
Ve dnech od čtvrtka 19. září, do neděle 22. září náš kraj i naši školu navštívili žáci partnerského 

gymnázia Johannes-Nepomuk-Gymnasium z Rohru v Dolním Bavorsku. Tradiční dlouholeté 

partnerství obou škol nespočívá pouze v pravidelných návštěvách broumovských gymnazistů v Rohru, 

potažmo rohrských u nás, ale funguje i na úrovni učitelského sboru. Ke konci minulého školního roku 

2012/13 se kupříkladu několik z nás, učitelů Gymnázia Broumov, účastnilo výjezdu do Rohru na 

pozvání ředitele tamního církevního gymnázia pana Franze Langa, kde jsme měli možnost nejen 

porovnat materiální vybavení obou škol, ale i příležitost nahlédnout přímo pod pokličku německého 

vzdělávacího systému, když jsme živě sledovali výuku. Pochopitelně jsme si mohli s německými 

kolegy popovídat a vyměnit zkušenosti. 

V rámci pravidelných výměnných pobytů žáků k nám v doprovodu dvou pedagogů a dalších tří 

dospělých z řad rodičovské rady tentokrát zavítala čtyřicítka zvědavých německých sedmáků (věkově 

odpovídající gymnaziální sekundě), pro kterou se partnerskou třídou stala broumovská kvarta. Výběr 

na kvartány padl zejména z jazykových důvodů, jelikož alespoň polovina z nich má němčinu jako 

druhý cizí jazyk již druhým rokem. Pochopitelně byla v pátek během tzv. projektového dne slyšet i 

angličtina, kterou si obě strany v případě nouze vypomáhaly. Na programu byly tři workshopy - 

hudební, výtvarný a sportovní, během nichž žáci měli šanci společně si zahrát a zazpívat, vytvořit 

vlastní obrázek či vylézt po horolezecké stěně, ale zejména být spolu a komunikovat, zkrátka 

poznávat se. Po odpoledním, individuálním programu německých žáků, kdy absolvovali prohlídku 

broumovského kláštera a návštěvu Muzea papírových modelů v Polici nad Metují, se večer již opět 

odehrál ve znamení společného zážitku. Tentokrát hudebního - tři hudební skupiny (Arwen, Mud 

From Heaven, Odmocnina z pomeranče), z velké části obsazené studenty broumovského gymnázia, 

připravily výborný program a ve finále roztančily celou tělocvičnu.  

Velkou část soboty naplnil výlet do Adršpašských skal zakončený obědem na Bischofsteinu, a 

v podvečer pak prohlídka dřevěného kostela Panny Marie, po které ještě následovala bohoslužba 

v kostele sv. Petra a Pavla.  

Neděle pak nebyla spojená pouze s loučením a odjezdem, ale i s pozváním a příslibem dalšího 

setkání, ke kterému by mělo dojít znovu příští září. Tentokrát však jsou žáci naší kvarty zváni do 

Rohru, kam by měli vyrazit doplněni o kvintány, kteří se letošního programu rovněž účastnili a 

kterým, stejně jako kvartánům, patří dík za pomoc při realizaci tohoto pobytu.  

Na závěr bych rád samozřejmě poděkoval i všem ostatním, kteří pomohli, zejména pak kolegyním Evě 

Kroupové a Kláře Nentvichové, které připravily hudební dílny, Jaroslavě Hornychové za dílnu 

výtvarnou a kompletní pomoc při přípravě a zajištění celého pobytu, pochopitelně děkuji za podporu 

a pomoc i ředitelství a sekretariátu školy.  Děkuji rovněž i Magdaleně Janouškové, bez které by toto 

partnerství nebylo tam, kde je dnes. V neposlední řadě patří dík také Radě města Broumova a 

Nadačnímu fondu Gymnázia Broumov, bez jejichž finanční pomoci by se takovouto akci jen stěží 

podařilo uspořádat. 
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