
Broumov, 12. listopadu 2015 
Stará radnice 

Ocenění NFGB 



Správní rada NF GB 
 
předsedkyně 

Ing. Zdena Cikrytová 
 

členové  

MUDr. Luboš Hovorka 
RNDr. Karel Pelán 
Mgr. Jiří Ringel 
RNDr. Jan Strašil 
Ing. Lenka Zálišová 



 školní rok 2014/2015 

Ocenění NFGB 



 

OCENĚNÍ za školní rok 2014/2015  

Kolektiv - kultura 

Studenti hudební výchovy 
vedení paní Evou Kroupovou 



 

OCENĚNÍ za školní rok 2014/2015  

Kolektiv - kultura 

Školní knihovnice ze sexty 
Barbora Čepelková, Ivana Čuříková, 

Aneta Klusoňová, Valentina Ringelová, 
Ivana Valešová 





Hlavní sponzoři Nadačního fondu 
Gymnázia v Broumově 2015 

Města a obce: Broumov, Bukovice, Martínkovice   
Firmy:  VEBA Broumov a.s.  Z – TRADE s.r.o. 
  HOBRA-ŠKOLNÍK s.r.o.  HS Flamingo s.r.o.  
  Agentura pro rozvoj Broumovska Pivovar Olivětín  
  GASTROPAL s.r.o.  POLLY Drogerie Teta 
  LUTOMA   PRIKNER – tepelné zpracování kovů 
  BEZEDOS   Dřevoterm 
  Broumovské stavební sdružení Velvyslanectví USA v Praze 
  Centrum služeb Broumov Farnost Broumov 
  Centrum Walzel Meziměstí Vinotéka Petr Gabriel 

Kvíčerovská pekárna  Potraviny Šafář 
     
Jednotlivci: Jan Flíger, Tomáš Cirkl, Tomáš Hrábek, MUDr. Alena Jarkovská,  
  MUDr. Marcela Výravská, Petr Staněk, Jakub Unger a rodiče studentů 

 

VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME 



propagace školy a 
regionu 

školní rok 2014/2015 



Pavel Chudomský 
(sexta)  

 
 
• spoluorganizování sportovních 

akcí pro školy na Broumovsku 
• trenérská činnost 
• reprezentace školy na 

sportovních soutěžích 
 

Nominaci podává 
Pavel Trenčanský 

 



Jan Světlík 
(sexta)  

 
 
• spoluorganizování sportovních 

akcí pro školy na Broumovsku 
• trenérská činnost 
• reprezentace školy na 

sportovních soutěžích 
 

Nominaci podává 
Pavel Trenčanský 

 



Jitka Smolíková 
(sexta)  

 
 
• za účast v jazykových soutěžích 

ruského jazyka 
• aktivní fotografka různých 

školních akcí 
 

Nominaci podává 
Šárka Rambousková 
 



Nicola Sidney 
(prima)  

 
 
• vynikající studijní výsledky  
• reprezentace školy ve 

sportovních a vědomostních 
soutěžích a olympiádách, na 
hudebních akcích  

• školní akce – přehazovaná, 
florbal, volejbal  

• MO 2. místo v Náchodě 
• poznávání přírodnin 

Nominaci podává 
Martina Salašová 

 



Pavla Hajpišlová 
(septima)  

 
 
• nadstandardní práce pro školu  
• moderování školních i 

mimoškolních akcí;  
• vítězství v soutěži reportáží v 

projektu Jak se dělá televize;  
• spolupráce s Českou televizí – 

reportáže na programu ČT:D; 
natočení propagačního videa  k 
70. výročí Gymnázia Broumov 

Nominaci podává 
Milan Kulhánek 

 



Jan Zavadil 
(septima)  

 
 
• spolupráce s Českou televizí – 

reportáže na programu ČT : D 
•  natočení propagačního videa  k 

70. výročí Gymnázia Broumov 

Nominaci podává 
Zdena Cikrytová 

 



 školní rok 2014/2015 

Ocenění NFGB 



kultura 

školní rok 2014/2015 



Jiří Rambousek 
(sekunda)  

 
 
• 2. místo v okresním kole 

konverzační soutěže z anglického 
jazyka. 

• umístění v okresních i krajských 
kolech ve hře na kytaru. 

• za četná vystoupení v hudebních 
akcích školy  

• za sportovní reprezentaci školy 
na okresní úrovni ve florbalu 

Nominaci podává 
Květoslava Strašilová 
 



Karolína 
Soukupová 

(tercie)  
 
• za výborné studijní výsledky 
• reprezentace školy a ZUŠ Police 

nad Metují v hudebních 
soutěžích - členka vítězného 
souboru ARCHI PICCOLI. Soubor 
zvítězil v Celostátním kole soutěží 
ZUŠ ve hře smyčcových souborů. 

• zahrála si s Českou filharmonií v 
Dvořákově sále pražského 
Rudolfina. (21.června 2015) Nominaci podává 

Zuzana Valášková 
 



Lenka Ištoková 
(tercie)  

 
• za výborné studijní výsledky 
• reprezentace školy v hudebních 

soutěžích - členka vítězného 
souboru ARCHI PICCOLI ze ZUŚ 
Police nad Metují. Soubor zvítězil 
v Celostátním kole soutěží ZUŠ ve 
hře smyčcových souborů. 

Nominaci podává 
Zuzana Valášková 

 



Anna Novotná 
(2. A)  

 
• hra na housle, reprezentace školy 

na hudebních akcích, obětavá 
práce pro třídu 

• vede jako koncertní mistr houslí 
orchestr Archi  Piccoli z polické 
ZUŠ, který vyhrál v Národním 
kole soutěže ZUŠ nejen ve své 
kategorii, ale vyhrál i cenu 
Absolutního vítěze, což znamená, 
že se stal nejlepším studentským 
orchestrem v ČR 

Nominaci podává 
Hana Vodňanská 

 



Petra Svobodová 
(3. A)  

 
 
• vynikající reprezentace školy v 

biologických soutěžích 
• výborné výsledky v hudebních 

aktivitách – 1. místo v krajském 
kole soutěže ZUŠ a  postup do 
celostátního kola 

• výborný prospěch  
   

Nominaci podává 
Šárka Rambousková 
 



kategorie kultura 

školní rok 2014/2015 

Jiří Rambousek 
Karolína Soukupová 

Lenka Ištoková 
Anna Novotná 

Petra Svobodová 



Kultura 

Anna 
Novotná 

2. A 

Sponzor: POLLY Drogerie Teta 
manželé Kašparovští 



humanitní obory 

školní rok 2014/2015 



Pavlína 
Hartmanová 

(septima)  
 
 
• za vynikající studijní výsledky,   
• nadstandardní práce pro školu, 
•  účast na Českém modelu 

amerického kongresu v Praze;  
• stáž na Filozofické fakultě UK 

Praha – katedra logiky; 
•  kurz na Advanced Placement 

Computer Science Johns Hopkins 
University – známka A+ Nominaci podává 

Milan Kulhánek 



Štěpán Chládek 
(tercie)  

 
 

Nominaci podává 
Zuzana Valášková 

 

• za výborné studijní výsledky 
• za reprezentaci školy v 

Olympiádě z českého jazyka 
(okresní kolo),  

• v Pythagoriádě (okresní kolo), 
• v Olympiádě z dějepisu ( krajské 

kolo 8. místo)  
•  za reprezentaci školy 

v soutěžních projektech 
"Municipalita" a "Republika" 



Klára Ištoková 
(septima)  

 
 
• za stabilně vynikající studijní 

výsledky po celou dobu studia  
• 1.místo v krajském kole  

Olympiády  v českém jazyce  
• 7.místo v celostátním  kole 

Olympiády v českém jazyce 

Nominaci podává 
Milan Kulhánek 

 



humanitní obory 

školní rok 2014/2015 

Pavlína Hartmanová 
Štěpán Chládek 
Klára Ištoková 



Humanitní obory 

Klára 
Ištoková 

septima 

Sponzor: Z-Trade 
manželé Zálišovi 



sport 

školní rok 2014/2015 



Jan Rusin 
(kvarta)  

 
• Dlouhodobě reprezentuje školu v 

oblasti sportu, dosahuje velkých  
úspěchů v orientačním běhu.  

• mistr ČR v OB v závodě družstev  
(říjen 2014) 

• 3. místo na Mistrovství ČR v 
nočním orientačním běhu 
(duben 2015) 

• 7. místo na velkém štafetovém 
mezinárodním závodě Tiomila ve 
Švédsku (květen 2015) 

Nominaci podává 
Ivana Hejtmánková, Eva Kroupová 
 



Jindřich Novotný 
(tercie)  

 
 

Nominaci podává 
Zuzana Valášková 

 

• Za umístění v tanečních 
soutěžích se sestrou Štěpánkou, 
která nastoupila do letošní 
primy. 

• Soutěže – sportovní tance (STT), 
latinské tance (LAT),  kombinace 

• Kategorie junioři nebo dospělí. 



Ondřej Volák 
(tercie)  

 
 

Nominaci podává 
Zuzana Valášková 

 

• za reprezentaci školy v okresním 
kole Fyzikální olympiády (3. 
místo) 

• za reprezentaci školy ve 
sportovní soutěžích (po 
podzimní části vedl krajský 
žebříček orientačních běžců 
kategorice H 14 C (v konkurenci 
32 běžců)  

• zvítězil v závodě Českého poháru 
štafet v Jičíně 

• za 2. místo v Ústředním kole 
soutěže bicích nástrojů 



Anna 
Freiwaldová 

(prima)  
 
 

Nominaci podává 
Martina Salašová 

 

• vynikající studijní výsledky  
• reprezentace školy ve 

sportovních soutěžích – volejbal, 
vybíjená, florbal. 

• judo: Mezinárodní turnaj v 
Polsku, 1. místo.  

• Český pohár judistů v Brně, 1. 
místo. 

• Přebor ČR v Hranicích na 
Moravě, 5. místo. 



Štěpán Štolfa 
(2. A)  

 
 

Nominaci podává 
Hana Vodňanská 

 

• Závody na lyžích 
• je reprezentantem ČR v běhu na 

lyžích  (vloni v  juniorské 
kategorii, letos v kategorii muži)   

• Mistrovství ČR v běhu na 
lyžích:  1. místo ve štafetě volně 

• Běžecké závody:  
• Celkové 1. místo v běžeckých 

vrškách 2014. 
• Cyklistické závody:  
• Celkově 2. místo ve Vrchařské 

lize 2015  



sport 

školní rok 2014/2015 

Jan Rusin 
Jindřich Novotný 

Ondřej Volák 
Anna Freiwaldová 

Štěpán Štolfa 



Sport – nižší gymnázium 

Jindřich 
Novotný 

tercie 

Sponzor: HS Flamingo 
pan Přemysl Valášek 



Sport – vyšší gymnázium 

Štěpán 
Štolfa 

2. A 

Sponzor: Gastropal s.r.o. 
MUDr. Luboš Hovorka 



student roku 

školní rok 2014/2015 



Student roku 

Martin 
Přibyl 

sekunda 

Sponzor: Hobra-Školník s.r.o. 
paní Marcela Školníková 



Hlavní sponzoři Nadačního fondu 
Gymnázia v Broumově 2015 

Města a obce: Broumov, Bukovice, Martínkovice   
Firmy:  VEBA Broumov a.s.  Z – TRADE s.r.o. 
  HOBRA-ŠKOLNÍK s.r.o.  HS Flamingo s.r.o.  
  Agentura pro rozvoj Broumovska Pivovar Olivětín  
  GASTROPAL s.r.o.  POLLY Drogerie Teta 
  LUTOMA   PRIKNER – tepelné zpracování kovů 
  BEZEDOS   Dřevoterm 
  Broumovské stavební sdružení Velvyslanectví USA v Praze 
  Centrum služeb Broumov Farnost Broumov 
  Centrum Walzel Meziměstí Vinotéka Petr Gabriel 

Kvíčerovská pekárna  Potraviny Šafář 
     
Jednotlivci: Jan Flíger, Tomáš Cirkl, Tomáš Hrábek, MUDr. Alena Jarkovská,  
  MUDr. Marcela Výravská, Petr Staněk, Jakub Unger a rodiče studentů 

 

VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME 



Broumov, 12. listopadu 2015 
Stará radnice 

Ocenění NFGB 



ogo nfgb 
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