
Imatrikulace nových gymnazistů 
 

V pondělí 1. září 2014 přivítalo českotřebovské gymnázium 55 nových studentů. Jejich slavnostní 

imatrikulace proběhla v malém sále Kulturního centra Česká Třebová. Za přítomnosti rodičů, učitelů, 

vedení města i dalších hostů byli uvedeni do studentského stavu chlapci a dívky osmiletého 

i čtyřletého studia. Imatrikulaci zorganizovalo gymnázium ve spolupráci se Spolkem Gymnázia Česká 

Třebová, Kulturním centrem a vedením Města Česká Třebová. 

Moderování celé akce se ujal zástupce ředitele Tomáš Kupka. Po přivítání všech přítomných vystoupili 

se svými projevy místostarostka města Jaromíra Žáčková a ředitel školy Josef Menšík. Následovalo 

představování nových žáků, kteří svými podpisy do imatrikulační knihy stvrdili své přijetí mezi 

gymnazisty a převzali z rukou třídních profesorů pamětní listy. Současně jim byly předány malé dárky 

jako upomínka na tuto slavnostní chvíli. Program obohatilo hudební vystoupení našich septimánů 

Lenky Budilové a Tomáše Dvořáka. 

Slavnostního aktu se také zúčastnila dr. Jana Haniková z Krajského úřadu Pardubického kraje a 

předala našemu gymnáziu originál Descartovy ceny. Jedná se o dar z pozůstalosti. Držitelem této 

ceny se stal prof. Ladislav Rob, který absolvoval naše gymnázium v roce 1951. Cenu převzal společně 

se svými spolupracovníky v Bruselu v roce 2007 za projekt, který se zabýval výzkumem vesmírného 

gama záření za pomoci systému speciálních teleskopů. Zájemci z řad veřejnosti si mohou toto 

ocenění prohlédnout ve studovně prof. Karla Holbika, dalšího významného absolventa 

českotřebovského gymnázia. 

Připomínka dvou významných absolventů naší školy během imatrikulačního aktu může být pro naše 

studenty dobrou motivací ke studiu. Vedle studijních úspěchů přejeme zároveň našim nováčkům, aby 

si v novém kolektivu našli dobré kamarády a spolu s nimi i svými učiteli zažili během školních akcí 

mnoho hezkých okamžiků. 

Více fotografií najdete na  http://www.gymnct.cz/soukupova/1415/index.html. 

 
Dana Řehořová 

Foto Mgr. Milana Soukupová 
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Slavnostní zápis 1. C  2014-2015 (třídní učitel Mgr. Jiří Nespěchal) 

 



 
 

dr. Jana Haniková z Krajského úřadu Pardubického kraje 


