
Úspěchy studentů gymnázia v krajských a celostátních soutěžích 
 

Stejně jako každý rok i letos s sebou jarní měsíce přinesly krajská a celostátní kola 

vědomostních a konverzačních soutěží určených žákům základních a středních škol. Sítem 

okresních kol se podařilo projít několika našim studentům, proto mohli českotřebovské 

gymnázium reprezentovat na krajské i republikové úrovni ve více předmětech. Studenti 

předvedli výborné znalosti, bystrý úsudek i schopnost koncentrace a díky tomu se umístili ve 

výsledkových listinách na předních místech: 

 

Krajská kola: 
- Radovan Švarc (sexta) – Logická olympiáda – 1. místo (postup do celostátního kola); 

Matematická olympiáda kategorie A – 1. místo (postup do celostátního kola); Olympiáda 

z programování – 1. místo (postup do celostátního kola) 

- Martin Menšík (septima) – Soutěž v ruském jazyce – 1. místo (postup do celostátního 

kola) 

- Anna Hamplová (oktáva) – Soutěž v ruském jazyce – 5. místo 

- Natálie Kufová (septima) – Soutěž ve španělském jazyce – 1. místo (postup 

do celostátního kola) 

- Daniel Baláž (3.C) – Soutěž ve španělském jazyce – 2. místo 

- Daniel Pařízek (3.C) – Soutěž ve francouzském jazyce – 2. místo 

- David Lazárek (septima) – Soutěž v anglickém jazyce – 3. místo 

- Kateřina Chudá (septima) – Biologická olympiáda – 3. místo 

- Vojtěch John (sekunda) – Dějepisná olympiáda – 6. místo 

- Kristýna Tomášová (septima) – Účast v krajském kole soutěže EXPO SCIENCE 

AMAVET s postupem do národního kola; 6. místo v národním kole soutěže EXPO 

SCIENCE AMAVET s postupem do soutěže I-SWEEEP v Houstonu v roce 2014 

- Veronika Hekrlová (kvarta), Dominika Tutschová (kvarta), Kateřina Šimková 

(kvarta), Natálie Pirklová (kvarta), Barbora Řezníčková (kvarta), Jana Jedináková 

(kvarta), Jan Bauer (kvarta), Aneta Čejková (kvarta), Lucie Kubíčková (kvarta), 

Dagmar Štarmanová (kvinta), Linda Šafaříková (kvinta), Vendula Hájková (kvinta), 

Adéla Kolářová (kvinta) – Účast v krajském kole soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 

 

Celostátní kola: 
- Radovan Švarc (sexta) – Matematická olympiáda kategorie A – 2. místo (postup 

do mezinárodního kola v Kolumbii) 

- Martin Menšík (septima) – Soutěž v ruském jazyce – 3. místo 

 

 

Sportovní úspěchy: 
2. místo v krajském kole turnaje Orion Florbal Cup 

- Vojtěch Typl (kvarta), Oldřich Ezr (kvarta), Jan Horák (kvarta), Pavel Horák (kvarta), 

Tomáš Langer (kvarta), Matěj Tesař (kvarta), Štěpán Jiroušek (kvarta), Martin 



Kamenický (kvarta), Martin Hoang Huy Tien (kvarta), Martin Popelka (tercie), 

Michal Rickwood (tercie) 

1. místo v krajském kole turnaje Orion Florbal Cup 

- Veronika Hekrlová (kvarta), Kateřina Jebousková (kvarta), Aneta Čejková (kvarta), 

Anna Machačová (tercie), Zuzana Horáčková (tercie), Karolína Manová (tercie), 

Veronika Tomšová (tercie), Zdeňka Bílá (tercie), Klára Mikysková (tercie), Anna 

Veselá (tercie) 

1. místo v krajském kole odbíjené dívek SŠ (postup do kvalifikace na republikové finále) 

- Zuzana Nespěchalová (oktáva), Natálie Pecháčková (septima), Kristýna Kopečná 

(sexta), Linda Horáčková (sexta), Radka Voclová (kvinta), Lucie Kopecká (2.C), 

Nikola Malá (1.C), Zuzana Slavíková (7.A) 

1. místo v krajském kole florbalu (postup do kvalifikace na republikového finále) 

- Anna Machačová (tercie), Zuzana Horáčková (tercie), Karolína Manová (tercie), 

Veronika Tomšová (tercie), Veronika Hekrlová (kvarta), Klára Mikysková (tercie), 

Anna Veselá (tercie), Kateřina Jebousková (kvarta), Aneta Čejková (kvarta) 

1. místo v krajském kole košíkové chlapců 

- Martin Kamenický (kvarta), Matěj Tesař (kvarta), Pavel Horák (kvarta), Vojtěch Typl 

(kvarta),  Daniel Bubeníček (kvarta), Tomáš Langer (kvarta), Jan Horák (kvarta), 

Oldřich Ezr (kvarta), Dominik Štancl (kvarta) 

 

 

Všem studentům děkujeme za svědomitou přípravu a přejeme úspěchy v dalších soutěžích. 

Dana Řehořová 


