže účastnil Lukáš Gronský ze septimy.
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Ve středu 12.2.2014 proběhlo v Olomouci ústřední kolo XXI. ročníku celostátní soutěže Bible
a my. Organizaci této soutěže zajišťuje ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnice a Česká biblická společnost. Tohoto finálového kola se ve všech 4 kategoriích zúčastnilo více než 200 žáků ze 17
okresů naší republiky. Naše gymnázium reprezentoval ve druhé kategorii žák sekundy Joshua
Křišťan Blažek a ve čtvrté kategorii jeho sestra, oktavánka Jordana Blažková. Do závěrečného veřejného finále postoupilo z každé kategorie šest nejúspěšnějších řešitelů písemného testu, který se psal v prostorách Cyrilometodějské teologické fakulty Palackého univerzity. Veřejné finále probíhalo v nádherném Trůnním sále Arcibiskupství olomouckého. Ve 4. kategorii, jež je určena žákům středních škol, patřila Jordana Blažková k šestici postupujících a ve
veřejném finále skončila na skvělém 2. místě.
Ve čtvrtek 13.2.2014 proběhlo na hodonínském gymnáziu okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V nejmladší kategorii IA reprezentoval naši školu Kryštof Sochor (sekunda),
který mezi 18 účastníky vybojoval výborné 2. místo. Bronislav Sup (kvarta) získal za svůj
velmi solidní výkon 3. místo v kategorii IIB. Ve velmi kvalitně obsazené nejstarší kategorii
IIIA zvítězila Jana Studénková (sexta), která postoupila do krajského kola soutěže.
Od 13. 2. 2014 byla ve škole nainstalovaná výstava výtvarných prací 3. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země, kterou pořádá Masarykovo muzeum v Hodoníně a Purkyňovo
gymnázium. Výstava v prostorách školy potrvá do 7.3.2014.
Ve dnech 17. - 23.2. 2014 byly jarní prázdniny.
V úterý 25.2. se konalo okresní kolo Zeměpisná olympiáda kategorie A, B, C v Kyjově, kam
se studenty cestoval prof. Ebringer, a kategorie D v Brně, kam studenty doprovodil prof. Hubačka. V kategorii „A“ nás reprezentoval Jan Hrdoušek (prima), který mezi 16 účastníky obsadil 1. místo. Mezi 18 účastníky v kategorii „B“ vybojoval 1. místo David Novák (sekunda).
Oba vítězové postupují do krajského kola, které proběhne 17. 3. 2014 v Brně.
Ve středu 26.2. se studenti pod vedením prof. Šimlíka zúčastnili recitační soutěže v Hodoníně.
Ve čtvrtek 27 2.2014 proběhlo školní kolo biologické olympiády. Kategorie A se zúčastnilo 9
žáků. Na 1. místě se umístil Jakub Vojtíšek, na 2. místě Jakub Tomšej (oba 4. A). Na 3. místě
se pak umístila Kateřina Semrádová (oktáva). V mladší kategorii B soutěžilo 25 žáků. 1. místo obsadil Josef Šťastný (kvinta), 2. místo Barbora Hrdoušková (sexta) a 3. místo patří Jiřímu
Slezákovi (sexta). První dva z každé kategorie postoupili do krajského kola, které se bude
konat v Brně.
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V pátek 28.2.2014 dopoledne zavítal na naše gymnázium Dr. Kamel Morkos s manželkou,
který našim studentům ve své přednášce o životě v Libanonu a v současném arabském světě
Blízkého Východu. Plynule česky představil svou rodnou zemi. Dr. Morkos je předsedou občanského sdružení AGHSAN, bývalým starostou Deir Mimas v jižním Libanonu a bývalým
předsedou Asociace absolventů českých a slovenských vysokých škol. Pod záštitou Dr. Morkose proběhlo předání humanitární pomoci syrským matkám v Libanonu, která byla organizovaná za pomoci Charity, firmy Partners (celkový obnos 155 tisíc Kč), vše za přítomnosti
českého konzula v Sýrii pana Svatopluka Čumby. Akce se setkala s obrovským ohlasem libanonských médií. Naši studenti přednášku vyslechli s velkým zájmem, což potvrdil jejich obrovský potlesk na závěr. Toto setkání zprostředkovali manželé Tomčalovi.
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BŘEZEN 2014
V úterý 4.3. 2014 se konala v aule školy přednáška pro 4. ročníky, oktávu, septimu a 3.A pod
názvem Ruská poezie, ruská autorská píseň, Okudžava a Vysocký. Přednášela Mgr. E. Malenová, Ph.D. Poutavý výklad o Okudžavovi a Vysockém umělecky dotvářel svou hrou na kytaru a zpěvem moskevský písničkář Alexej Kudrjavcev, který patří k nejlepším současným interpretům ruské autorské písně. Zájem ze strany studentů dokládal nejen vřelý potlesk, ale i
jejich živá účast na překladu a interpretaci ruských textů.
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Ve středu 5.3. 2014 se konalo v Brně krajské kolo olympiády v německém jazyce, kterého se
zúčastnili i dva žáci našeho gymnázia. V kategorii IIIA reprezentoval školu žák kvinty Richard Průžek a v kategorii IIIB žák sexty Benjamin Samuel Ondra. Oba žáci se předvedli ve
vynikající formě a nenašli přemožitele. Benjamin Ondra obhájil vítězství ve své kategorii dokonce už potřetí. Dne 8. dubna 2014 budou naši vítězové reprezentovat Jihomoravský kraj v
celostátním kole olympiády v Praze. Studenty doprovázela do Brna prof. Štipčáková.
V pátek 7.3.2014 se v aule konala přednáška na téma Ústní hygiena, kterou vedla studentka 4.
ročníku zubního lékařství Petra Tomečková. Zúčastnily se jí třídy prima, sekunda, tercie,
kvinta, 1. A, 2. A. Žáci si také prakticky vyzkoušeli, jak ústní hygienu provádět.
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Téhož dne 5.3.2014 byla ukončena v prostorách školy výstava výtvarných prací III. ročníku
malířské soutěže „Čarovné barvy země“, kterou ve škole organizuje prof. Žák.
Ve středu 12.3. se naši žáci účastnili recitační soutěže v Hodoníně za doprovodu prof. Janovského.
Sobotou 15.3.bylo ukončeno podávání přihlášek žáků základních škol ke studiu na naší škole.
V pondělí 17.3. se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády v Brně, studenty doprovázeli
prof. Hubačka a Ebringer. Téhož dne se konalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti,
kterou organizuje na naší škole prof. Hálková. Práce se budou odevzdávat do 20.3. Středisku
služeb školám v Hodoníně.
Prof. Hálková v úterý 18.3. uspořádala školní kolo Chemické olympiády kategorie C. Ve středu 19.3. se účastnili prof. Sadovská, Prachař, Hálková, Macháčková a Horňák projektu Podpora přírodovědného vzdělávání.
V pátek 21.3. se konalo v Hodoníně okresní kolo Chemické olympiády kategorie D, kam žáky
doprovodila prof. Uhrová. Téhož dne ve škole proběhla soutěž Matematický klokan. Ve středu 23.3.se konalo ve Veselí nad Moravou okresní kolo Biologické olympiády, 27.3. v Brně
krajské kolo Dějepisné olympiády a v Kyjově okresní kolo Fyzikální olympiády. V pátek
28.3. se studenti účastnili Krajského kola soutěže anglického jazyka v Brně.
Do 28.3. odevzdávali studenti maturitních ročníků žákovské seznamy literárních děl ředitelce
školy. Tyto seznamy jsou jejich tématy k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. Studenti také odevzdávali témata k profilové části ústní maturitní zkoušky. Byli jmenování
místopředsedové a dalších členové maturitních komisí.
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Žákům maturitních ročníků se již studium na naší škole krátí, a s ním i aktivity, do nichž se
jako studenti našeho gymnázia mohli zapojit. Jednou z takových aktivit jsou i vědecké stáže
pod záštitou Akademie věd ČR. Oktaváni Pavel Fojtík a Jaromír Kuchyňka v těchto dnech
dokončují svůj vědecký výzkum.

V březnu 2014 se naše škola zapojila se do sbírky víček od PET lahví pro těžce nemocnou
Sabinku Chromečkovou z Kněžduba, sestru Radima Chromečka ze 3.B, která je upoutaná na
invalidní vozík. Za nasbíraná víčka může být Sabince zaplacena důležitá terapie.
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DUBEN 2014
V neděli 6. 4. 2014 se konal ve Veselí nad Moravou slavnostní přehlídka dětských zpěváčků
Slovácká stuha. Z výběrového kola, které proběhlo ve středu 5. 2., na ni postoupil Štěpán
Šimša z primy.
Ve dnech 7. – 11.4.2014 bylo na naší škole v rámci výměnného pobytu 18 studentů
z nizozemského Middelburgu. V pondělí, hned po příjezdu, na studenty čekal v naší škole
teplý oběd a poté si poslechli prezentace o České republice v angličtině. Pondělní program
končil krátkou prohlídkou Strážnice. Před gymnáziem čekaly na studenty rodiny, ve kterých
po celý týden Nizozemci bydleli a které jim zajišťovaly stravu a dovoz do školy. Večer se
sešli studenti v Kozojídkách, rozdělili na týmy a hráli proti sobě fotbal. Druhý den pokračoval
výletem do Punkevních jeskyní v Moravském krasu a do lázeňského města Luhačovice, kde
měli zájemci možnost ochutnat léčivou vodu.
Ve středu byla na programu návštěva Prahy, kde nizozemští hosté viděli významná místa jako
je Václavské náměstí, Staroměstské náměstí s orlojem, Karlův most a Pražský hrad. Následující den byla na programu návštěva Mikulova, kde se studenti vydali na Svatý kopeček, odkud
je nádherný výhled do okolí. Odtud pokračovali do Vídně, kde navštívili Muzeum umění a
přírodních věd. Na zpáteční cestě se zastavili ve velkém nákupním centru, kde si nakoupili
nové oblečení nebo dárky pro svou rodinu.
Poslední den byl věnován prohlídce blízkého okolí Strážnice. Přes Radějov šli pěšky na rozhlednu Travičná, odtud na Lučinu, Čertoryje a autobusem do petrovských Plží, kde si prohlédli interiéry vinných sklepů a jejich zařízení. Týdenní program skončil ve strážnickém
skanzenu výbornou večeří za doprovodu folklorní hudby v podání velické Trnečky, v níž hráli
i čtyři studenti našeho gymnázia. Jedna Holanďanka překvapila svým vystoupením s jednou
písničkou, kterou se během týdne naučila.
V sobotu ráno se nizozemští studenti rozloučili s Českou republikou a odletěli zpět domů.
Návštěva z Nizozemí
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Návštěva z Nizozemí
V úterý 8.4.2014 se konalo v Praze v budově Goethe institutu celostátní kolo olympiády v
němčině v kategoriích IIIA a IIIB. Naše škola zde měla dva zástupce. Za Jihomoravský kraj
soutěžil v kategorii IIIA žák kvinty Richard Průžek a v kategorii IIIB žák sexty Benjamin
Samuel Ondra. Richard Průžek obsadil krásné osmé místo, Benjamin S. Ondra nenašel ve své
kategorii přemožitele a byl první. Byl to nádherný úspěch. Jména vítězů byla vyhlášena v
historickém sálu Lobkovického paláce, v němž sídlí velvyslanectví Spolkové republiky Německo.
Dne 9.4.2014 se konaly pod vedením prof. Uhrové a prof. Jongepiera velikonoční tvůrčí dílny. Skupina studentů našeho gymnázia se téhož dne zúčastnila pod vedením prof. Hubačky
Dějepisné soutěže studentů gymnázií. Naši školu zastupovali Anička Grombířová (1.A), Lucie Pavlicová (3.B) a Tadeáš Pavlík (3.A). V rámci Jihomoravského kraje skončili na vynikajícím 2. místě. V rámci celé republiky pak skončili na 7. – 8. místě z 208 soutěžních gymnázií.

64

Ve čtvrtek 10.4.2014 proběhlo okresní kolo SOČ ve Veselí nad Moravou, kde byli žáci naší
školy velmi úspěšní. Celkem devět z nich vybojovalo první místo, dva druhé místo a jeden
třetí místo. Svou práci obhájili v různých kategoriích – od matematiky přes zemědělství a
tvorbu učebních pomůcek až po informatiku a stavebnictví. Vítězné práce budou reprezentovat okres Hodonín v krajském kole, které proběhne 13. května v Brně.
Dne 14. 4. 2014 slavila naše škola Den Země. Studenti vyššího gymnázia se věnovali úklidu
školní budovy a dvora. Studenti nižšího gymnázia měli připravené aktivity v zámeckém parku, kde pomáhala prof. Uhrové při různých činnostech třída septima. Žáci zde řešili různé
úkoly, které se týkaly přírody a naší planety. Téhož dne se konala čtvrtletní pedagogická rada
a po ní třídní schůzky s rodiči.
Úklid školního dvora v rámci Dne Země
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Úklid školy a úkoly nižšího gymnázia v zámeckém parku při příležitosti Dne Země
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Ve čtvrtek a pátek 17. a 18.4.2014 byly velikonoční prázdniny. V úterý a ve středu 22. a 23.
dubna se konalo první kolo přijímacích zkoušek do primy a prvního ročníku.
Dne 20.4.2014 proběhlo v Olomouci výběrové kolo celostátní pěvecké soutěže s mezinárodní
účastí Česko zpívá. Mezi 119 účastníků v kategorii 15-26 let se probojovala i Kristýna Lípová
z kvinty.
V pondělí 28.4.2014 zorganizovalo Purkyňovo gymnázium pro žáky vyššího gymnázia jednodenní poznávací exkurzi do Vídně. Dopravu zajišťovala autobusová firma pana Františka
Šťastného. Žáci si ve Vídni prohlédli Ringstrasse, Hofburg, navštívili císařské apartmány a
Sisi muzeum, kde obdivovali předměty patřící císařskému manželskému páru. Po obědě následovala procházka pěší zónou Graben a Svatoštěpánským náměstím. V katedrále svatého
Štěpán zhlédli studenti kapli svaté Kateřiny s křtitelnicí ze salcburského červeného mramoru,
kapli svaté Barbory, sarkofág panovníka Fridricha III. Habsburského, hlavní oltář znázorňující ukamenování svatého Štěpána, sochu bolestného Krista a Panny Marie, Vídeňský deskový
oltář z roku 1447, varhany a nádhernou kazatelnici Antona Pilgrama. V pozdní odpoledne se
žáci procházeli uličkami starého města. Na náměstí Hoher Markt si prohlédli secesní orloj
Ankeruhr a kašnu Vermählungsbrunnen, dílo barokního architekta Johanna Bernarda Fischera
z Erlachu. Obytným domem F. Hundertwassera na Kegelgasse se žáci s Vídní rozloučili.
Po celou dobu pobytu svítilo sluníčko a umocňovalo tak nádherné zážitky z tohoto kosmopolitního evropského velkoměsta.
Ve dnech 28.- 29.4.2014 proběhlo dvoudenní terénní cvičení, kterého se zúčastnili žáci 1.A.
Program probíhal v Přírodním parku Mikulčický luh, který vyniká nejen svou velkou druhovou pestrostí, ale je významným stanovištěm především kolonií čápa bílého, volavky popelavé a bobra evropského. Výuka probíhala přímo v terénu, v prostředí lužního lesa, přilehlých
luk a mokřadů a byla rozdělená do několika tematických bloků, např. plazi a obojživelníci,
ptáci, botanika nebo pozorování noční oblohy. Pod vedením zkušených lektorů si žáci mohli
také sami vyzkoušet řadu praktických přírodovědných dovedností jako je odchyt volně žijících živočichů.
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Dvoudenní terénní cvičení třídy 1.A
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V dubnu 2014 byl učitel hudební estetické
výchovy na našem gymnáziu MgA. Vít
Trumpeš přijat za člena Klubu moravských skladatelů, který založil roku 1922
Leoš Janáček. Tato kulturní instituce propaguje vznik a šíření nových skladeb v
oblasti vážné hudby.
MgA.Vít Trumpeš se narodil 28. 4. 1983 v Hustopečích. Navštěvoval Základní uměleckou
školu v Kyjově, kde studoval obor hra na housle a hra na klavír. Byl členem cimbálové muziky (housle) a dětského pěveckého sboru (zpěv, hráč na klávesy a klavír).
Po ukončení základní školní docházky (1999) nastoupil na Střední odborné učiliště zemědělské v Kyjově – obor Zemědělský podnikatel. Studium však nedokončil a již za rok se stal po
úspěšně vykonaných talentových zkouškách posluchačem brněnské konzervatoře, kde studoval obory Skladba a Hra na varhany. V roce 2006 nastoupil na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde studoval obor Kompozice u Martina Smolky a krátce také u Františka
Emmerta (2009 BcA., 2011 MgA.).
Od roku 2003 do 2011 byl externím členem brněnského divadla Husa na provázku, kde se
uplatnil jako herec, klavírista, korepetitor a dirigent (inscenace Švejk a Husa - režie Ivo Krobot, Kníže Myškin je idiot, Stavrogin je ďábel, Bratři Karamazovi – režie Vladimír Morávek,
Revizor - režie Břetislav Rychlík, Hvězdy nad Baltimore - režie J. A. Pitínský, Tanečnice režie Eva Tálská, Blbá Veruna - režie Arnošt Goldflam, Ubohá Rusalka bledá - režie bratři
Formanové, projekt Sto roků kobry - režie Vladimír Morávek. Působil také jako korepetitor
Kyjovského sboru a brněnského sboru Lumír, kde nastudoval společně s Lukášem Kozubíkem např. díla: Z. Pololáník – Missa solemnis nebo G. Verdi – Requiem.
Zahrál si ve filmu Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště - režie Vladimír Morávek a v televizní inscenaci Stavrogin je ďábel – režie Vladimír Morávek.
Od roku 2001 je varhaníkem v římskokatolické farnosti Želetice u Kyjova.
Účinkoval také příležitostně jako hráč v symfonickém orchestru (celesta, klavír). Působil jako
pedagog hudební teorie na soukromé Základní umělecké škole Orchidea v Brně a na brněnské
konzervatoři. Ve své tvorbě je kompozičně zaměřen zejména na sborovou tvorbu s duchovní
tematikou, ale nevyhýbá se ani jiným obsazením. Je činný také jako aranžér nonartificiální
hudby a komponuje i užitnou hudbu ve starém slohu (zejména pro liturgické účely).
V současné době vyučuje předmět Estetická hudební výchova na Purkyňově gymnáziu ve
Strážnici.
Výběr z díla:
Jaro – 4 věty pro klavír, Hudba pro žestě, Děvče hovoří – pro alt, bicí nástroje a klavír, Sonáta
pro cello a klavír, Metanocturno – elektroakustická kompozice, Lacrimae narrant (Slzy vypráví) pro cimbál, klavír a smyčcový orchestr, Liturgické metamorfózy – pro fagot, lesní roh,
cimbál a smyčcový orchestr, Nocturno pro smyčcový orchestr, (premiéra Čeští komorní sólisté – umělecký vedoucí Ivan Matyáš), Všechno je milost – pro symfonický orchestr (premiéra
Moravská filharmonie Olomouc – dirigent Petr Lichnovský), Mše pro smíšený sbor a capella
(skladba byla vyhlášena odbornou porotou jako nejlepší novinkové dílo mezinárodního festivalu sborového umění Jihlava 2013), Věta o třech tónech – pro smyčcový orchestr (premiéra
Čeští komorní sólisté – um.vedoucí Ivan Matyáš), Amen – pro ženský sbor, Ave Maria – pro
smíšený sbor a varhany.
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Ve dnech 28.4.- 2.5. 2014 navštívili naše gymnázium poprvé v historii žáci a učitelé z výběrového gymnázia Mitrovačka gimnazija se sídlem v historickém srbském městě Sremska Mitrovica. Naše školy mají velmi podobný vzhled i spoustu historických paralel, protože obě
byly založeny v 19. století na území habsburské monarchie. Zajímavostí je, že žáci, kteří navštívili naši školu, jsou vyučováni ve většině předmětů pouze v anglickém jazyce, takže jejich
návštěva znamenala i cenný jazykově komunikační přínos pro naše žáky.
Týdenní program začal v pondělí 28. dubna. Přivítání se ujala cimbálová hudba Purkyňova
gymnázia pod vedením skladatele a vyučujícího naší školy MgA.Víta Trumpeše. Během programu se Srbové seznámili nejen se zajímavými místy města Strážnice, ale také s blízkým
okolím, jako je Hodonín, Lučina, Kněždub. Kromě náročné pěší túry v Bílých Karpatech absolvovali naši hosté i celodenní výlety do Brna, kde navštívili hrad Špilberk, nákupní centrum
Vaňkovka i Starou radnici. Při návštěvě Staré radnice se rovněž stali součástí živého vysílání
rádia Frekvence 1, kde je do svého programu díky svým improvizačním schopnostem zapojil
moderátor Ruda z Ostravy. Další den navštívili Velehrad, místo spojující historii obou našich
národů, a také ZOO Lešná. Zaujalo je rovněž město Zlín, kde se seznámili s baťovskou architekturou a porovnali ji se vzhledem bývalé Baťovy pobočky v srbském městě Borovo.
Během pobytu bydleli naši srbští hosté v rodinách našich studentů, kteří se o ně starali a s
nimiž navázali silná přátelská pouta, která chtějí vzájemnými návštěvami prohlubovat i mimo
rámec školy. Jsme rádi, že se nám podařilo založit tradici, která bude pro naši školu do budoucna kulturním i jazykovým přínosem.
Ve středu 30.4. 2014 se s naší školou rozloučili studenti maturitních ročníků posledním zvoněním.
Hosté ze Srbska u ředitelky gymnázia
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S našimi hosty ze Srbska
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Srbové na návštěvě strážnického skanzenu a brněnského Špilberku
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Srbové na Velehradě, dole naši profesoři se srbskými kolegyněmi
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Poslední zvonění oktávy
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Jaromír Kuchyňka a třídní prof. Karasová
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Poslední zvonění 4. A
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Marek Břečka a Michaela Hudečková s třídní prof. Kalužovou
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Poslední zvonění 4. B

Třídní profesorka Bočková
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KVĚTEN 2014
V květnu se účastnil tým primánů Purkyňova gymnázia nazvaný Originál ve složení Michal
Kuchařík, Petr Tomšej, Robert Chytil, Lukáš Karas, David Vojtíšek, Antonín Blata a Martin
Kolář 3. ročníku soutěže O pohár vědy – KVARK 2014. V konkurenci asi stovky dalších týmů obsadili krásné 9. místo a získali 368 bodů. Této soutěže se také účastnil tým kvartánů
pod názvem Nenapodobitelní ve složení Antonín Sochor, Natálie Dvořáková, Tereza Vojtíšková a Ondřej Těthal, kteří skončili na 46. místě.
Tým primánů Originál
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Ve dnech 2.- 9. května se konala společná část maturitní zkoušky, a to didaktické testy a písemné práce.
Dne 13. května 2014 proběhlo v Brně na Gymnáziu Třídy Kapitána Jaroše krajské kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti Jihomoravského kraje. Toho se účastní vítězové okresních
kol z celé jižní Moravy. Letos vyhráli naši studenti okresní kolo v 9 oborech, a proto jsme
měli v krajském kole soutěže SOČ opět velmi silné zastoupení.
Naše gymnázium v krajském kole reprezentovali v oboru 01 matematika - Jaromír Kuchyňka
(oktáva), Filip Stanislav (oktáva), Kateřina Kuchyňková (3. A) s prací na téma „Využití grafických karet pro náročné výpočty“ a obsadili 6. místo.
Velmi pěkného 2. místa, a současně postupu do celostátního kola soutěže, dosáhl student
kvinty Vladimír Pokorný v oboru 02 fyzika s prací "Pozorování Slunce H-alfa filtrem a afokální projekcí". Do celostátního kola se probojovali i studenti septimy Tereza Zezulová a Jiří
Štábl, kteří obsadili v krajském kole v oboru 07 zemědělství 3. místo s prací "Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců". Naše gymnázium bude
v celostátním kole v Plzni reprezentovat i Jana Studenková ze sexty, která vybojovala v kraji
vynikající 2. místo v oboru 13 ekonomika a řízení s prací "Finanční ústava". Úspěšnými
účastníky krajského kola se stali i Jana Práškova (sexta) a Pavel Fojtík (oktáva), kteří získali
3. místo v kategorii 12 tvorba učebních pomůcek s prací "W2Go Maturita Challenge accapted". Na 5. místě se umístil Pavel Fojtík (oktáva) s prací "Inteligentní dům pomocí Raspberry
pi", kterou obhajoval v oboru 11stavebnictví a 7. místo v krajském kole obsadila Vendula
Letovská (kvinta) v oboru 08 ochrana životního prostředí s prací "Chloritany ve vodách".
Bohužel svou práci "Program pro výuku německého" jazyka nepřijela obhajovat vítězka
okresního kola a letošní maturantka Kristýna Kyselá. Omluvil se i maturant Zdeněk Bačík,
který vyhrál okresní kolo s prací "Budoucnost sociálního státu".
V pondělí 19. května 2014 byly zahájeny ústní maturitní zkoušky, které skončily ve čtvrtek
22. května.
V úterý 27.5.2014 se třída 1. A zúčastnila exkurze do Národní přírodní rezervace Čertoryje,
jež představuje rozsáhlý komplex druhově bohatých květnatých luk v jihozápadní části Bílých
Karpat. Exkurze byla zaměřena především na chráněné druhy orchidejí. Mezi lektory, kteří
žáky tímto chráněným územím provedli, patřili i letošní úspěšní maturanti Jakub Tomšej a
Jakub Vojtíšek. Ti tak prakticky využili svého zpracování SOČ „Orchideje NPR Čertoryje“,
se kterou loni obsadili 1. místo v celostátním kole.
Ve středu 28.5. 2014 se konal Projektový den pro třídy 2.A a sextu, které pod vedením prof.
Hubačky, Vrbové a a Jongepiera navštívily ekologickou obec Hostětín.
Ve středu 28. května ve 13.45 proběhlo v aule gymnázia slavnostní předání maturitních vysvědčení žákům oktávy, 4. A a 4. B.
V květnu proběhlo na Ekocentru v Hodoníně krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list.
První místo v mladší kategorii obsadili naši žáci z primy Jan Hrdoušek, Petr Tomšej a Štěpán
Šimša, kteří soutěžili za oddíl Scarabeus Strážnice. Budou reprezentovat náš kraj v národním
kole, které je setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR.
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Exkurze v Čertoryjích

83

Čertoryje

84

2. A a sexta v ekologickém městečku Hostětín
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ČERVEN 2014
Ve dnech 3. a 4. června se v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji uskutečnila první ze čtyř exkurzí pod názvem
„Přeměny energie“ plánovaných pro žáky vyšších ročníků gymnázia.
Exkurze byla směřovaná na severní Moravu. V průběhu dvou dnů navštívili studenti septimy
společně s dalšími žáky se zájmem o fyziku zajímavé provozy a expozice. Formou přednášek,
pokusů i vlastního pozorování se seznámili s řadou příkladů, jak se člověk s různými formami
energie a jejich přeměnami setkává v praktickém životě.
První zastávka byla v Ruční papírně ve Velkých Losinách. Tato výrobna, která nemá v oblasti
střední Evropy obdoby, byla založena na zdejším panství moravského rodu pánů ze Žerotína
na sklonku 16. století. Zde se žáci seznámili s ruční výrobou papíru, která dodnes probíhá
stejnou metodou a na stejných strojích jako v minulých staletích.
Druhá část programu prvního dne zavedla studenty na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé
Stráně. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se v roce 2005 zařadila mezi sedm největších divů České republiky a patří mezi největší vodní díla na světě ve své kategorii. Po
odborné úvodní přednášce se studenti dostali do části provozního zařízení postaveného uvnitř
hory a poté následoval výjezd k oběma vodním nádržím elektrárny.
Druhý den následoval přejezd do Ostravy, kde studenti navštívili Národní kulturní památku
Dolní Vítkovice. V září roku 1998 zde byla ukončena výroba surového železa a koksu.
V objektu bývalé výrobny železa si prohlédli vysoké pece a přidružené části s odborným výkladem.
Součástí NKP Dolní Vítkovice byla interaktivní expozice Malý svět techniky U6. Jedinečná
výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost a nabízí
více než stovku interaktivních exponátů, s nimiž si návštěvníci mohou hrát, experimentovat a
mohou něco nového poznávat. K vidění byla celá řada vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí, ale i ve světě. Ukázaly studentům vědu a techniku v novém světle, jako legraci a hru. Cílem bylo přiblížit malým i velkým objevitelům problematiku vědeckých oborů a na praktických příkladech jim ukázat, že
technika není žádný strašák, ale záživný obor s budoucností.
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Ve středu 4.6.2014 si účastníci výtvarného kurzu Gymnaziální výtvarná akademie (GYVA)
převzali z rukou PhDr. Jaroslava Žáka osvědčení o úspěšném absolvování.
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Koncem roku 2013 vyhlásil Památník Terezín 20. ročník své literární a 18. ročník výtvarné
soutěže, určené žákům základních a studentům středních škol, tentokrát nazvané Mám se v
Terezíně velice dobře...? Letošní téma bylo zvoleno s přihlédnutím k letošnímu 70. výročí
natáčení nacistického propagandistického filmu v Terezíně a návštěvy delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v tomto ghettu. Své práce zaslalo celkem 423 účastníků. Stejně
jako v předešlých letech se obě soutěže konají za finančního přispění bohužel letos zemřelé
paní Hany Greenfieldové, bývalé vězeňkyně terezínského ghetta, a Terezínské iniciativy.
Slavnostní předání cen autorům 44 nejzajímavějších prací proběhlo ve čtvrtek 12. června
2014 ve 13 hodin v kinosále Muzea ghetta v Terezíně. Zúčastnila se ho i studentka našeho
gymnázia Natálie Hanáková ze sexty, která získala cenu Dr.Erika Poláka.

Výtvarná práce Natálie Hanákové
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Počátkem června 2014 vyvrcholila celoroční práce projektového týmu žáků třídy kvinta, kteří
se zapojili do aktivit zahrnutých do mezinárodního projektu ESFALP (European Schools For
a Living Planet). V týmu pracovali žáci Tomáš Macalík, Nikolas Zábelka, Josef Šťastný, Vladimír Pokorný, Richard Průžek a Bára Hořáková.
Tento projekt podporuje žáky ve vědeckém zkoumání souvisejícím s životním prostředím.
Žáci Purkyňova gymnázia pracovali na části zaměřené na hydrologii a meteorologii, kde využili svých znalostí a zkušeností z amerického dlouhodobého projektu GLOBE. Vzhledem
k tematickému zaměření 6. ročníku projektu – „Vody Dunaje“ (Rivers of the Danube) – analyzovali vodu v řece Velička, a to od pramene až po průsečík řeky s Baťovým kanálem. Při
svém zkoumání porovnávali vliv osídlení na různé hydrologické parametry v řece.
Na základě výsledků své práce byli pozvání na finálovou část projektu do rumunského národního parku Bucegi, kam jel jako doprovod prof. Kubálek. Zde ve dnech 2. – 6. června zástupce žáků a vedoucí týmu Richard Průžek z primy prezentoval výsledky a zapojil se do několikadenních tematických workshopů. Reprezentoval naši školu v konkurenci 33 škol z 11 evropských zemí. Díky jeho rétorickým schopnostem i odborným znalostem, ale i díky nádhernému propagačnímu posteru Báry Hořákové, získala naše škola možnost zapojit se do jednodenního projektu „ESFALP River Action Day“, který proběhne v říjnu. Navíc naše škola dostala nabídku participovat na dalších aktivitách nadace Erste Stiftung i organizace WWF. Je to
výzva pro další žáky naší školy, kteří nechtějí školu strávit pouze učením, ale rádi by zkusili i
badatelské aktivity.
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V Rumunsku
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V pátek 6. června se konalo v Praze celorepublikové finále soutěže Česko se hýbe. Za doprovodu prof. Hubačky se jí účastnila i skupina děvčat z naší školy. Kvůli rannímu začátku soutěže musela jet děvčata do Prahy o den dříve, a tak si aspoň prohlédla památky Prahy s doprovodem a odborným výkladem pana profesora Hubačky. Oba naše týmy ve složení Barbora
Ševčíková, Barbora Hrdoušková, Barbora Plešová, Karolína Petříková, Daniela Procházková,
Markéta Kostelanská, Natálie Vajčnerová, Viktorie Jugasová, Zuzana Kropíková, Rozálie
Františka Rosíková, Barbora Šebestová a Tamara Mlýnková zacvičily na výbornou a oba se
umístily na sedmém místě.
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Na konci školního roku postihla naši školu velmi smutná událost. V pondělí 9. června 2014
zemřel tragicky 11letý žák primy Čeněk Petrucha z Hroznové Lhoty. Jeho smrt byla důsledkem tragické nehody, k níž došlo v pátek 6. června 2014 v Hroznové Lhotě, kde jej srazil na
silnici projíždějící osobní automobil. Byl převezen do nemocnice v Brně, kde zranění nakonec
podlehl. Posledního rozloučení ve Veselí nad Moravou se zúčastnili v pátek 13. června 2014
jeho spolužáci a třídní profesor Prachař.

Čeněk Petrucha v zeleném svetru na školní vánoční besídce
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Od úterý 3. června do pátku 6. června 2014 se pracovní skupina našich studentek účastnila
mezinárodního setkání ve španělském Algemesí v rámci projektu "Who am I, who are you?".
Tvořily ji děvčata I. Blažíčková, K. Blažková, B. Mičková, A. Němcová a M. Šutovská.
Všechny pocházejí z Veselí nad Moravou, které je partnerským městem tohoto evropského
projektu. Hlavním výstupem jejich činnosti byla anglická prezentace. V rámci programu „Evropa pro občany“ si projekt si klade za cíl podpořit rozvoj evropské identity a občanství. Snahou projektu je zprostředkovat setkání mezi studenty z různých částí Evropské unie, kteří navážou vzájemné kontakty a budou diskutovat na téma evropského občanství a jeho významu
v dnešní době.

V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila do soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“, kterou vyhlašuje Úřad pro kontrolu osobních údajů. Letos se konal již VIII.
ročník. Žáci psali práci na téma ochrany soukromí, která byla zaslána na adresu pořadatele.
Do celostátního kola vybrala komise studenta našeho gymnázia, Tomáše Macalíka z kvinty.
Odborná porota složená ze zástupců Českého rozhlasu, Svazu knihovníků a členů Úřadu pro
ochranu osobních údajů ocenila jeho soutěžní text 1. místem. Ve středu 11. června 2014 byli
výherci v doprovodu učitelů nebo rodičů přivítáni v prostorách Úřadu pro kontrolu osobních
údajů. Diplomy a ceny slavnostně předal předseda Úřadu RNDr. Igor Němec. Ing. Eva Vrbová, ředitelka odboru základních identifikátorů, děti poté seznámila s činností pracoviště ORG,
který je specifickým informačním systémem základních registrů. O soutěži s vítězi hovořila
redaktorka Parlamentních listů, která byla předání cen přítomna.
Po příjemném posezení se zaměstnanci tiskového odboru navštívily děti se svým doprovodem
historické prostory pražského Klementina, včetně Zrcadlové kaple, kam je doprovodil dr.
Giebisch ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků, který je již po několik let partnerem soutěže. Poté měly možnost seznámit se s pracovišti Českého rozhlasu Praha na Vinohradech, již tradičního mediálního partnera soutěže.
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Tomáš Macalík vlevo v modré košili a hnědém saku
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Ve čtvrtek 12. 6. 2014 se studentky Purkyňova gymnázia zúčastnily slavnostního vyhlášení
vítězů IV. ročníku výtvarné soutěže "Čarovné barvy země". Soutěž odborně a organizačně
zajišťuje příspěvková organizace Jihomoravského kraje - Masarykovo muzeum v Hodoníně
prostřednictvím své pobočky - Slovanské hradiště v Mikulčicích. Cílem soutěže je rozvíjet
výtvarnou, především malířskou tvořivost, v úzké spojitosti s prostředím, v němž žijí. Všechny tři kolektivy pracovaly na soutěžních pracích pod vedením prof. Jaroslava Žáka.
Naše studentky Lenka Valášková, Eva Filípková a Michaela Kuníková (všechny z 1. ročníku)
obsadily 2. místo ve 4. kategorii "Obrazy z dějin". Tereza Říhová, Vendula Letovská, Karin
Sečkařová, Kristýna Jugasová (z kvinty) obsadily 3. místo v téže kategorii. Žákyně tercie Zuzana Kropíková, Rozálie Rosíková, Natálie Vajčnerová, Alžběta Hřivnová získaly „Cenu
publika“ a 4. místo ve 3. kategorii "Půda jako kronika".
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Slavnostního vyhlášení vítězů IV. ročníku výtvarné soutěže "Čarovné barvy země"
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Účastnice soutěže s profesorem Jaroslavem Žákem
Dne 11. 6. 2014 se zúčastnili studenti našeho gymnázia, kteří dosáhli úspěchů na poli středoškolské odborné činnosti, už podruhé akce StreTech 2014, kterou organizuje čtvrtým rokem
ČVUT v Praze. Letošní ročník se uskutečnil v úterý 11. června 2014 v prostorách pořádající
strojní fakulty ČVUT a naši studenti zde měli možnost nejen prezentovat výsledky svého bádání v rámci SOČ, zejména v přírodovědných a technických oborech, ale také se setkali se
svými stejně zaměřenými vrstevníky, studenty ČVUT i vysokoškolskými učiteli. Ti projevili
o jejich práce velký zájem a s řadou z nich vedli cenné odborné rozhovory. Na akci se přestavilo 158 projektů od 261 autorů z 80 škol z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky,
strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd. Každý účastník na závěr obdržel propagační materiály ČVUT a pozvání k účasti
v dalších podobné akce.
Purkyňovo gymnázium na této akci úspěšně reprezentovali tito studenti:
Vladimír Pokorný (kvinta), který představil svoji práci Pozorování Slunce H-alfa filtrem a
afokální projekcí, dále Vendula Letovská (kvinta), která odprezentovala svoji práci na téma
Chloritany ve vodách. S prací Finanční ústava se Stretechu zúčastnila Jana Studénková (sexta)
a práci Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců na akci představili její autoři Jiří Štábl a Tereza Zezulová (oba septima). Oktaván a čerstvý absolvent PGS
Pavel Fojtík seznámil účastníky se svou prací W2 Go Maturita Challenge accepted a studentky 2. ročníku Simona Dufková, Kristýna Tomečková a Petra Jagošová se svojí prácí s názvem
Vyšetření vadného držení těla u současných adolescentů a zhodnocení účinku cvičení na jeho
zlepšení.
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Ve dnech 13. – 15. června 2014 se studenti naší školy zúčastnili celostátního kola Středoškolské odborné činnosti, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství České republiky a organizuje
Národní institut dětí a mládeže, během níž 300 studentů z celé republiky obhajovalo své práce
před odbornými porotami v Plzni. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek v areálu plzeňského
Techmania Science Center. Přehlídku slavnostně zahajoval ministr školství M. Chládek.
V sobotu pak probíhaly obhajoby v prostorách Gymnázia Luďka Pika a večer si studenti mohli odpočinout při prohlídce interaktivní expozice v Techmanii. V neděli si v rámci doprovodného programu mohli účastníci prohlédnout krásy Plzně i přilehlého okolí.
Odpoledne byl 36. ročník Celostátní přehlídky SOČ ukončen slavnostním vyhlášením vítězů
v plzeňské Techmanii.
Naši školu v letošním školním roce reprezentovali studenti Tereza Zezulová a Jiří Štábl (oba
septima) s prací Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců, kterou zařadili do oboru 07-Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství. S touto prací
se umístili na 3. místě. Dalšími žáky našeho gymnázia, kteří postoupili přes okresní a krajská
kola až do Celostátní přehlídky SOČ byli Jana Studénková ze sexty s prací Finanční ústava v
oboru 13-Ekonomika a řízení, která obsadila velmi pěkné 8. místo a student kvinty Vladimír
Pokorný s prací Pozorování Slunce H-alfa filtrem a afokální projekcí v oboru 02-Fyzika, který
se umístil ve velmi silné konkurenci na 9. místě.
Účast na Celostátní přehlídce byla pro tyto studenty i pro naše gymnázium významným úspěchem. Vedle diskuse s odbornou porotou měli studenti příležitost seznámit se s prací
svých kolegů a být přímými účastníky odborné diskuse ke své práci a získat tak impulsy pro
svou další odbornou činnost.
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Celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti v Plzni
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V pondělí 23.6.2014 se konal v kulturním domě Strážničan Kulturní den PGS 2014 pod vedením profesora Trumpeše.

Vystoupení primy
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Dne 24. 6. 2014 se uskutečnilo již tradiční Ekolečko. Třída kvarta si pro nižší ročníky primu a
sekundu připravila program, který se skládal z několika menších soutěží na různých stanovištích. Žáci poznávali zvířata a rostliny, ochutnávali jim neznámé potraviny, nebo okopávali
květiny, které si na školním dvoře sami vysadili. Měli také možnost zhlédnout filmy o čistotě
vody, případně jak se vyrábí a recyklují některé věci. Celý program trval čtyři hodiny. Studenti kvarty se celou dobu starali o stanoviště a o zábavu všech zúčastněných. S organizací jim
pomohl třídní profesor Horňák a několik dalších profesorů. Na závěr se uskutečnilo vyhlášení.
První dvě místa obsadila družstva primy a na třetí místo se dostalo družstvo ze sekundy. Protože pořadí bylo těsné, cenu útěchy dostaly i týmy, které neobsadily horní příčky. Na úplný
konec byl vyhlášen i nejlepšího okopávač a byla předána drobná cena i profesorům.
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Dne 26. 6. 2014 byla dokončena celoroční práce na obrazové stěně Ekoškoly. Hodinám malování předcházely náročné debaty o motivu stěny, ve kterém budou symbolicky zastoupeny
Země, příroda a naše gymnáziu jako Ekoškola. Prvním krokem realizace bylo vytvoření znaku Ekoškoly z víček od PET lahví a také kartonového panelu s motivem Země a jejich instalace na stěnu. Konečnou a zároveň nejnáročnější fází bylo propojení těchto prvků malbou
přímo na stěnu. Malbu na stěnu prováděly za pomoci profesora Žáka studentky Tereza Zezulová z oktávy, Kristýna Šopfová ze 3.B a Vendula Letovská z kvinty.
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Profesor Jaroslav Žák u hotové zdi Ekoškoly.
Vlevo Tereza Zezulová, vpravo Kristýna Šopfová
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Začátkem června bylo naše gymnázium pozváno do ostravského studia České televize, aby se
účastnilo natáčení jednoho dílu nového televizního soutěžního pořadu „U6 – úžasný svět
techniky“. Tento pořad natáčí ČT Ostrava v prostorách interaktivní expozice U6 v oblasti
Dolních Vítkovic v Ostravě. Soutěž je zaměřena na přírodní vědy a jejich využití v reálném
životě a chce svým divákům naznačit, jak svět kolem nás funguje, a přivést je k myšlence, že
je lépe být tvůrcem než pouhým uživatelem techniky. Po soutěžících požaduje kromě přehledu ve fyzice, chemii, biologii i historii také trošku pohybové zdatnosti i adrenalinu v krvi.
Natáčení proběhlo v Ostravě dne 2. července 2014 a naši školu zde zastupoval Jakub Šuráň
z tercie, který stál v čele družstva, primáni Vít Marek, Michal Kuchařík, Robert Chytil a David Vojtíšek. Po celé natáčení byla soutěž velmi vyrovnaná, o celkovém výsledku rozhodla až
poslední disciplína, v níž měla družstva za úkol odhalit identitu osobnosti. V následném vyhledávání cen v temné kobce byli kluci velmi úspěšní a kromě úsměvů, pamětního listu na
účast si z Ostravy odvezli opravdu pěkné ceny. První díl této soutěže bude uveden na televizní
obrazovky 2. září na programu ČtD (Čt:art).
Ve středu 25.6. 2014 se konal Sportovní den. Ve čtvrtek 26.6.2014 se uskutečnila ve školní
jídelně burza učebnic, následoval úklid tříd, šaten a cvičení CO. Školní rok byl ukončen
v pátek 27.6.2014 vydáním vysvědčení.
Na konci školního roku se se školou definitivně rozloučily dlouholeté profesorky školy, které
odešly do starobního důchodu, a to Jana Vyoralová, Hedvika Maňáková a Eva Minaříková.
Odešla také Iva Uhrová, která byla přijata na zástup za Zuzanu Jozífkovou. Pracuje v ZOO
v Hodoníně. V průběhu července 2014 dali výpověď z pracovního poměru profesoři Miroslav
Janovský a Jaroslav Žák. Oba odešli do soukromého sektoru za lepšími finančními podmínkami.

V Ostravě na natáčení
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Studenti gymnázia ve školním roce 2013/2014
Osmileté gymnázium
Třída prima: Třídní prof. Mgr. Vlastimil Prachař
Arcante Magdalena * Bačík Michal * Batrlová Zuzana * Blata Antonín * Hartlová Tereza *
Horňáková Aneta * Hrdoušek Jan * Hýlová Anna * Chytil Robert * Janásová Eliška * Janatová Aneta * Karas Lukáš * Kolacia Dominik * Kolář Martin * Koryčanská Alžběta Anna *
Kristoň Pavel * Kuchařík Michal * Lekeš Ivo * Marek Vít * Mrkva Jakub * Podkalský Stanislav * Pres Ondřej * Šebesta Martin * Šimša Štěpán * Šrahůlková Barbora * Tomšej Petr *
Turčin Vít * Vojtíšek David * Zika Kryštof * Petrucha Čeněk († 9.6.2014)
Třída sekunda: Třídní prof. Mgr. Hegrová Barbora
Blažek Jošua Křišťan (odešel k 30.6.2014) * Blažek Martin * Brablec Martin * Grombířová
Pavla * Chudíček Lukáš * Jamná Nika * Koláriková Marie * Kománek Jan * Kuchařová Karolína * Kuchařová Natálie * Kurucová Júlia * Lapčíková Timea * Macalík Adam * Mirošová
Kristýna * Nádeníček Jaroslav * Novák David * Oselková Markéta * Petruchová Anna * Pivoňka Daniel Karel * Pokorná Štěpánka * Skalková Daniela * Sochor Kryštof * Šebestová
Anna * Šebestová Vendula * Šmídová Natálie * Tomčalová Anna * Vávra Patrik * Ventrčová
Nikol * Vrhelová Štěpánka * Chrena Richard
Třída tercie: Třídní prof. Mgr. Jana Šaňková
Berčíková Amálie * Bezděková Anna * Dubravec Martin * Dudík Tomáš * Evjáková Barbora
* Evjáková Vendula * Hřivnová Alžběta * Chudíček Ondřej * Ilášová Petra * Jugasová Viktorie * Kadubcová Marie * Kajzarová Simona * Kobidová Alena * Karyčanský David * Kostelanský Michal * Kropíková Zuzana * Lidáková Veronika * Nedomová Adéla * Obrtlíková
Miroslava * Opravilová Sarah * Rosíková Rozálie Františka * Salčáková Simona * Sojková
Alena * Suranová Ivona * Šebesta Tomáš * Šuráň Jakub * Vajčnerová Natálie
Třída kvarta: Třídní prof. Mgr. František Horňák
Dvořáková Natálie * Hýlová Monika * Janušková Klára * Janušková Nela * Jochman Stanislav * Kadlecz Dominik * Malárová Adéla * Míka Tomáš * Mlýnková Tamara * Petříková
Karolína * Podolan Dominik * Pres Vojtěch * Rektoříková Terezie * Rýpal Matěj * Sochor
Antonín * Sochor Ondřej * Sup Bronislav * Svitálková Tereza * Šebestová Barbora * Šimšová Klára * Štědronský Vít * Těthal Ondřej * Toman Martin * Vojtíšková Tereza * Vozábalová Anna * Vymazalová Kateřina
Třída kvinta: Třídní prof. Mgr. Ludmila Mezuliáníková
Bačíková Monika * Čagánek Michal * Dudíková Lucie * Falešníková Renáta * Falešníková Veronika * Gajdoštíková Aneta * Hofírková Adéla * Hořáková Barbora * Hubáček
Jan * Jugasová Kristýna (odešla k 30.6.2014) * Kazdová Johana * Kostelanský Lukáš *
Kozumplíková Laura * Letovská Vendula * Macalík Tomáš * Podkalská Veronika *
Pokorný Vladimír * Průžek Richard * Režňáková Kristýna * Říhová Tereza * Sečkařová
Karin * Skalka Jan * Šimečková Jana * Špírková Anastázie * Šťastný Josef * Tomčalová Marie * Zábelka Nikolas * Žák Adam * Lípová Kristýna
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Třída sexta: Třídní prof. Mgr. Petra Vrbová
Blažíčková Ivana * Blažková Romana * Flašar Petr * Hálka Miroslav * Hrdoušková Barbora * Káčerková Romana * Kasák Patrik * Konečný Martin * Kropíková Tereza * Kuthan
Jan * Macháček Petr * Macháň Lukáš * Mičková Barbora * Němcová Anna * Opletalová
Nicole * Prášková Jana * Roubalová Johana * Slezák Jiří * Studénková Jana * Svrčina Dominik * Šara Kryštof * Šebestová Petra * Trnová Jana * Trýsková Alžběta * Uřičářová Daniela * Vašíček Vilém * Ondra Benjamin Samuel * Dřínková Dagmar * Hanáková Natálie
Třída septima: Třídní prof. Mgr. Ludmila Mrkvová
Bedravová Anna * Buchtelová Martina * Gronský Lukáš * Hlaváčová Eliška * Ivan
Martin * Jagošová Kristýna * Juříková Jana * Kadubcová Jana * Kozumplík Filip *
Maňáková Aneta * Maňáková Tereza * Míková Jana * Můčková Andrea * Odrazilová
Eva * Petruchová Lucie * Salčák František * Slovák Daniel * Šebesta David * Ševčíková Barbora * Ševčíková Marie * Šimoník Adam * Šmahajová Adéla * Štábl Jiří *
Štipský Pavel * Vajčnerová Magdalena * Vaverka Tomáš * Zezulová Tereza
Třída oktáva: Třídní prof. Mgr. Lenka Karasová
Bábík Tomáš * Bačík Zdeněk * Blažková Jordana * Červenka Filip * Dajčová Sandra *
Doležalová Jana * Fojtík Pavel * Gerstberger Martin * Horan Julija * Jongepierová Katrin
* Kolacia Kryštof * Kubálková Tamara * Kuchyňka Jaromír * Machálek Jan * Novotný
Jaromír * Podrazil Vítězslav * Semrádová Kateřina * Solaříková Martina * Stanislav
Filip * Sup Jiří * Šefránek Zdeněk * Štos Radek * Šustek David * Tesařová Jolana *
Tyllich Marek * Vašíčková Alžběta * Zajko Michal * Zmeškalová Markéta

Čtyřleté gymnázium
Třída 1.A: Třídní prof. Mgr. Petr Šimlík
Blažek Martin * Blažková Marie * Dohnal Nikolas * Filípková Eva * Grabec Jan * Grombířová Anna * Hlaváčková Lucie * Hoangová Marie * Hřibnáková Lucie * Kolníková Alena *
Kománek Pavel * Kostelanská Markéta * Kozumplík Pavel * Kristoňová Hana * Kuníková
Michaela * Macek Libor * Mičulka Martin * Moučková Kristýna * Plešová Barbora * Procházková Daniela * Příkazká Tereza * Sečkař Jan * Skřivánek Přemysl * Skřivánková Klára *
Smiešková Kateřina * Sotolář Jan * Spazierová Tereza * Svoboda Jan * Sýkora Dušan *
Trávníčková Alžběta * Urbanová Patricie * Valášková Lenka * Vaňková Andrea * Větříšek
Jakub
Třída 2.A: Třídní prof. Mgr. Jiří Hubačka
Balada Tomáš * Blašková Kristýna * Blažková Jana * Boráňová Adéla * Dufková Simona *
Farkašová Hana * Foltýnová Ludmila * Hrabčíková Barbora * Chromková Sára * Jagošová
Petra * Janásová Michaela * Kostelanská Tereza * Kozohorská Denisa * Kožuchová Adriana
* Líčeník Adam * Marková Adéla * Martinková Šárka * Mikesková Tereza * Miklíková Simona * Mikošková Lucie * Novák Daniel * Novák Petr * Pomykalová Marie * Prášková Anna * Říha Mikuláš * Stanislav Silvestr * Šutovská Martina * Tomečková Kristýna * Zábojník
Tomáš * Zalubilová Radka * Zemanová Anežka * Zostalová Kateřina * Zubalík Petr * Kočí
Jan
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Třída 3.A: Třídní prof. Mgr. Jaroslava Gazárková
Alexová Adéla * Balgová Vendula * Hlahůlková Šárka * Chalupa Erik * Jakoubek Michal *
Kohút Jiří * Kučeráková Kristýna * Kuchyňková Kateřina * Machynková Pavla * Němečková Darina * Pavlík Tadeáš * Pešková Jitka * Přikrylová Barbora * Psík Michal * Řičica Dominik * Řičica Tomáš * Říhová Kristýna * Smaženková Andrea * Smiešková Jana * Svobodová Michaela * Syrová Veronika * Štipčáková Andrea * Tomečková Klára * Tomšej Radek
* Zajíčková Kateřina * Zámečníková Barbora * Zelinka Tomáš
Třída 3.B: Třídní prof. Mgr. Lenka Macháčková
Andrýsek Martin * Armstarková Markéta * Beláčková Hana * Bellayová Magdalena * Bartošíková Vendula * Čechová Ludmila * Dudová Lucie * Esterková Kateřina * Hanus Patrik *
Hazuzová Judita * Horká Andrea * Hostýnek Ondřej * Chromeček Radim * Jagošová Sára *
Jakubíček Radim * Kuník Tomáš Daniel * Kývalová Michaela * Mrkvová Kristýna *
Nemčeková Lucie * Nováková Zuzana * Opavská Ilona * Pavlicová Klára * Pavlicová Lucie
* Pernikářová Lenka * Pešková Klára * Piškulová Zuzana * Polák Lukáš * Sochorová Kristýna * Svoboda Ondřej * Šopfová Kristýna * Veverka Adam
Třída 4.A: Třídní prof. Mgr. Eva Kalužová
Bittnerová Ludmila * Břečka Marek * Doušová Jana * Foltýn Jiří * Helísková Eva * Hořáková Hana * Hudečková Michaela * Josefíková Marie * Klaban Jakub * Konečný Jakub * Konečný Jan * Kozinová Eva * Kratochvílová Jana * Kučera Radek * Kudielková Sabina *
Kunický Ondřej * Mikesková Miroslava * Petrucha Jan * Prášková Tereza * Salčáková Beáta
* Svobodová Marie * Šimša Jan * Tomšej Jakub * Urbanová Žaneta * Vitovská Klára * Vojtíšek Jakub * Hlahůlek Martin
Třída 4.B: Třídní prof. Mgr. Renata Bočková
Běťák Martin * Běťáková Tereza * Buček Petr * Fojtíková Monika * Hadačová Irena * Hájková Jitka * Horňáček David * Janásová Vendula * Jančaříková Žaneta * Koryčanská Veronika * Kristoň Zbyněk * Kyselá Kristýna * Machálková Zuzana * Motyčková Kristýna * Novák Michal * Popovská Erika * Procházková Michaela * Říhová Kamila * Studénková Anna
* Surá Hana * Svitáková Karla * Šašinka Václav * Ševčíková Barbora * Štefánková Dominika * Šutovská Lucie * Trýsková Andrea * Vymazalů Viki
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Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014

Aprobace:
PhDr. Večeřová Jaroslava
PhDr. Bahulová Alexandra
PhDr. Bartoš Walter, Ph.D., MBA
Mgr. Bočková Renata
Mgr. Ebringer Jan
Mgr. Gazárková Jaroslava
RNDr. Hálková Jana
Mgr. Hegrová Barbora
Mgr. Horňák František
Mgr. Hubačka Jiří
Mgr. Jagoš Dušan
Mgr. Jamný Michal, Ph.D.
Mgr. Janovský Miroslav
Ing. Jongepier Jan Willem
Mgr. Jozífková Zuzana
Mgr. Kalužová Eva
Mgr. Karasová Lenka
Mgr. Kotenová Veronika
Mgr. Kubálek Jiří
Mgr. Macháčková Lenka
Mgr. Maňáková Hedvika
Mgr. Mezuliáníková Ludmila
Mgr. Minaříková Eva
Mgr. Mrkvová Ludmila
Mgr. Prachař Vlastimil
Ing. Sadovská Blanka
Mgr. Suchomel Ludvík
Mgr. Šálková Blanka, MBA.
Mgr. Šaňková Jana
Mgr. Šimlík Petr
PhDr. Štipčáková Marcela
RNDr. Tomeš Josef
MgA. Trumpeš Vít
Mgr. Uhrová Iva
Mgr. Vařechová Radka
Mgr. Vrbová Petra
Ing. Vyoral Oldřich
Mgr. Vyoralová Jana
PhDr. Žák Jaroslav, BcA
Mgr. Žáková Pavla

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky

výchovný poradce
vedoucí Ekoškoly
mateřská dovolená
mateřská dovolená

mateřská dovolená

správce počítačové sítě
mateřská dovolená

metodik prevence
mateřská dovolená

Externí učitel:
P. ThLic. Mgr. Karpiňsky Lukáš – náboženství
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D, Č
R, A
D, ZSV, R
A
Tv, Z
Bi, Ch
Bi, Ch
Č, Lat
Fy, M
D, Z
Bi,Tv
N, ZSV
Č, A. On
A
Bi, Ch
N, R
M, IVT, Prg
N, D
Fy, A
Fy, M
M, Ch
N, R
Č, A, Hv
Č, D
M, Ch
IVT, Fy
Bi, Tv
A, N
A, Č
Č, ZSV
N, R
M, Z, IVT
Hv
Ch, Bi
Č, A
M, Fy
IVT, Fy
Č, R
Vv, D
A, Č

Na škole
od roku:
1989
2011
1995
2006
1998
1991
2008
2004
2010
2007
2002
2004
2006
2001
2003
1989
1994
2003
2003
2000
1976
1980
1974
1996
1995
2000
1989
1999
1983
2006
2006
1996
2012
2010
2007
2006
2010
1972
2001
2009

Na mateřské dovolené:
Mgr. Zuzana Jozífková - od 2008
Mgr. Radka Vařechová – od 2011
Mgr. Pavla Žáková – od 2011
Mgr. Blanka Šálková, MBA - od 2012
Mgr. Veronika Kotenová – od 2012
Na konci roku odešli:
Mgr. Hedvika Maňáková – do starobního důchodu
Mgr. Jana Vyoralová – do starobního důchodu
Mgr. Iva Uhrová – zástup za Mgr. Zuzanu Jozífkovou
Mgr. Miroslav Janovský – odešel k 31.7.2014 ze školství
PhDr. Jaroslav Žák, BcA. – odešel k 31.7.2014 ze školství

Provozní zaměstnanci školy ve školním roce 2013 / 2014
Na škole od roku:
Gajošová Ludmila
Mrkvová Miriam
Jančová Irena
Vajčner František

hospodářka
knihovnice, sekretářka
mzdová účetní
školník

1991
2000
2006
1991

Martinková Věra
Sečkářová Miroslava
Dudíková Jana
Lípová Petra
Sochorová Jana
Pirklová Marie
Stanislavová Naděžda
Vojtková Emílie
Tomečková Antonie
Blažková Božena

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka, kuchařka

1999
1995
2005
2010
2009
1994
2008
1995
2007
2011

Na zástup:

období:

Melichárková Ivana
Pačinková Emílie

kuchařka
uklízečka

Možnarová Jana

uklízečka
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7.1.2014 – 9.5.2014
13. 9.2013 – 30.9.2013
15.10.2013 – 31.1.2014
9.1.2014 – 15.4.2014

Fotografie tříd

Prima (třídní Vlastimil Prachař)

Sekunda (zastupující třídní Miroslav Janovský)
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Tercie (třídní Jana Šaňková)

Kvarta (třídní František Horňák)
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Kvinta (třídní Ludmila Mezuliániková)

Sexta (třídní Petra Vrbová)
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Septima (zastupující třídní Marcela Štipčáková)

Oktáva (třídní Lenka Karasová)
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1. A (zastupující třídní Iva Uhrová)

2. A (třídní Jiří Hubačka)
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3.A (třídní Jaroslava Gazárková)

3. B (třídní Lenka Macháčková)
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4. A (třídní Eva Kalužová)

4. B (třídní Renata Bočková)
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Pedagogický sbor

Budova gymnázia v březnu 2014
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V době prázdnin zemřely dvě významné osobnosti strážnického gymnázia. První z nich byl
absolvent strážnického gymnázia z roku 1947 PhDr.h.c. Pavel Žák, který byl v roce 2009
vyznamenán Řádem T.G. Masaryka IV. třídy za zásluhy o rozvoj humanity a lidská práva.
Druhou významnou osobností byl dlouholetý profesor strážnického gymnázia PhDr. Rudolf
Janál
PhDr.h.c. Pavel Žák zemřel ve Strážnici 12. července 2014 ve věku 86 let.
Narodil se 4. června 1928 ve Strážnici v rodině poštovního podúředníka. Navštěvoval obecnou chlapeckou školu a poté strážnické gymnázium, kde v roce 1947 maturoval. Byl aktivním
skautem, chtěl se věnovat výchovné práci, a proto si vybral ke svému studiu Pedagogickou
fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po únoru 1948 se podílel na založení tajné studentské
organizace SKŘEL (Studentská křesťanská legie), která měla nenásilnou formou bojovat proti
komunismu. Po krátké činnosti byla organizace prozrazena a její členové pozatýkáni. Pavel
Žák byl zatčen 5. května 1949. Byl vyloučen z vysoké školy a odsouzen na 16 let vězení.
Jedenáct let strávil ve věznicích a uranových dolech. Propuštěn byl díky amnestii v roce 1960,
ale zůstal pod trvalým dohledem státní bezpečnosti. Až do roku 1989 byl perzekvován komunistickým režimem. Teprve roku 1990 zastavil Krajský soud v Brně jeho trestní stíhání a rehabilitoval jej v celém rozsahu tohoto stíhání pro zločin velezrady. Ve stejném roce mu rehabilitační komise Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně udělila čestný titul doktor filozofie vzhledem k tomu, že byl v roce 1949 vyloučen ze studia protiprávně a výhradně
z politických důvodů. V roce 2000 mu byla udělena mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem
olomouckým a metropolitou moravským (a také absolventem strážnického gymnázia z roku
1967) medaile svatého Jana Sarkandra jako projev uznání a vděčnosti za aktivní a nezištnou
práci pro církev ve farnosti Strážnice a v roce 2002 městským zastupitelstvem přiznáno čestné
občanství města Strážnice. V prosinci 2008 mu byla při slavnostním ceremoniálu předána
medaile Karla Kramáře. Jedná se o druhé nejvyšší ocenění v naší republice a je udělováno
předsedou vlády osobnostem, které se mimořádně zasloužily o demokracii, svobodu a lidská
práva. Ocenění získal na návrh poslance Parlamentu ČR PhDr. Waltra Bartoše (absolvent
strážnického gymnázia z roku 1980) a jménem předsedy vlády Ing. Mirka Topolánka ji předala senátorka Alena Venhodová jako nejvyšší ústavní činitel okresu Hodonín. Dne 28. října
2009 předal Pavlu Žákovi prezident republiky Václav Klaus Řád T.G. Masaryka IV. třídy za
zásluhy o rozvoj humanity a lidská práva.
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Dr. Pavel Žák přebírá v roce 2009 Řád T. G. Masaryka z rukou prezidenta Václava Klause
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Dne 16.7.2014 zemřel ve věku 92 let bývalý profesor strážnického gymnázia PhDr. Rudolf
Janál.
Narodil se v roce 1921 v Čelechovicích na Hané. Po ukončení vysokoškolského studia učil na
gymnáziu v Kroměříži. Do Strážnice se přistěhoval po sňatku s Marií Kovářovou ze Strážnice
v roce 1951. Byl dlouholetým kronikářem města Strážnice. Na strážnickém gymnáziu učil
v letech 1971 – 1983, jeho aprobací byly předměty český jazyk, dějepis a latina.
Jako pedagog byl oblíbený. Byl člověkem velmi vzdělaným se značným kulturním rozhledem. Při výuce na žáky mluvil německy, řecky i latinsky, používal spoustu citátů a metafor.
Jeho hodiny byly proto zajímavé a pestré, žáky dokázal zaujmout svým poutavým výkladem,
do něhož se promítaly jeho velké životní zkušenosti a životní zážitky. Byl velmi lidský a tolerantní ke každému studentovi. Snad nejlépe vystihuje vztah studentů k dr. Janálovi vzpomínka, kterou mu za jeho třídu věnoval ve zpravodaji Strážničan v září 2014 jeho student JUDr.
Jiří Adamec:
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SBOHEM, PANE PROFESORE,
před třemi lety jsme Vám přáli k Vašim 90. narozeninám, abyste byl hodně a dlouho zdráv.
Prožili jsme s Vámi krásnou oslavu plnou milých vzpomínek. Letos tomu bylo čtyřicet let, kdy
jste nás – Vaši 4. C – přivedl k maturitě a vypustil do světa. Nešli jsme s prázdnou. Naučil jste
nás odvaze, smyslu pro čest a spravedlnost. Hlavně jste nás vedl k tomu, abychom jako 4. C
drželi pohromadě a vzájemně si pomáhali v životě, a to v dobrém i zlém, což se také stalo. To
všechno nám společná studia na strážnickém gymnáziu dala a my z toho žijeme dodnes. Vám,
pane profesore, za to všichni zůstaneme navždy vděčni a z našich vzpomínek nikdy neodejdete.
Vaše první a jediná třída, 4. C, za všechny Jirka Adamec

Třída 4. C se svým třídním profesorem dr. Janálem při posledním zvonění v roce 1974
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