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     Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který 

podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v 

oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.  Je nástupcem Programu 

celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. 

     Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě 

třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, 

odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 

2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. 

     Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři 

amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích 

zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na 

reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, 

podnikatelské schopnosti a zaměstnanost. 

     Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací 

zařízení prostřednictvím internetu. 

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce: 

KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců 

KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů 

KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky 

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země 

Programové země: 

členské státy EU – 28 zemí 

členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) 

Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Partnerské země: 

Partnerské země sousedící s EU 

Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina 

Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko 

Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko 

Rusko 

Další partnerské země 

některé Klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny 

jakékoliv partnerské zemi z celého světa. 

    

 

 



     Gymnázium Broumov se v letošním roce zúčastnilo výběrového řízení projektových žádostí v rámci 

programu ERASMUS+, KA1, mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání. Z celkem 358 podaných žádostí z celé 

republiky bylo schváleno pouze 58 a naše škola byla zařazena mezi úspěšné žadatele o grant. V období 6/2015 

– 5/2017 tak v rámci evropského programu Erasmus+,  projektu  2015-1-CZ01-KA101-013097  vycestují do 

Velké Británie na dvoutýdenní metodologické jazykové kurzy čtyři angličtinářky. Cílem těchto aktivit je 

zkvalitnění výuky cizích jazyků a modernizace výukových postupů stejně jako zkvalitnění reprezentace školy, 

realizace mezinárodních projektů a navázání kontaktů s pedagogy a studenty EU. Gymnázium Broumov 

dlouhodobě podporuje a vytváří podmínky pro další vzdělávání svých pedagogických pracovníků. Podpora 

mezinárodních vzdělávacích aktivit učitelů zapadá do koncepce rozvoje školy, která pracuje s vizí moderní 

respektované vzdělávací instituce s aktivními pedagogy, efektivními metodami výuky, motivovanými žáky a 

cennými mezinárodními kontakty. 

Mgr. Martina Salašová, koordinátor projektu  

 

 

Program Erasmus+: Jitka Smolíková a Alena Michálková zdraví z Anglie. 

02.09.2016 17:38:24 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Učitelky anglického jazyka Jitka Smolíková a 

Alena Michálková jsou na desetidenním 

vzdělávacím pobytu v anglickém Sidmouthu. 

Zdravíme studenty z malebného města Sidmouth 

v JZ Anglii. Díky programu Erasmus+ se zde 

účastníme kurzu jazyka a metodiky. Jsou zde 

studenti z různých zemi světa, učitelé plni elánu, 

kteří nás inspirují novými aktivitami do hodin. 

Těšte se na nás, my se těšíme na Vás. 

Jitka Smolíková, Alena Michálková 

 

 

Projekt Erasmus+: Ivana Hejtmánková zdraví z Anglie. 

17.09.2016 19:58:55 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Ze studijního pobytu v anglickém Bournemouthu posílá pozdrav všem kolegům a studentům Mgr. Ivana 

Hejtmánková. Pobyt se uskutečňuje v rámci programu Erasmus Plus. 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt Erasmus+: Martina Salašová posílá pozdrav z Oxfordu. 

12.09.2016 12:24:42 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Vyučující anglického jazyka Martina Salašová je na studijním pobytu v anglickém Oxfordu. 

 

Zdravím všechny studenty a učitele z Oxfordu, kde se účastním 

jazykového pobytu v rámci projektu Erasmus+. S ostatními učiteli z 

celé Evropy poznáváme zákoutí oxfordských kolejí (všechny asi 

navštívit nestihneme, je jich tu 39 - Cotstwolds, Bleinheim Palace, 

místa inspirovaná  pro filmy Harryho Pottera...).   Martina Salašová 

 

 

 



 



Adaptační pobyt. 
     Škola každoročně pořádá adaptační pobyt žáků prvních ročníků, na který se nám většinou daří získávat 

granty. 

 

Warfum 2016 - 2017. 

Karel Výravský: Holandsko nejsou jen tulipány 

05.10.2016 17:10:04 | AUTOR: PAEDDR. MILAN 

KULHÁNEK 

Text Karla Výravského o pracovní cestě do 

Nizozemí. 

     Staří Řekové považovali cestování za formu 

vzdělávání. A jako v mnohém jiném i v tomto měli 

pravdu. Cestování člověku minimálně rozšiřuje 

obzory, ale hlavně umožňuje setkávání s novými 

lidmi, dává neotřelé pohledy jak dělat věci jinak, přináší inspiraci. A prohlubuje jazykové kompetence.  

     Proto jsem byl rád, když asi před rokem naši školu oslovil pan Karel Vlak, ředitel gymnázia v holandském 

městě Warfum, s nabídkou partnerství a s pozváním k návštěvě Holandska. Ve středu 28. září 2016 jsme se s 

kolegyněmi, které mají o případnou spolupráci s holandskou školou zájem, vydali na cestu. Nejprve do Prahy na 

letiště a pak letadlem do Amsterodamu. Tam nás už čekal pan ředitel a dovezl nás dvě stě kilometrů do 

Warfumu, což je malé městečko s dvěma tisíci obyvateli. Již cestou jsem si všiml, jak je Holandsko roztomilé a 

pro člověka z Podkrkonoší značně placaté. Malinkaté cihlové domečky, úzké uličky, vodní kanály, větrné mlýny, 

čisto a usměvaví lidé. 

     Ve čtvrtek jsme téměř celý den strávili ve škole. Systém holandského školství je jiný než u nás. Děti chodí 

povinně do školy od čtyř let a základní školu navštěvují do dvanácti let. Pak se jejich vzdělávací dráhy začnou 

lišit. Všichni sice pokračují na střední škole, ale podle výsledků závěrečných testů, podle doporučení 

výchovného poradce a podle zájmu žáků a rodičů buď pokračují ve všeobecném vzdělávání, nebo se orientují 

technicky či prakticky. Povinná školní docházka je až do osmnácti let. Všeobecné vzdělávání se dá přirovnat k 

našemu gymnáziu a je přípravou pro studia na vysokých školách, z technického a z praktického směru jsou žáci 

připraveni ke studiu na středních odborných školách nebo k výkonu řemeslných povolání. Škola ve Warfumu 

sdružuje gymnázium i školu technicko-praktickou, má asi 700 žáků a tři školní budovy. Žáci sem dojíždějí z 

blízkého i vzdáleného okolí (až 20 kilometrů) - a jak jinak než na kole. 

     Navštívili jsme hodiny angličtiny, holandštiny, latiny, biologie, výtvarné výchovy, hudební výchovy a 

dramatické výchovy. Také jsme viděli praktickou výuku elektrikářů, zámečníků, kadeřnic a ošetřovatelek. Výuka 

je organizovaná podobně jako v českých školách - v třídně-hodinovém systému. Učitelé i žáci hodně využívali 

výhod zcela nové školní budovy (postavena před třemi roky), která kromě toho, že každý předmět má svou 

odbornou učebnu, poskytuje mnoho prostor na shromažďování a na tvorbu projektů (haly, studovny, knihovna, 

venkovní atria, relaxační zóny). Trochu jsme byli překvapeni, že vyučovací hodina trvala 60 minut, ale prý to 

vyhovuje zvláště při realizaci samostatných prací a drobných projektů. Potěšila nás ukázněnost, slušnost, 

samostatnost a aktivita žáků a pečlivost a připravenost učitelů. Z celé školy na nás dýchla pohoda a jakási 

pozitivní energie. 

     Setkali jsme se s učiteli a s vedením školy a představili jsme jim naše gymnázium. Potom jsme s vedením 

školy jednali o formách možné spolupráce. Vzhledem k tomu, co jsme ve škole viděli, se nám budoucí 

spolupráce zdá reálná. Mohla by nás obohatit o nové poznatky a o nové formy práce a především by 

napomohla rozvoji jazykových kompetencí našich žáků. V Holandsku jsou totiž dvěma nejdůležitějšími cizími 

jazyky angličtina a němčina, které se v hojné míře vyučují také na našem gymnáziu  a jsou pro budoucí 



uplatnění našich absolventů důležité. Každý holandský žák i dospělý jsou schopni plynule přecházet z 

holandštiny do angličtiny a do němčiny. 

     Pro začátek ani jedna strana nechce megalomanské výměnné pobyty či projekty z Evropské unie. V rovině 

žákovské začneme spolupráci nejprve prostřednictvím ICT nástrojů (skype, diskusní fóra, chaty, 

videokonference, eTwinningové aktivity apod.). V rovině učitelské jsme naplánovali návštěvu skupiny 

holandských učitelů v Broumově na jaro 2017. Potom by mohly následovat menší projekty se vzájemnou účastí 

žáků obou škol, zvláště projekty v oblasti výchov, ale určitě by se mohlo jednat třeba o dějepis či zeměpis anebo 

o něco úplně jiného, až nás to napadne. A teprve v horizontu několika let bychom chtěli zkusit poznávací zájezd 

se žáky do Holandska. 

     Prostě dobrovolná spolupráce z touhy něco poznat, někoho poznat, inspirovat se - spolupráce jako výzva. 

    Pátek, poslední den návštěvy, jsme strávili cestováním po okolí Warfumu a návštěvou krajského města 

Groningenu. Groningen je hlavní město stejnojmenné provincie. Ve městě žije přibližně dvě stě tisíc obyvatel, a 

jedná se tak o největší město v severní části Holandska. Je také vzdělávacím a obchodním centrem regionu. Ke 

studiu na zdejších vysokých školách je zapsáno přibližně čtyřicet tisíc studentů. Je zde rušno a tolik mobilujících, 

kouřících a bavících se cyklistů jsem ještě neviděl. A tulipány také ne - tak snad někdy na jaře. 

 

Návštěva z partnerské školy 

15.03.2017 18:41:49 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Minulý týden naši školu navštívili kolegové z partnerské školy ve Warffumu (Nizozemí). 

     Minulý týden naši školu navštívili kolegové z partnerské školy ve Warffumu (Nizozemí). Zajímali se o budovu 

školy, podívali se do některých hodin podle svého výběru, v kvartě si s nimi studenti procvičili angličtinu, 

dozvěděli se základní fakta o vzdělávacím systému ČR.O spolupráci s naší školou usilují i kvůli našemu regionu, 

takže proběhla prohlídka kláštera a muzea, kaple na Hvězdě, návštěva pivovaru a centra Walzel v Meziměstí. 

     Spolupráce bude pokračovat účastí nizozemských 

studentů na Gymplfestu. Pokud nám KÚ HK přidělí grant, 

na podzim by mohli navštívit Warffum naši studenti. 

      Chtěla bych poděkovat p.řediteli Výravskému, že je 

spolupráci nakloněn a podporuje ji. 

     Děkuji kolegyním Š.Rambouskové a E.Kroupové za 

velkou pomoc s organizací a zajištěním akcí. 

     Šimonu Machovi ze 3.A děkuji za tlumočení prohlídky 

pivovaru. 

     Děkujeme sponzorům a milým lidem, díky kterým se 

návštěva mohla uskutečnit: 

 

eTwinning. 
     Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko,  

     rádi bychom Vás informovali o tom, že paní Martina 

Salašová z Vaší školy, pracuje na mezinárodním eTwinningovém projektu s názvem: Getting to know each 

other..  

     Bezpečné prostředí online komunity škol eTwinning www.etwinning.net, která je určena výhradně školám a 

učitelům, je prioritou aktivity eTwinning, proto ověřujeme u každého projektu identitu učitele a oznámení o 

zapojení do projektu je zasíláno i řediteli školy. Aktivita eTwinning je iniciovaná Evropskou komisí a je do ní k 

dnešnímu dni zapojeno přes 300 000  učitelů z více než 140 000 škol, které společně pracují v různých 

vzdělávacích projektech na portále www.etwinning.net. Veškeré služby aktivity eTwinning jsou školám 

poskytovány zdarma.  

     Velmi si vážíme toho, že se další český učitel zapojil do mezinárodní online spolupráce škol eTwinning a 

předem Vám děkujeme za podporu, kterou učitelům při práci na vzdělávacích projektech poskytujete.  

Za eTwinning tým Martina Nebeská  



 

Aktivní škola.    
     Projekt  portálu Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka 

pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před 

rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve 

své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci 

průběžně ověřují své schopnosti a spolu se svými rodiči a učiteli 

nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, ale i ty, na jejichž rozvoj je 

potřeba se zaměřit. V současnosti server ProŠkoly.cz 

nabízí Testy dětských schopností, Paměťové testy, Testy pro 

nejmenší a Test volby povolání. 

     Všechny testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí www.proskoly.cz a výsledek byl 

vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak komplikovaná a nákladná příprava testů v papírové formě a 

zdlouhavé vyhodnocování výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu, tedy i z 

domova.  

Projekt je zcela unikátní v několika bodech: 

 grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání e-mailem, archivace; 

 možnost bezplatného opakování testů; 

 školní licence pro neomezený počet žáků; 

 testy jsou žákům dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, není nutné je 

vypracovávat při vyučování; 

 okamžité on-line vyhodnocení testů – ihned po testování možné výsledek konzultovat s učitelem, 

výchovným poradcem či rodičem. 

 

 

 

 

 

Pečujeme o vzdělávání. 
     Projekt firmy Scio. Do projektu jsou zařazeny školy, které provádějí 

soustavnou evaluaci a mj. k tomu využívají testy firmy Scio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymplfest.  https://www.youtube.com/channel/UCu1MzMO8l46Gpz4QPCJukbw 

9. Gymplfest : reklama na RÁDIU ČERNÁ HORA 

23.05.2017 05:55:00 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

     Druháci zajistili našemu festivalu reklamu na RÁDIU ČERNÁ HORA. Poslechněte si nejdříve naši verzi a 

později si nalaďte 105,3 FM. 

Reklamu ve formátu mp4 najdete na našem faceboku. 

9. GYMPLFEST – Etnokoutek 

13.02.2017 16:28:32 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Začínáme pomalu připravovat program na 9. Gymplfest, který by se měl 

realizovat jako multižánrový festival studentské tvorby 25. - 26. května 

2017 v parcích, zahradách, ulicích, kavárnách a jiných pohodových 

místech  historické části Broumova. Jedním z chystaných představení by 

se mohl stát hudební "etnokoutek" kvinty a prvního ročníku... ek 

 

     Studentský hudební festival a přehlídka studentských i jiných kapel, 

který pořádáme každoročně pro žáky gymnázia, pro žáky základních škol 

z Broumovska a pro obyvatele Broumova. Gymplfest má každý rok jinou 

podobu. 

9. GYMPLFEST – multižánrový pouliční festival studentské tvorby 

11.04.2017 18:23:37 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Informace pro veřejnost - páteční program 9.Gymplfestu 2017 

Pátek 26. 5. od 16:30 

Gymnázium Broumov pro Vás připravuje: 

Výtvarně-historické exhibice – parková zahrada pod poliklinikou /16:30–19:00/ 

Hudební kavárnu – klášterní kavárna Café Dientzenhofer /16:30–19:00/ 

Taneční produkce – hotelový komplex Veba /16:30–19:00/ 

Rockový koncert – undergroundový klub Eden /po 19:00/ 

Pořádá: GB ve spolupráci s Městem Broumov, APRB, ZUŠ Broumov a Police nad Metují, Ulitou Broumov.  

Vstup: volný.                          (ek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCu1MzMO8l46Gpz4QPCJukbw


9. GYMPLFEST POČÍTÁ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 

14.03.2017 16:12:46 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

     Vážení přátelé, rádi bychom Vás pozvali na 9. Gymplfest, 

multižánrový pouliční festival studentské tvorby.  

 

     Vážení přátelé, 

     rádi bychom Vás pozvali na 9. Gymplfest, multižánrový 

pouliční festival studentské tvorby. Můžete se těšit na živou 

hudbu doplněnou tancem, divadlem, filmy, výstavami 

fotografií, maleb a plastik. To vše v historických kulisách 

našeho města 25. – 26. května 2017. 

     Akci připravují studenti Gymnázia Broumov, ale účastnit se 

budou i pozvané studentské týmy ze spřátelených gymnázií v 

Břeclavi, Náchodě či holandském Warffumu. Bližší program 

Vám poskytneme brzy, nyní přikládáme pozvánku vyrobenou 

pro naše mezinárodní partnery. 

                                                                 studenti a učitelé GB 

 

 

 

 

UDĚLEJTE NÁM PŘEDSKOKANA NA 9. GYMPLFEST 

18.04.2017 16:07:04 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

     V průchodu do IC 

Broumov jsme umístili 

piano jako symbol 

pouličního muzicírování. 

Přijďte si zahrát i Vy, a 

přiveďte tím na náš festival 

další diváky... ek 

 

 

 

 

 

 

 



Pozdrav z Warffumu 

08.06.2017 05:50:26 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

     Studenti a kolegové z nizozemského Warffumu zdraví naše gymnázium, 

znovu děkují za pozvání na Gymplfest a možnost zde vystoupit. 

Výtvarně-historické exhibice i rockový koncert nabízí broumovský 

studentský festival Gymplfest 

     V Broumově dnes začíná 9. ročník Gymplfestu, multižánrového 

pouličního festivalu studentské tvorby, který nabídne výtvarnou, 

historickou i hudební zábavu. Akci pořádá Gymnázium Broumov ve 

spolupráci s Městem Broumov, APRB, ZUŠ Broumov a Police nad Metují, 

Ulitou Broumov. Dvoudenní festival potrvá do pátku 26. května. 

Dopolední program pro školy a kolemjdoucí:  

 Plastiky B. Hyťhové a Café Baret – Mírové náměstí (za deště sál 

radnice) 

 Hudební kavárna – piano a sólový zpěv – zahrádka Café 

Dientzenhofer 

 Výtvarné výstavy studentů GB + fotografie R. Martince – klášterní nádvoří 

 Dutch Band – kapela holandského gymnázia z Warffumu – před Galerií Dům klášterní zahrady (za 

deště uvnitř) 

 Oživlé sochy – interaktivní produkce – ve Schrollově parku (za deště Klub ROK) 

 Langerova zahrada – velkoformátová výstava historických fotografií s kostýmovanými průvodci – v 

parku pod poliklinikou (za deště Klub ROK) 

 Kabaret Sekunda – drobné divadelní a cirkusové kousky – park pod poliklinikou (za deště Klub ROK) 

 Vodní bitva – interaktivní produkce – školní dvůr gymnázia 

 Etnokoutek – didgeridoo a bubny v parku Álejka (za deště Klub ROK) 

 Taneční stage – od klasiky přes balet a hip-hop k módní přehlídce – zahrady hotelového komplexu 

Veba (za deště v kavárně kongresového centra) 

 Wajnot? – kapela studentů GB – Undergroundový klub Eden 

 Filmový vstup – studentské videoklipy kvarty – v Edenu 

 Varhanní improvizace + výstava maleb studentů břeclavského gymnázia – kostel sv. Václava, V 

Kopečku 

 Komorní hudba – strunná a dechová uskupení – Malé náměstí (za deště kostel sv. Ducha pod 

nemocnicí) 

Standa Pitaš otevírá klub Eden 9. Gymplfestu 

17.05.2017 18:58:42 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

     Stanislav Pitaš vyšel vstříc pořadatelům Gymplfestu. Osobně si vážím pana Pitaše pro jeho podpis Charty 77 a 

jasné politické názory - poznámka mk 

     Jsem rád, že takové projekty vznikají a jsou běžnou součástí kulturního života. Je správné s kulturou vyjít do 

ulic a pokusit se nenásilnou formou do ní vtáhnout i občany. Tak 

trochu mi to připomíná happeningy, které mám rád. Jsem upřímně 

rád, že si mladí tvůrci a pořadatelé Gymplfestu vybrali pro svůj 

festival i klub Eden, protože mladým lidem, kteří něco smysluplného 

tvoří, by se mělo jít naproti, a když to jenom trochu jde, tak jim 

pomoct.  Gymplfestu přeju, aby vše vyšlo. A budu se těšit 26. května 

na diváky i účinkující v klubu Eden.  S pozdravem Standa G. Pitaš 



Učitelská produkce na 9. Gymplfestu 

15.05.2017 06:05:04 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Letošní ročník festivalu proběhne také za kulturní účasti některých pedagogů.  

     Letošní ročník festivalu proběhne také za kulturní účasti některých pedagogů. Těšit se můžete na výstavu 

fotografií Rudolfa Martince ze série Kámen a světlo. Tento soubor byl na podzim prezentován v pražské galerii 

Centra FotoŠkoda. Dále do dění přispěje sochařka a keramička Bohdana Hyťhová, která se věnuje portrétnímu 

sochařství a drobné plastice. V rámci hudebního uskupení Café Baret se představí Eva Kroupová. A v neposlední 

řadě přijedou okruh účinkujících rozšířit holandští učitelé ze spřáteleného gymnázia ve Warffumu se svým 

hudebním triem…                                                                                                             tým organizace festivalu 

 

9. Gympfest 2017: Právě dnes v pátek 26.5. probíhá v ulicích Broumova 

26.05.2017 06:00:31 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 



 

První den gymplfestu, čtvrtek 25.5., zachytila Eliška Palhounová.   9. Gymplfest hostil kolem 1000 diváků. 

Zahrnoval nejen pouliční produkce, ale i workshop a rockový koncert šestice kapel v Edenu. 

 

 

     Milá paní Kroupová, 

     kolegové přicházejí do sborovny. Jsou spokojení, vykládají si o jednotlivých vystoupeních.... 

     Já jsem viděla jen 4 stanoviště, jsem nadšená, klobouk dolů, studenti jsou talentovaní, vy dospělí jste 

nadšenci, Broumov je úžasná kulisa... 

     Neumím si představit, kolik úsilí stála organizace celé akce.  

     Děkuji.                                                                                                                                         Mgr. Naděžda Dvořáková 

                                                                                                                                                               zástupkyně ředitele 

                                  ZŠ Hradební, Broumov 

 

 

Poděkování má stále svoji hodnotu 

30.05.2017 05:49:06 | AUTOR: PAEDDR. 

MILAN KULHÁNEK 

     Poděkování má stále svoji hodnotu a 

potěší. Děkuji proto všem, kteří se zapojili 

do 9. Gymplfestu a svojí ochotou a prací 

přispěli ke zdárnému průběhu dalšího 

ročníku pouličního multižánrového festivalu 

studentské tvorby. 
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     Z řad studentů gymnázia Vás bylo přes 80. Poděkování patří Vám všem, speciální osobní díky posílám Šimonu 

Zahradníkovi, který se profesionálně postaral o holandský hudební tým v průběhu celého festivalu. 

     Děkuji také všem kolegům, kteří se zapojili a pomáhali: Jitce Smolíkové, Heleně Knittelové, Bohdaně 

Hyťhové, Jaroslavě Hornychové, Martině Novotné, Lídě Lorencové, Rudolfu Martincovi, Bohuslavu Koláčnému, 

Marku Lengálovi, Vojtěchu Horákovi, Milanu Kulhánkovi, Jiřímu Ringelovi a Karlu Výravskému. 

     Poděkování patří také sponzorům a partnerům akce za finanční, materiální a personální podporu, tj. Městu 

Broumovu, Pro rozvoj Broumovska, Vzdělávacímu a kulturnímu centru Klášter Broumov, ZUŠ Broumov a ZUŠ 

Police nad Metují, Ulitě Broumov, Dětskému domovu Broumov, Farnosti Broumov, klubu Eden, Vebě a.s. 

     A děkuji samozřejmě také všem uloveným stěhovákům pian z řad pracujících, studujících, kolemjdoucích, 

svačících turistů i radících důchodců.  

                                                                                                                                                                        Eva Kroupová 

(Samozřejmě největší dík patří hlavní organizátorce Evě Kroupové - mk) 

 

Školní kapela Wajnot? 

Wajnot? On The Road  
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     Gymnaziální kapela Wajnot? se vydala na studentský festival spřátelené střední školy v Břeclavi a pojala to 

opravdu stylově. Podle jedné z vlastních písní s názvem On The Road nasedla do legendárního minibusíku T2 a 

vypravila se "na cestu". 

     Samotní protagonisté začali rozbrnkávat nástroje již během jízdy autem a při putování napříč republikou 

stačili odehrát i několik koncertů na benzinových pumpách. Některé z nich proběhly takzvaně v plné rockové 

sestavě, jiné v unpluggových verzích. Jedno však měly 

společné = volnost, svobodu, úsměv a energii mládí. Jack 

Kerouac by se určitě sám rád přidal do party a do svého 

díla Na cestě přidal pár nových zkušeností. 

     Návštěvníci čerpacích stanic i náhodní diváci byli 

konfrontováni s nečekanými hudebními kousky na 

nečekaných místech. Podařilo-li se jim zlepšit náladu 

hudbou či přáním zpěvačky k příjemnému tankování, 

zavládla v kapele všeobecná spokojenost. 

     Zpět do Broumova se skupina vrátila s novými 

fanynkami nejen z břeclavského gymnázia, ale i s 

dostatkem materiálu pro následující videoklip... 

     Sledujeme online: Wajnot? On The Road 

Koncert po benzinkách - aktuálně 14.05 - 

studentský festival v Břeclav + benzinka 

Borsch Břeclav. 
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Sledujeme online: Wajnot? On The Road 

Koncert po benzinkách, aktuálně v 21.55: 

Benzinka Shell Hustopeče 

 

http://nase.broumovsko.cz/hudba/wajnot-on-the-road.html


eden svět - Promítej i ty. 



Jeden svět.      
     Program Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovisuálních 

prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují 

zájem o problematiku, pomáhají získávat pozornost, vyvolávají otázky související s tématem lidských práv.    

Marie Hornychová: Děkuji všem studentům, současným i bývalým... 

27.03.2017 05:51:17 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

..kteří se podíleli na organizaci festivalu Jeden svět v Polici na Metují. 

     Srdečné díky JIRKOVI TRNOVSKÉMU, LENCE IŠTOKOVÉ, ANETĚ  LUKEŠOVÉ, ANEŽCE KARPFOVÉ, MICHAELOVI 

VAŽANOVI, PAVLOVI SUCHOMELOVI, loňským absolventkám MONICE PRCHALOVÉ a MAGDĚ TROUTNAROVÉ, 

fotografkám JITCE SMOLÍKOVÉ a ELIŠCE PALHOUNOVÉ i všem dalším, kteří přispěli do další kapitoly příběhu o 

nejmenším a nejnadupanějším regionálním festivalu Jeden svět! 

     Jste skvělí, protože píšete a děkujete, že jste mohli být u toho, ale jsme to my organizátoři, kdo děkujeme za 

vaši spolehlivost, samostatnost a pohodu, se kterou jste s námi zvládli provoz divadla. Čtyři dny, 13 filmů, 10 

debat, 20 hostů - a mnohé jiné... 

                                                                                                                                                            Marie Hornychová 

     Ohlas jedné z divaček, který došel hned po zakončení, je poklonou i vám, pomocníkům. 

     Je neděle večer. Mám plnou hlavu dojmů a otázek, o kterých bych potřebovala ještě několik dní se všemi 

těmi zajímavými lidmi diskutovat. Ale to bohužel už jen tak nepůjde. Dnes opět skončil jeden Jeden svět v Polici 

nad Metují. Téměř čtyři dny nabité neskutečnými zážitky. Filmy byly skvěle poskládané, doplňovaly je diskuse 

s významnými hosty, výstavy, taneční workshop, koncert polské kapely. Z bohatého programu jsem bohužel 

nezvládla zhlédnout asi tři filmy a přitom doufala, že jsem nepřišla o něco „důležitého“. Důležitý se mi zdá celý 

festival. Důležitý pro všechny, které zajímá život kolem nás, za hranicemi města, státu, Evropy. Důležitý pro 

zodpovědné vytvoření názorů na problémy politické i sociální. Důležitý pro výchovu a budoucnost našich dětí. 

Všichni, kteří pro nás tohle všechno dokázali zorganizovat, mají můj velký obdiv. Moc děkuji a doufám, že se 

všichni můžeme těšit na příští rok. 

                                                                                                                                                               Helena Pohlová 



THE WALL 2016. 

NEJSME DALŠÍ CIHLY VE ZDI, NEJSME PINK FLOYD 

05.10.2016 05:53:19 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Sextáni v úterý realizovali na půdě gymnázia projekt THE WALL 

2016.  

     Sextáni v úterý realizovali na půdě gymnázia projekt THE WALL 

2016. Touto hudební akcí si připomněli množství bariér, které nám 

přináší nejen současný svět, ale které si často stavíme kolem sebe i 

my sami. Pomyslné zdivo bylo nakonec strženo, školní půda nápor 

vydržela... ek 

 

Vítání jara. 

Vítání jara 2017 se blíží. 

03.03.2017 20:14:27 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Zveme Vás na příjemné sobotní odpoledne za výrazné účasti našich studentů. 

 

     Zveme Vás na módní přehlídku a.s. VEBA realizovanou ve spolupráci s Gymnáziem Broumov. Těšit se můžete 

na módní, taneční, hudební a společenskou show našich studentů a studentek... ek 

 

 

 

 



 



Rohr: Gymnázium Jana Nepomuckého v Rohru - výměnné pobyty a pracovní dílny. 
     Škola od roku 1990 spolupracuje s Gymnáziem Jana Nepomuckého v bavorském městě Rohr. Gymnázium 

Jana Nepomuckého je církevní gymnázium, které je přímým pokračovatelem tradic klášterního gymnázia v 

Broumově. Klášterní gymnázium bylo totiž do Rohru přesunuto po 2. světové válce v době odsunu Němců. 

Benediktinské kláštery v Rohru, v Břevnově a v Broumově úzce spolupracují a v rámci této spolupráce se 

odehrává i partnerství obou škol. Základem jsou výměnné pobyty studentů, při nichž se naši žáci rozvíjejí v 

němčině a v angličtině a poznávají německou kulturu a němečtí žáci obdivují přírodní krásy Broumovska. 

Během výměnných pobytů uskutečňujeme mnoho workshopů, výtvarných a hudebních projektů a sportovních 

a kulturních akcí. Realizujeme také výměnné pobytu učitelů.  

 

 
 

 

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov. 
     V prostorách národní kulturní památky je Vzdělávací a kulturní centrum 

Klášter Broumov evropská kulturní instituce podněcující tvořivost, sebevědomí a 

toleranci.  Je pohostinným místem vzdělávání, umění, dialogu, setkávání a 

spolupráce. Inspiruje prohlídkou monumentální ukázky české barokní 

architektury stejně jako živým programem a kulturou. Inspiruje i svým 

současným příběhem a nechává v sobě „číst“ v duchu hesla: „Quæ sit sapientia, 

disce legendo!“, tedy: „Co je moudrost, uč se čtením!“. 

     Projekt Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov – revitalizace kláštera (VKCKB), který je podpořen z 

prostředků Integrovaného operačního programu je zatím nerozsáhlejší novodobou snahou zastavit chátrání 

nejmonumentálnější z těchto staveb a někdejšího centra Broumovska – broumovského benediktinského 

kláštera. Zároveň má tento projekt jeden podstatný rys: přibližuje tuto památku významné části jejího 

původního smyslu - kulturní a vzdělávací činnosti. Zkušenosti i odborné studie ukazují, že právě tehdy, když se 

nové využívání památek přiblíží jejich starému smyslu, je dlouhodobě udržitelné jejich bytí a zastaví se jejich 

úpadek.  

     Broumovsko je pro pestrost své krajiny a přírody i pro zajímavý vývoj historický dost možná ideální krajinou k 

interpretaci příběhů přírody a krajiny: Do divočiny pohraničního hvozdu, který je snad jen na několika místech 

poznamenán lidskou přítomností, přicházejí ve třináctém století benediktini. Zakládají dva kláštery. V běhu 

staletí komponují krajinu; největší součást její dochované kompozice je barokní. Barokní osnova se ale ještě 



později vyplňuje notami broumovských statků. Zvláštní je představa předválečné průmyslové Broumovské 

kotliny, kde většina vsí měla trojnásobný počet obyvatel oproti dnešku. Zvláštní, inspirativní a tajemné je 

současné hledání starých cest v krajině, stop jejích obyvatel, stop živlů a nacházení života v ní. Téměř každý 

moment dějin lidských lze na Broumovsku svázat nebo ilustrovat zdejší přírodou a krajinou. Všechny zdejší 

monumentální stavby jsou v nejlepším slova smyslu znamenány jedinečnými možnostmi zdejšího pískovce. 

     V prostorech kláštera zakotvil projekt Broumovsko je učebnice!, což je nabídka vzdělávacích programů pro 

základní a střední školy. Realizace významné části této nabídky je podpořena z grantových prostředků 

Královéhradeckého kraje. Nabídka je možná na první pohled podobná jiným environmentálním programům. V 

mnoha rysech ovšem jiná. Programy jsou vedeny v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, v krajině 

barokních památek nebo přímo v Národní kulturní památce Klášter Broumov. V lektorských týmech jsou lidé, 

kteří mají profesní zkušenost z ochrany památek či přírody, z umělecké tvorby, z průmyslu, cestovního ruchu, 

marketingu a ekonomiky. 

    Podařilo se připravit nabídku, v níž se prolínají předměty humanitní s přírodovědnými a příležitosti k uvolnění 

vlastního tvůrčího potenciálu účastníků i lektorů. Imperativem, který se snaží lektoři všemi programy prolnout 

je současné podpoření dvou hodnot ducha: Svobody a zodpovědnosti. Veličin, jejichž postavení do protikladu 

přináší světu a lidské společnosti mnoho problémů. 

ArtCafé. 
     Klub přátel umění Art Café je platforma otevřená široké veřejnosti, příznivcům umění, ale nejen jim. V rámci 

Art Café, které našlo své prostory v improvizované kavárně vytvářené v Kreslírně bývalého klášterního 

gymnázia, je realizován celoroční program středečních podvečerů převážně s hudbou. Těžištěm programu je 

jazz a blues, ale i koncerty klasické, kvalitní střední proud, crossovery a zajímavé experimenty. Členové Art Café 

mají výhodnější vstupné na pořady Art Café, slevu v Café Dientzenhofer a jsou pravidelně informováni o 

programu Art Café a Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.  

     Gymnázium Broumov je partnerskou školou. 

Science/Dialog Café. 
     Cílem Science Café je otevřít skutečný prostor pro přemýšlení a dialog prostřednictvím inspirativních 

osobností ze světa vědy. Vedle ostatních programů se chceme specificky podívat do historie křesťanství a 

řeholního života a dalších témat spojených s objektem kláštera. Usilujeme o to, aby se v průběhu nedlouhého 

času stalo Science Café prostorem i pro studenty středních a vysokých škol v celém regionu Královéhradecka.  

Science Café je  

 jedinečný projekt fungující v mnoha zemích světa 

 prostor pro setkávání vědců a veřejnosti 

 pro vědce možnost, jak představit výsledky své práce 

 pro veřejnost příležitost, jak se zeptat na cokoliv, co nás ve škole nenaučili 

 platforma, kde se z vědce může stát „celebrita“ 
Science Café usiluje o: 

 prolomení bariéry mezi vědci a širokou veřejností 

 sdílení zajímavých poznatků 

 návrat vědy do naší kultury 
Jak Science Café probíhá? 

     Debatní večer v příjemných prostorách některé z kaváren otevírá vystoupení jednoho či dvou hostů na 

předem dané téma. Po stručné prezentaci hostů následuje čas pro dotazy publika – vše přitom probíhá v 

neformální atmosféře, nad šálkem kávy či sklenicí vína. Publikum se díky tomuto pohodovému prostředí 

nemusí stydět na cokoliv zeptat, třeba i na otázky, které tázající považuje za banální, ale ve skutečnosti tomu 

tak není. Diskuse trvá podle zájmu publika jednu až dvě hodiny. 

          Gymnázium Broumov je partnerskou školou. 

 



Zahrajme to spolu. 
ZAHRAJME TO SPOLU 2017 - VY VŠICHNI 

06.03.2017 15:11:27 | autor: PaedDr. Milan Kulhánek 

Pusťte si hudbu z gymnaziálního projektu Zahrajme to spolu! 

06.03.2017 14:54:17 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

Na našem facebooku si můžete pustit skvělé hudební výkony našich studentů: 

https://www.facebook.com/Gymn%C3%A1zium-Broumov-214643055350706/ 

     Ve středu 1. března 2017 proběhl už třetí ročník gymnaziálního projektu Zahrajme to spolu. Konferenční sál 

IC Broumov zaplnili teenageři jednotlivých škol a mohl se rozjet interaktivní hudební program spadající do 

výuky hudební výchovy. 

     Studenti Gymnázia Broumov si opět připravili sérii skladeb ke společnému zpěvu či rytmickému doprovodu. 

Žáci základních škol se mohli přidat vlastním zpěvem, v jiných skladbách figurami tleskání, luskání, dupání, hrou 

na tělo. 

     Novinkou letošního ročníku byl malý kurz tance pod vedením studenta kvinty Jindřicha Novotného. Jindra 

spolu se sestrou Štěpánkou patří ke špičce závodního tancování společenských a latinskoamerických tanců v 

rámci celorepublikové ligy. Tentokrát se však zhostil role kouče a snažil se naučit účastníky akce základní kroky 

ča-či. 

     Přískoky vpřed i do stran se posunoval program do finále. Mladá generace z různých škol se setkala, 

seznámila, promíchala, spojila a zdálo se, že se u toho i příjemně bavila. Co víc si přát? Budeme rádi, pokud se 

nám podaří na pozitivní atmosféru navázat některou z dalších chystaných akcí, například pouličním festivalem 

9. Gymplfest. 

     Vy, kteří jste chyběli či už nespadáte do věkové kategorie -teen, si můžete poslechnout některé z hudebních 

výkonů našich studentů v přiložených mp4… ek 

 
Eva Kroupová děkuje všem, kteří makají pro "hudební tým" gymnázia. A my děkujeme Evě Kroupové za 

skvělou propagaci naší školy. 

ZAHRAJME TO SPOLU 2017 - VY VŠICHNI 

     Děkuji Vám všem, kteří makáte pro "hudební tým" gymnázia. A dnes děkuji zejména těm, kteří nestojí v záři 

reflektorů, ale tvoří jakýsi nezbytný "background". Není Vás tolik vidět, ale rozhodně by to bez Vás nešlo. 

Stěhujete piano, nosíte komba, bedny, skládáte židle, tvoříte atmosféru, tančíte s publikem, vybíráte vstupné, 

uklidňujete účinkující, vylepujete plakáty, fotíte aj. Prostě nemusíte být nutně za hvězdy, a právě proto hvězdy 

jste... ek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Langerova zahrada. 

LANGEROVA ZAHRADA – AKCE DAVID A GOLIÁŠ 
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Do projektu Langerova zahrada realizovaného Ulitou Broumov vstoupili také studenti septimy GB. 

Do projektu Langerova zahrada realizovaného Ulitou Broumov vstoupili také studenti septimy GB. Připravují 

podkladové informační materiály pro výstavu dobových fotografií objektů „Schrollova panství" čerpající ze 

sbírek Petra Bergmanna. Otevření velkoformátové výstavy situované do zahradního areálu pod poliklinikou 

proběhne v rámci 9. Gymplfestu (25. – 26. května). ek 

Projekty Ulity: Langerova zahrada - Tajuplný výlet 

19.03.2017 16:09:12 | AUTOR: PAEDDR. MILAN KULHÁNEK 

„Langerova zahrada“ – projekt Ulity podpořený PRB o.p.s. v programu MÁME RÁDI BROUMOVSKO. Více v 

textu Dáši Zbořilové. 

„Langerova zahrada“ – projekt Ulity podpořený PRB o.p.s. v programu MÁME RÁDI BROUMOVSKO 

OTÁZKY… 

     Také se Vám někdy zachce projít se Broumovem v době tak před sto lety? 

     Že nevíte, kdo byl Eduard Langer? A kde bývala v Broumově Langerova zahrada? 

     Co má společného Ulita, Masarykova základní škola, Gymnázium, Dětský domov, Základní škola Hradební, 

Dětský domov a pan Petr Bergmann? Jestli Vás zajímají odpovědi na tyto otázky, pak čtěte dál…nebo sledujte 

www.ulita.org 

ODPOVĚDI… 

     …A trocha velmi stručné historie… 

     Eduard Langer, právník a politik, se do Broumova na konci 19. století přiženil. Vzal si za manželku dceru 

Josefa von Schrolla – továrníka evropského formátu, který v Broumově vybudoval velkou textilní továrnu …. 

něco Vám to říká?.... ale to je jiná historie… 

     Eduard své ženě částečně pomáhal s vedením textilní továrny, kterou převzala po svém otci, ale ponejvíc se 

věnoval své sběratelské a badatelské činnosti, mapoval vše, co se týkalo místního regionu. 

Psal…sbíral…zakládal… a jak jsme objevili, vybudoval a založil v Broumově i krásný upravený park. 

     Tuto málo známou část jeho působení v Broumově se pokouší v posledních týdnech zachytit a pro veřejnost 

zviditelnit několik desítek žáků, studentů a učitelů současně v Ulitě, na místních školách a gymnáziu…a to díky 

sběratelskému úsilí pana Petra Bergmanna, kterému se podařilo získat unikátní staré fotografie z roku 1908. Na 

nich tehdejší fotograf Otto Kahler zachytil podobu parku, který rodině Langerově patřil….a nebude věřit, kde se 

nacházel a co z něj do současné doby máme možnost vidět… 

     Projekt Langerova zahrada 

     Díky poskytnutí těchto zcela jedinečných fotografií jsme mohli vstoupit do broumovské staré zahrady, 

procházet se upravenými cestami a stopovat historii Broumova ze zcela neznámého pohledu… a vám všem, 

kteří byste se chtěli také projít historií, připravujeme v našem projektu nevšední zážitky: 

     Do konce dubna 2017 máte možnost vyzkoušet si svoji fantazii a kreativním způsobem se pokusit zachytit 

svoji představu staré zahrady a příběhů v ní…více viz www.ulita.org VÝTVARNÁ VÝZVA TAJUPLNÝ VÝLET aneb 

příběhy ze staré zahrady ... všechny práce budou odměněny a vystaveny. 

     Od pátku 26. 5. budete mít po celé léto možnost vstoupit do Langerovy zahrady. Bránu do zahrady otevře 

akce gymnázia Broumov – Gymplfest 2017. viz více na www.gybroumov.cz 

     Při této příležitosti budete moci také přijít na vernisáž výstavy originálů fotografií Otto Kahlera z Langerovy 

zahrady, která bude přístupná od pátku 26.5. v galerii Ulity v klubu ROK na Masarykově třídě. A hned na další 

víkend , v neděli 4.6. , si do svých diářů poznačte akci s názvem TAJUPLNÝ VÝLET, kterou pořádá Masarykova 

základní škola pro rodiče s dětmi v rámci svého projektu Celé Česko čte dětem. Nejdůležitější tajemství bude 

ten den odpoledne odhaleno v klášterním Dřevníku a zveme vás na něj již nyní…budete svědky SVĚTOVÉ 

PREMIÉRY BROUMOVSKÉHO ANIMOVANÉHO FILMU s názvem jak jinak : TAJUPLNÝ VÝLET… 



Na celém společném projektu DDM Ulity Broumov - Langerova zahrada, který PRB o.p.s. podpořila ve svém 

grantovém programu Máme rádi Broumovsko, spolupracují a pilně pracují: tvořivci z kroužku New art v Ulitě, 

žáci a vedení Masarykovy základní školy, žáci Základní školy Hradební, studenti a Eva Kroupová z gymnázia 

Broumov, Tomáš Valášek – Sevfilm - Vzdělávací a kulturní centrum Broumov a děti z Dětského domova. Vše 

díky poskytnutí originálů fotografií ze sbírky Petra Bergmanna. 

     Zveme Vás, přijďte se s námi projít starým Broumovem. 

     Za všechny zve Dáša Zbořilová, DDM Ulita Broumov. 

 



Natoč to! 
Herecké hvězdy na škole 
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V projektu kvarty "NATOČ TO!" vznikla série krátkých studentských filmů mapujících rozličné prostory 

gymnázia. 

V projektu kvarty "NATOČ TO!" vznikla série krátkých studentských filmů 

mapujících rozličné prostory gymnázia. Některé ze snímků využily 

nevšedních míst školy, jiné vsadily spíše na hvězdné herecké obsazení. A 

vyplatilo se. Následující videoklip "To je život" obsadil druhé místo v 

hlasování odborné poroty. ek 

Film můžete zhlédnout zde:  

  https://www.youtube.com/watch?v=73cvlnn4cmM 
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Cenu za studentský filmový snímek roku získala skupina s videoklipem Karma je zdarma. 

Cenu za studentský filmový snímek roku získala skupina s videoklipem Karma je zdarma. Ocenění si převzali: 

Tereza Machková, Adéla Semeráková, Dita Škvrnová, Denisa Škvrnová, Tereza Vodochodská a Martin Janda (v 

nepřítomnosti). Sošku studenti věnovali domovské škole a je možné ji spatřit ve vitríně situované vedle učebny 

matematiky. Od dalších prestižních studentských ocenění je odlišena růžovou stuhou :-O. ek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=73cvlnn4cmM


 

 

 

 

 


