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Vážení učitelé a studenti!
Rád bych na začátku pogratuloval maturantům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a
také všem kantorům, kteří je pečlivě připravovali.
V tomto úvodníku, který je poslední před prázdninami, bych se chtěl zastavit u jedné
historické události, kterou si tento měsíc budeme připomínat. My křesťané máme jako znamení
kříž. Mnohdy se ptáme, proč zrovna kříž? Odpověď je jednoduchá, protože nám Bůh na kříži
ukázal, jak nás má rád. To je ten pravý důvod, proč máme kříž ve škole, v kostele, doma, na
veřejných místech, v polích. V prvních staletích však křesťané neměli jako své hlavní znamení
kříž, ale rybu. V roce 312 Flavius Valerius Constantinus zvítězil nad Markem Aureliem Valeriem
Maxenciem v bitvě, která vstoupila do dějin jako bitva u Milvijského mostu. Oba dva soupeřili
o titul Augusta západu. V předvečer této bitvy viděl Konstantin a jeho oddíl na nebi světelné
znamení kříže s nápisem: In hoc signo vinces (v tomto znamení zvítězíš). Nechali tedy napsat
toto znamení kříže na praporce. Konstantin bitvu vyhrál. Necelý rok poté, 13. června 313,
vyhlásil Milánský edikt, který ruší zákony vydané proti křesťanům a křesťanství se stává
povoleným náboženstvím. Tak se dostal kříž na přední místo a jako hlavní znamení křesťanů.
Posledním přikázáním, které připadá na tento měsíc, je: ANIŽ POŽÁDÁŠ STATKU
JEHO.
Přeji vám všem požehnané prázdniny, dny opravdového odpočinku.
P. Jan Paseka, spirituál
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NOVÝ STUDIJNÍ OBOR NA GYMNÁZIU VE SKUTČI
Na konci ledna 2013 schválilo MŠMT otevření nového studijního oboru na GSŘMR ve
Skutči. Čtyřletý studijní obor se jmenuje Bezpečnostně právní činnost. Jedná se o obor, který
dosud nebyl v Pardubickém kraji zastoupen.
Absolvent získá základní znalosti z oblasti základů teorie státu a práva, bezpečnostní
politiky, základů práva EU, aplikovaného trestního práva, základů rodinného práva, občanského a
pracovního práva, aplikace daňového a celního práva, uplatňování práva v zemích EU, základů
obchodního práva.
Úspěšným zakončením studia získá absolvent střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Získané vzdělání umožní absolventu studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších
odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách
s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.
Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a
správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě
a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách
Integrovaného záchranného systému apod. Absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní
pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve
vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.
Učební plán nového oboru (vyučované předměty a jejich hodinovou dotaci) najdete na
webových stránkách školy: www.gymskutec.cz.
Prvního ročník nového studijního oboru bude otevřen ve školním roce 2014/15.
Skutečské gymnázium v současné době může nabídnout tři studijní obory:
osmileté všeobecné studium
čtyřleté všeobecné studium
a od 1. září 2014 Bezpečnostně právní činnost

Ing. Dagmar Kučerová, ředitelka školy
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PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE
Evropa štětcem fantazie opět úspěšná
Ve dnech 30. a 31. května 2013 se sešli vítězové celostátního kola literární a výtvarné
soutěže Evropa ve škole v půvabné a architektonicky zajímavé Litomyšli, kde připravili
organizátoři z III. ZŠ Litomyšl národní finále
této prestižní evropské soutěže. Po vynikajícím
1. místě z krajského kola literární části
v kategorii studentů od 18 do 20 let jsme
s napětím čekali, jak dopadne text Evropa
štětcem
fantazie
studentky
oktávy
skutečského
gymnázia
Zuzany
Novákové. Její slohová práce je bezesporu kvalitní a originální,
bude to však stačit na postup mezi nejlepší z celé České
republiky? Zvací dopis na vernisáž v renesančním litomyšlském
zámku obsahoval i hodnocení odborné poroty a Zuzčina
fantazijní procházka Evropou získala v celkovém hodnocení
zvláštní cenu starosty města. Krásnou Dudychovu keramiku pak
Zuzka přebírala z rukou PhDr. J. Skarlantové a zástupců NIDV,
sborník vítězných prací, ve kterém je otištěna mezi nejlepšími
i její práce, z rukou p. místostarosty Vojtěcha Stříteského. Mezi
nejlepšími z 27 postupujících této kategorie byla Zuzka jediným
zástupcem Pardubického kraje, další ceny putovaly do OA Vlašim, Gymnázia v Trhových
Svinách a SOŠ v Luhačovicích.
Děkujeme Zuzce za vynikající reprezentaci Gymnázia SŘMR ve Skutči a našeho regionu a
přejeme hodně úspěchů v přijímacím řízení na vysokou školu i v osobním životě.
Mgr. Iveta Skalská
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EXKURZE DO ČERNÍNSKÉHO PALÁCE
V pondělí 24. 6. 2013 jela naše třída Kvarta za doprovodu paní učitelky Jonešové a
Švadlenkové do Prahy. Hlavním cílem naší cesty byl Černínský palác, ve kterém jsme měli
domluvenou prohlídku, přestože se tam běžně nedělají. A protože měla začít v 9:30, ze Skutče
jsme odjížděli už kolem šesté hodiny ranní. Dopravním prostředkem byl, jako už tradičně, zvolen
vlak. Po příjezdu do Prahy nás překvapil nedostatek turistů na ulicích. Tedy ne, že by nám
tlačenice na Karlově mostě scházela. Vylidněnými ulicemi jsme přešli po výše zmíněném mostě a
dostali se do paláce včas. Na začátku prohlídky jsme všichni museli projít (skoro letištní)
kontrolou, z čehož máme velmi zajímavý zážitek. Po asi hodinovém výkladu (nutno dodat že na
rozdíl od běžných prohlídek velmi zajímavém) a procházení všech možných salónků, z kterých
nás nejvíc zaujala koupelna Jana Masaryka (kde jsme měli možnost vyhlédnout z okna, z kterého
ministr „vypadl“), jsme opustili Černínský palác, a protože zrovna nepršelo, vydali jsme se na
procházku po zahradách s nádhernou vyhlídkou. Poté jsme přes Staroměstské náměstí, na kterém
jsme zhlédli odbíjení dvanácté hodiny na orloji, zamířili do obchodního domu Paladium. Tam
jsme dostali asi dvouhodinový rozchod, a protože jsme byli všichni hladoví, naše první cesty
většinou vedly do McDonaldu. Pak už jsme se, za mírného deště, dostali na nádraží, odkud nám
jel vlak. Z celodenního chození a brzkého vstávání jsme byli tak unavení, že jsme po cestě skoro
usnuli.
Lenka Málková, kvarta
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DĚTSKÁ MAJÁLESOVÁ OLYMPIÁDA 2013
Již poosmé patřil začátek června dětské majálesové olympiádě, kterou tradičně pro žáky
základních škol našeho regionu uspořádalo v pátek 7. 6. 2013 Gymnázium Suverénního řádu
maltézských rytířů ve Skutči pod vedením p. učitelky Šárky Jonešové. Padesátičlenná družstva ZŠ
Kameničky, ZŠ Luže, ZŠ Smetanova Hlinsko, ZŠ Hrochův Týnec, ZŠ Komenského Skuteč,
ZŠ Smetanova Skuteč a Gymnázia SŘMR ve Skutči se utkala tradičně ve sportovních,
vědomostních a dovednostních
soutěžích Zelené, Modré, Žluté a
Červené stuhy. Za příznivého
počasí probíhaly na městských
sportovištích atletické soutěže,
turnaje ve vybíjené, kopané, plavání
a badmintonu, v Kulturním klubu
Skuteč pak poměřili soutěžící svoje
vědomosti ve znalostních testech z
jednotlivých předmětů, ve foukané,
Kimově hře procvičující zrakovou
paměť i ve znalostech o našem
východním sousedovi – Slovensku.
V celkovém hodnocení nakonec nejvyšší příčku obsadila Základní škola Komenského
Skuteč před stříbrným družstvem pořádajícího Gymnázia SŘMR ve Skutči a bronzovou
ZŠ Luže. Vítězům k dosaženým výsledkům blahopřejeme!
Poděkování patří nejen organizátorům a všem zúčastněným, ale zejména sponzorům –
Městu Skuteč, firmám Hovorka Catering, Smack food service, AF FOODS GROUP, Ing.
Mojmírovi Blažejovskému - firmě Spektrum Skuteč a PZP Merlin, bez jejichž pomoci by se
celá akce nemohla uskutečnit. Po celý průběh olympiády byla přistavena Zdravotnická
Záchranná služba Pardubického kraje ve Skutči, která zabezpečila zdravotní pohotovost pro
všech 350 soutěžících. I jí bychom chtěli touto cestou poděkovat.
Mgr. Iveta Skalská
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MOŽNÁ PŘIJDE I … ERŽIKA.
Stejně jako loni i letos (19.6.) zakončili jsme školní rok představením hradeckého souboru
Divadélko pro školy. Jestliže loňské vystoupení bylo stručným a rychlým průřezem divadelní
historií (počínaje Shakespearem, konče pak Gogolovým Revizorem, respektive Maryšou bratří
Mrštíků), a stejně tak základními divadelními žánry (tragédie, komedie, komedie dell arte), pak
letos se oba herci zaměřili na divadlo 20. století.
Jejich pozornost se týkala zejména avantgardy a divadel malých forem, jejichž poetika je
Divadélku pro školy tak blízká (improvizace, kontakt s publikem). Asi hodinové představení
zahájili avantgardní dnes již „klasikou“ 1. poloviny 20. století – Werichem a Voskovcem a jejich
OD. Nesáhli však po žádné notoricky známé hře (jako jsou např. „Vestpocketka“, Kat a blázen
nebo Těžká Barbora), nýbrž zvolili hru méně častou a ve školách příliš nezmiňovanou – Don
Juan & com. A již v této první ukázce, jíž byla forbína (předscéna) výše uvedené hry, vtáhli oba
herci do dění i první řadu, respektive jednoho dosud poklidně sedícího studenta. A od té chvíle si
diváci již nemohli být jistí, že i na jiného z nich nepřijde řada. Stalo se tak při ukázce z repertoáru
brněnského divadla Husa na provázku, jmenovitě při slavné Baladě pro banditu. Co by byl Nikola
bez Eržiky? Jenže kde vzít v ryze pánském a omezeném (početně) souboru sličnou a
zamilovanou dívku? Ale ani Nikola Šuhaj, ani starý Drač, Eržičin otec, neváhali. A tak studentka,
volky nevolky, musela na jeviště, kde sehrála v rychlém sledu za sebou šestnáctiletou zamilovanou
dívku i dívku „s outěžkem“.
Další ukázka nepocházela z textu dramatického – autoři Divadélka nemohli při svém
průřezu minulým stoletím minout osobnost Karla Čapka, nepředstavili jej však jako dramatika,
ale jako autora antiutopie Válka s mloky. Nu a nemohli chybět ani semaforští Suchý a Šlitr.
A poslední ukázka opět udělala obrovskou „radost“ některým vytipovaným žákům. Při
známé scéně DJC z Vyšetřování ztráty třídní knihy předstoupí učitel před třídu (hlediště) a čte
jména některých žáků-výtečníků. Herci si před představením zjistili jména několika žáků našeho
gymnázia, která teď zazněla sálem. A (nyní nejmenovaní) žáci a žákyně zažili si svých pár
okamžiků slávy...
A tak se diváci ani chvíli nenudili, jak tomu občas (zvláště v závěru školního roku) bývá
při literárním výkladu ve škole. Děkujeme Divadélku pro školy za neotřelé a zároveň poučné
představení a těšíme se příští rok (snad) nashledanou.
Mgr. Viktor Kořístka
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