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Občané Hořic veřejně podpořili Hořické gymnázium, čeká se 
na verdikt Kraje  
 

24. 8. 2014, Hořice 
 
V neděli v podvečer se v hořických Smetanových sadech sešlo kolem 200 lidí, aby vyjádřili 
podporu nově vznikajícímu Hořickému gymnáziu. Akci uspořádali absolventi bývalého 
Gymnázia Hořice. Pozvání přijali zakladatelé nové školy včetně ředitelky Šárky Šandové, 
zástupci spřízněné Přírodní školy v Praze nebo starosta města Ivan Doležal. Přišli také 
pedagogové sloučených středních škol – bývalí i současní. 
 
Povzbudivá slova od absolventů i ostatních hostů byla vždy odměněna bouřlivým potleskem. 
Cílem akce bylo dostatečně informovat studenty, rodiče a občany Hořic a zajistit tak 
Hořickému gymnáziu co nejlepší start školního roku. Zakladatelé školy se totiž stále potýkají 
s nepříznivým stanoviskem Královéhradeckého kraje a dosud vyčkávají na schválení kapacity 
studentů. Pořadatelé akce chtěli poukázat také na fakt, že i v případě, že krajský úřad 
požadovanou kapacitu neschválí, boj o dosažení cíle bude pokračovat. 
 
Na důkaz, že chtějí „dát Hořickému gymnáziu zelenou“, si sympatizanti připnuli zelenou 
stužku. Zelená je navíc barvou nové školy. Kromě projevů si hosté vyslechli písničkáře 
Martina Svatoně, Matěje Čejchana a kapelu The Hops Party. Doprovodné činnosti 
obsahovaly výtvarné tvoření a sportovní aktivity, jako například střelbu z luku nebo slackline, 
malé děti si užily i chození na chůdách. 
 
Přestože byla akce zorganizována poměrně narychlo, počet příchozích pořadatele příjemně 
překvapil. Je zřejmé, že občanům Hořic na osudu tamního školství záleží a že jim není 
lhostejný přístup úřadů. Hojná účast budiž důkazem, že o čtyřleté gymnázium je v regionu 
zájem. Čtyřletý obor byl totiž před několika lety v Hořicích zrušen. Hořické gymnázium je 
připravené od září začít a stále přijímá přihlášky studentů. Informace o filosofii nové školy 
jsou uvedeny na stránkách www.gymhorice.cz.  
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