


 



Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, dále 
jen Klub, byl jako občanské sdružení zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR dne 6.5. 1992 
pod názvem Klub rodičů a přátel církevního gymnázia v Prostějově.  

Pod  novým názvem Klub studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově a podle nových 
stanov pracuje od 15.2. 2001. 

Klub sdružuje studenty, rodiče a všechny, kterým záleží na tom, aby církevní 
gymnázium kvalitně vykonávalo své poslání výchovy a vzdělávání mládeže a škola měla své 
stálé a významné místo v síti středních škol regionu. 
 

Orgány Klubu jsou: Valná hromada 
                                         Rada Klubu 
                                         Kontrolní komise 
 

Valná hromada se konala 26. 4. 2005 a 15. 11. 2005. 
 

Členy Rady Klubu s hlasovacím právem jsou zástupci jednotlivých tříd, zástupci 
vedení školy, zástupci zřizovatele. Rady Klubu se zúčastňují i další čestní členové, 
např.rodiče bývalých studentů, zástupci kulturních institucí, apod. Schůze Rady Klubu  
proběhly 12.4., 7. 6.,  11. 10. a 29. 11. 2005. 

Na těchto schůzkách členové Rady projednali a schválili Výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření za rok 2004, plán práce a rozpočet na rok 2005, vyúčtování maturitního plesu 
2005 a zahájili přípravu maturitního plesu 2006. Rada klubu navrhla a Valná hromada dne 
15.11.2005 schválila zástupcem rodičů v nové Školské radě CMG  ing.Františka Hynka. 
Pravidelnou součástí schůzek se stalo schvalování žádostí rodičů studentů o finanční 
příspěvek na akce pořádané školou a  přednesení zpráv  o činnosti Informačního centra 
mládeže a Klubu Oáza. 

V roce 2005 došlo ke změnám v Radě Klubu. Na podzimní Valné hromadě byli 
zvoleni zástupci primy: paní Jitka Laudová, paní Anna Češková a pan Zdeněk Hanák. 
Odstoupil zástupce oktávy : paní Svatava Lošťáková. Ostatní obsazované funkce zůstaly beze 
změn. Dne 9.12.2006 však naše občanské sdružení postihla velká ztráta, po těžké nemoci 
zemřela  paní Mgr.Eva Tvrdíková  , od roku 2002  obětavá předsedkyně Klubu a vzácná 
žena. Volba  nového předsedy byla zařazena do programu schůzky Rady Klubu  dne 
25.4.2006 
 

Kontrolní komise pracovala ve složení:  paní Hana Reiterová,   
paní Ludmila Horáková 

                                                                       ing. Milan Chytil 
 

Hlavním úkolem v práci Klubu zůstává vytváření odborného, kulturního a 
společenského zázemí školy,  zprostředkovávání zahraničních kontaktů,  vytváření vlastních 
finančních zdrojů. Velký důraz klademe na podporu volnočasových aktivit studentů a 
získávání finančních prostředků pro tyto aktivity. CMG je jednou z mála škol v Prostějově, 
které nabízejí, v našem případě prostřednictvím Klubu Oáza, ICM a dalších aktivit 
(víkendové akce, vícedenní výlety o podzimních, zimních, jarních prázdninách a tábory o 
letních prázdninách), vhodné a užitečné trávení volného času nejen studentům školy, ale i 
mimoškolním zájemcům z řad dětí, mládeže i dospělých. 

Škola  těmto aktivitám poskytuje své prostory v přízemí, kde byla zřízena kmenová 
místnost Klubu Oáza, a ve třetím patře studovna a učebna pro ICM, takže škola se pro 
studenty stává nejen místem výuky a povinností, ale i místem relaxace.  



Všechny zmiňované projekty jsou však finančně velmi náročné, občanské sdružení by 
je nemohlo podporovat z vlastních zdrojů. Klub proto žádá každoročně o granty a dotace u 
různých institucí, směřované právě na výše zmíněné činnosti. Nejinak tomu bylo  i v roce 
2005 a máme velkou radost z toho, že námi podané projekty  byly ve velké většině přijaty a   
podpořeny. 
 
Činnost a aktivity Klubu OÁZA v roce 2005 podpořily: 
� Nadace rozvoje občanské společnosti z programu „klub-net“, 
� Město Prostějov  -  výtvarné aktivity ( kreativní podvečery) 
� Krajský ú řad  Olomouckého kraje – příspěvek na organizační zajištění Zahradní 

slavnosti,            MŠMT    -  investiční dotace na kopírku a dotace na činnost ICM, 
� Národní institut dětí a mládeže - finanční zabezpečení pobytu a činnosti dobrovolníků    

v rámci Evropské dobrovolné služby, 
� Asociace informačních center (AICM) byla garantem projektů Evropské informace pro 

mládež a Evropský týden  mládeže, do nichž jsme se též zapojili a které finančně 
podpořilo MŠMT. 

 
V roce 2005 došlo k personálním a organizačním  změnám v Klubu Oáza. Klub byl 

personálně zabezpečen zaměstnancem CMG panem Mgr.Vítem Forbelským, avšak činnost 
mezinárodních výměnných pobytů a kreativních podvečerů zůstala Klubu zachována.  
Z funkce vedoucí Klubu Oáza odešla Mgr. Kateřina Skřebská (dlouhodobý pobyt 
v zahraničí),  vedoucí ICM zůstala paní Stanislava Rotterová. 
 

Občanské sdružení vede podvojné účetnictví a řádně podalo daňové přiznání . 
Hlavními zdroji příjmů organizace v roce 2005 byly dotace a granty, členské příspěvky, dary 
a výtěžek reprezentačního plesu. 

Členský příspěvek ve výši 200,- Kč  pro školní rok 2004-2005 zůstal nezměněn. 
V roce 2005 byly poskytnuty příspěvky rodičům studentů v celkové výši 4 250,-Kč. 

 
 



Rada Klubu studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově v roce 
2005 pracovala ve složení: 

 
 
 
předsedkyně:  Mgr. Eva Tvrdíková 
jednatel:  Mgr. Irena Wernerová 
pokladník: paní Marie Richterová 
zapisovatel:  pí. Daniela  Tobolová 
kontrolní komise: paní Hana Reitrová, paní Ludmila Horáková, ing. Milan Chytil 
 
 
 
Členové – zástupci tříd 
Třída        Zástupci 
 
I. paní Jitka Laudová, paní Anna Češková, pan Zdeněk Hanák 
II. paní Jana Chytilová, paní Jana Jelínková, ing.František Hynek 
III. paní Alexandra Dvořáková, paní Katarína Vysloužilová, ing.Jiří Frýbort,              

ing. Jaroslav Tvrdík 
IV. ing.Radek Hénik 
V. paní Daniela Tobolová 
VI. paní Ludmila Horáková, paní Hana Reiterová 
VII. ing. Luděk Šimáček, paní Romana Šupová, paní Jana Šťastná 
VIII.     ing. Pavel Ott, ing.Milan Chytil  
 
Zástupci zřizovatele: 
o. ing. Jaroslav Němec SDB, o. Pavel Krejčí SDB 
 
Další členové:  
RNDr. Anna Švécarová, PaedDr. Karel Kotyza, ing. Václav Kopečný,  PhDr. Miloš Kvapil, 
MUDr. Pavla Šamánková 
 
 
Zástupci školy: 
Mgr. Irena Wernerová, ing. Marie Cagalová, Mgr. Jaroslav Fidrmuc 
 
 
 
 
Děkujeme všem členům Rady za jejich práci pro Klub, všem dárcům za finanční příspěvky  
i všem řadovým členům za podporu naší práce. Členství  v Klubu studentů, rodičů a přátel 
CMG v Prostějově  i nadále nabízíme všem příznivcům církevního školství v našem regionu. 



V roce 2005 naše občanské sdružení zorganizovalo či podpořilo 
tyto akce: 
 
 
1. Reprezentační maturitní ples CMG   

Leden 2005 
 

2. Lyžařské výcvikové kurzy studentů CMG                                                                           
Únor 2005 
 

3. Přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách (příspěvek na dopravu 
účastníků)                                                                                                                            
Březen 2005 

 
4. Výměnné pobyty studentů z partnerské školy Emmaus College Rotterdam Holandsko 

Květen, červen 2005 
      
5. Zahradní slavnost pro rodiče a maturanty 

Květen 2005 
 
6. Odměna pro studenta za mimořádný výkon u maturitní zkoušky                                                                             

Květen 2005 
 
7. Odměny studentům na konci školního roku                                                                       

Červen 2005 
 
8. Odměna Klubu za nejlepší výsledek studentů v uměleckých soutěžích                         

Červen 2005      
 
9. Společenskovědní a poznávací kurz studentů  oktávy CMG (příspěvek sociálně slabším 

studentům)               
       Září 2005                                                                                                                                                                   
 
10. Činnost Informačního centra mládeže                                                                                

Leden-prosinec 2005 
 
11. Podpora programu Evropská dobrovolná služba 

Listopad 2005 
 

12.  Činnost Klubu OÁZA                                                                                     
Leden-prosinec 2005 

 
 



Klub student ů, rodi čů a přátel CMG Prost ějov

    Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

a)    Příjmy
1. Členské příspěvky 32 400
2. Příjmy ples (vstupné, tombola, dary, reklama) 102 661
3. Dary 86 441

4. Úroky 80

5. Příspěvek CMG na úhradu dohod (Klub OÁZA) 36 000

6. Příjmy z grantů a dotací 328 501
7. Tržby za služby /Holandsko,Itálie, Klub-nett, ICM/ 81 314

8.      P ř í j m y     c e l k e m 667 397

b)     Výdaje

 1. Výdaje ples 71 562              

 2. Výdaje za zahr.vým. pobyty (Holandsko,Itálie) 11 221
 3. Mzdové náklady + OON  (hrazeny z dotací) 208 249
 4. Odvody soc. a zdrav. pojištění, ost. sociální náklady 56 277
 5. Poplatky (banka, daně) 3 993
 6. Služby (účetnictví, ost. služby) 22 560
 7. Ostatní výdaje související s projekty (Klub OÁZA,ICM) 229 013
 8. Dary a příspěvky (CMG, čl. přísp.) 12 184
 9. Odpisy 21 487

10. 636 546

Účetnictví bylo zpracováno dodavatelsky dańovou poradkyní Ing. Weidovou. 

Ze studentského fondu organizace byly poskytnuty příspěvky studentům ve výši 4 250,- Kč  na 

lyžařské kurzy, výlety, výměmné pobyty a ostatní akce pořádané gymnáziem příp. Klubem.

c)     Vnější kontroly hospodaření

V roce 2005 proběhla konktrola Okresní zprávy sociálního zabezpečení 

 nebyly zjištěny žádné nedostatky.

                          V Prostějově dne 15.3.2006

Zpracoval: Ing. Cagalová Marie                             Mgr. Irena Wernerová

                                           jednatel 

    V ý d a j e  c e l k e m 



Klub OÁZA 
 
 

Klub rodičů, studentů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově 
se snaží maximálně podporovat volnočasové aktivity studentů. Výsledkem této 
snahy je Klub Oáza, který spolupracuje se školním klubem a střediskem 
mládeže při Cyrilometodějském gymnáziu. 

Do července 2005 měla Klub OÁZA na starost  Kateřina Skřebská a od 
srpna 2005 má klub nového vedoucího Víta Forbelského. Klub sídlí v přízemí 

školy v místnosti, kterou si studenti sami výtvarně upravili a zútulnili podle svých představ. 
Zde tráví svůj volný čas – každý dle svého uvážení a zájmu. K dispozici mají elektronické 
šipky, stolní fotbal, stůl pro stolní tenis a různé společenské deskové hry. 

V klubu je možné trávit volný čas pravidelnou zájmovou činností – kroužky, nebo 
příležitostnými akcemi. Jedním z nejnavštěvovanějších kroužků je keramický. Každé úterý a 
čtvrtek odpoledne je určen studentům i prostějovské veřejnosti. V tomto čase mají účastníci 
možnost se něčemu novému naučit a něco si přímo vytvořit. Odborným poradcem a 
pomocníkem je paní Stanislava Náglová – vedoucí keramiky, která svým citlivým vnímáním 
a odborným vedením dokáže spoluvytvářet z mnoha druhů hlín a glazur skutečně originální 
díla. 

 

                                    
 
Stejně tak výtvarný kroužek, který vede paní doktorka Květoslava Snášelová, dosahuje 

vysoké umělecké úrovně, kterou dokázuje úspěšnými oceněními, jakým je například 1. místo 
v mezinárodní soutěži „ Piccolo artisti“ v Itálii. 

Možnost rozvoje hudebního nadání mají ti,  kteří se schází ve schole a nacvičují i 
náročné vícehlasé skladby. Kdo se chce naučit hrát na kytaru, může navštěvovat kytarovou 
školičku. 

Mezi sportovní aktivity klubu patří v pondělí aerobik, ve čtvrtek floorbalový kroužek a 
 páteční basketbal. Připravuje se také kroužek volejbalu, který bude otevřen příští rok. 

Pro studenty, kteří si chtějí rozvíjet jazykové schopnosti, jsou určeny konverzace 
v němčině nebo angličtině a také francouzské divadlo. Příštím rokem počítáme s otevřením i  
divadla německého. 

V dramatické dílně se studenti schází pravidelně v úterý. V tomto roce nazkoušeli 
divadelní představení Něhurka a sedm trapaslíků, které zahráli na studentské akademii školy. 
Chystají se i další reprízy hry, především na Celostátní přehlídce umělecké činnosti v Odrách. 

Mezi příležitostné akce patří diskotéky, Poetické podvečery a Filmový klub, který se 
zaměřuje na filmy, jejichž předlohou je některá z knih povinné četby, což studenti velice 
ocenili. 



Pro studenty, rodiče i prostějovskou veřejnost  jsou určeny Kreativní podvečery, které  
jako vždy slavily velký úspěch u všech zúčastněných. Ti měli možnost se naučit mnoha 
zajímavým výtvarným technikám pod vedením zkušených lektorů. V klubu  proběhlo před 
Velikonocemi malování vajíček a výroba pomlázek a před Vánocemi malování na hedvábí, 
výroba gelových svíček, výroba adventních věnců a vánočních ozdob.  

 

                            
 
Čistě studentskou klubovou aktivitou je časopis „No school“. Jeho čtenáři v něm mohou 

najít recenze na filmy, hudební skupiny či alba, rozhovory s oblíbenými i slavnými kapelami, 
články k zamyšlení o věcech, které mladé lidi zajímají, informace o sportu, kultuře a mnoho 
dalších věcí. „No school“ se také zapojil do II. ročníku soutěže školních časopisů 
Olomouckého kraje, kterou klub OÁZA opět vyhlásil. 

Klub OÁZA uskutečnil také dva mezinárodní projekty podpořené Nadací rozvoje 
občanské společnosti. Prvním z nich je projekt „Bavorské pohádky a pověsti“, jehož 
výsledkem je českoněmecká brožura, kterou studenti sami sestavili a vydali. Druhý projekt se 
nazýval „Similar or strange“ a zabýval se problematikou lidí bez domova. Studenti zfilmovali 
několik rozhovorů, nad kterými se pak společně s německými a polskými studenty zamýšleli. 

 

                             
 
O klubových aktivitách se může prostějovská veřejnost dozvědět prostřednictvím 

plakátů, internetové stránky klubu Oáza (www.cmg.prostejov.cz/oaza), ale i v místních 
médiích – např. Prostějovském týdeníku a Radničních listů. 

 
Těšíme se, že klub bude i nadále sloužit jako příjemné místo setkávání mladých lidí, dětí  

i rodičů, návštěvníků z řad prostějovské veřejnosti a všech lidí dobré vůle. 



Výtvarná dílna 
 
 

Známá prostějovská výtvarnice 
PaeDr. Květoslava Snášelová je   
fundovaná a zkušená pedagožka, která své 
bohaté zkušenosti dovede s velkou trpělivostí 
předávat dál. V práci výtvarné dílny se 
zaměřila  na zdokonalení  a osvojení si 
náročných výtvarných technik, zejména 
techniky kresby keramickým perem, 
kolorovanou akvarelem, techniky malby 
temperou, techniky akvarelu a mnoha 
dalších. Výtvarné dílny se účastnili studenti 
Cyrilometodějského gymnázia i jiných 
prostějovských škol ve věku 10-15 let. 

Program obsahoval pestré spektrum výtvarné činnosti,  specializoval se na výtvarnou dekoraci 
reprezentativních akcí školy a účast na výtvarných soutěžích národní i mezinárodní úrovně.    
V tomto roce se některé práce z výtvarné dílny zúčastnily mimo jiné mezinárodní soutěže 
Piccoli artisti v Itálii. Ve  těchto soutěžích se podařilo obsadit přední místa, což svědčí o 
kvalitní úrovni i významu výtvarné dílny.  

Výtvarná dílna je důležitým přínosem pro podporu rozvoje uměleckého potenciálu 
města Prostějov i jeho reprezentaci na národní i mezinárodní úrovni. 
 



Keramická dílna 
 
 

Keramická dílna 
Stanislavy Náglové, výtvarnice 
a učitelky výtvarné výchovy na 
CMG,  se vyznačuje 
specifickou činností, která ji 
odlišuje od mnoha jiných 
keramických kroužků, běžně 
fungujících na prostějovských 
školách.  Její účastníci pochází 
z několika cílových skupin. 
V dílně je vyhrazen prostor pro 
tvořivé a nadané studenty 
Cyrilometodějského gymnázia, 
kteří postupují pod odborným 
vedením  od jednoduchých 
technik až po náročné, jako je 
např. práce na keramickém kruhu. Výsledky tvorby studentů jsou pak k vidění na různých 
místech budovy školy, kde slouží k výzdobě nebo jako vhodné dárky k různým příležitostem. 
Zvláštní, vysoce lidský význam mají práce směřované k charitativním účelům. Tyto výrobky 
podpořily sbírky ve prospěch zdravotně  a sociálně znevýhodněných dětí,  projekt Adopce na 
dálku aj.   

Jinou cílovou skupinou jsou děti předškolního věku  přicházející z křesťanské 
mateřské školy, které rozvíjejí zejména jemnou motoriku a pracují s barvami. Práce s nimi je 
podle slov Stanislavy Náglové radostná a hřejivá. Navíc mnohé z těchto dětí možná 
v budoucnu budou studenty  CMG. Každý rok má svou specifickou náplň.  

Třetí cílovou skupinou, které byla věnována též mimořádná  pozornost, jsou sociální 
skupiny,  ohrožené sociální izolací a v důsledku toho vzniklou psychickou zátěží – to jsou 

matky s dětmi v domácnosti a 
senioři. Přístup k nim není  zaměřen 
na odborné zpracování materiálu a 
barev, ale na vyjádření svých pocitů 
a problémů prostřednictvím práce 
s materiálem a kontaktu s ostatními 
účastníky.  

Keramická dílna během své 
existence již prokázala, že se tu 
nejedná o pouze módní trend 
v zájmové činnosti škol, ale že její 
přínos leží  jak v obecné rovině 
volnočasových aktivit, tak i pro 
úzkou profilovanou skupinu 
účastníků a její funkce je pro 
mnoho z nich klíčová. 

 



Dramatická dílna 
 
 

Dramatická dílna nejprve rozvíjela 
svou činnost jako „Divadélko bez kulis“, 
které pod vedením pana Čecha připravilo 
nejedno představení. Vystupovali na 
divadelních akademiích pořádaných 
školou a svou činnost prezentovali i na 
přehlídkách zájmové činnosti. Od září se 
v dramatické dílně schází nové seskupení 
pod vedením Víta Forbelského. Jsou to 
převážně studenti našeho gymnázia, ale i 
z jiných škol. Letos společně nacvičili 
veselohru „Něhurka a sedm trapaslíků“, 
která je parodií známé pohádky. Něhurka 
je moderní dívka, která se nebojí těžkého úkolu a jahody maceše chce koupit v Tescu. 
Trapaslíci jsou obyčejní kopáči, kteří se těší, že už nebudou muset vařit polévku ze sáčku. 
Proti tomu Macecha je velice rafinovaná, nebojí se použít chemických látek, aby se zbavila 
krásné dcery. Princ je horolezec a způsob záchrany není polibkem jak bývá zvykem, ale 
dýchacím přístrojem. S touto hrou studenti slavili veliký úspěch zvláště na akademii v 
prosinci. Tato veselohra reaguje na konkrétní situaci a místo kde se hraje, proto je každé 
představení tak trochu premiéra.  

Studenti se chystají vystoupit také na Celostátní přehlídce zájmové a umělecké 
činnosti v Odrách. Do budoucna plánujeme začít nacvičovat náročnější divadelní hry jako 
jsou např. Everyman nebo Alchymista. 
 
 
 
 
 



Schola CMG 
 
 

„Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, celá země!“ 
                                                                                  Žalm 96,1 
 
 

Schola Cyrilometodějského gymnázia 
– hudební těleso s proměnlivým počtem 
zpěváků z řad studentů napříč ročníky spolu 
s profesory i zaměstnanci školy. Stěžejním 
posláním scholy je doprovázet svým zpěvem 
mši svatou. Ovšem schola zpívá i při dalších 
událostech a některé z nich dokonce sami její 
členové vytváří: K předvánoční době už 
neodmyslitelně patří „Adventní duchovní 
zastavení“ v chrámu Povýšení svatého Kříže 
a i letošní ročník se setkal s příznivými 
ohlasy. V průběhu postní připravili členové 
scholy společnou modlitbu Křížové cesty 
v radiu Proglas a v červnu odzpívají benefiční koncert v Suché Rudné pro záchranu tamějšího 
zchátralého kostela. Schola doprovází každou školní mši svatou a stále obměňuje svůj 
repertoár. Její členové se zdokonalují ve zpěvu a hře na rozmanité hudební nástroje s radostí 
ze společného „muzicírování“ ke slávě Boží – „Soli Deo gloria“. 
 

                                                                       



Lyžařský kurz tercie a kvarty 
 
 

Jako každý rok tak i letos proběhly na 
naší škole dva kurzy, jeden pro tercii od 19. do 
25.2. 2006 a druhý pro kvartu od 26. do 4.3. 
2006, oba v útulném prostředí chaloupky na 
Staré Vodě. Zima nám v tomto roce opravdu 
přála, mohli jsme jezdit lyžovat do nedaleké 
Andělské Hory. 

Každé ráno přijel autobus a odvezl nás 
na místo. Rozděleni do družstev brázdili 
studenti svah, který měl velmi dobrou kvalitu. 
Kolem poledne se všichni vystřídali na větší 
svačině a teplém čaji v malé chatce. Znavení 
si zde mohli i pěkně odpočinout. Teplý oběd 
na nás čekal po návratu na Starou vodu, okolo třetí hodiny.  

Výhodou lyžování na Andělské Hoře bylo i to, že se po svačině mohlo vždy jedno 
družstvo odebrat na běžky a dojet zpět až na Starou Vodu. 

Na své si letos přišli i milovníci snowboardu. Otec Jaroslav se jim věnoval a dokonce 
zakoupil i snowboardy na půjčení. „Snowboarďáci“ se poznali i večer, protože byli více 
potlučení než lyžaři. To jim však nevzalo radost z tohoto náročného sportu. 
 

 



Turistický kurz sexty 
 

 
 

Letošní turistický kurs se konal opět v červnu. Většina pobytu byla poznamenána 
„zmrzlými muži“. Pršelo, sněžilo, foukalo, jen ve vzácných chvílích bylo teplo. Přes nepřízeň 
počasí jsme se i letos věnovali slaňování, kanoistice, orientačnímu běhu a cyklistice. Studenti 
byli úžasní stejně jako i produkty kuchyně Danušky Tobolové. Díky všem instruktorům kurs 
proběhl bez jakýkoliv problémů.  
 



Studenti CMG ve městě Porta Westfalica v Německu 
 
 
 V roce 2005 oslavovala naše partnerská 
škola Porta Westfalica 10. výročí svého vzniku. 
Na oslavu pozvala i zástupce naší školy. V září 
tak strávili naši studenti pěkné 4 dny u svých 
německých  přátel. Program byl bohatý: 
návštěva pamětihodností v okolí, ale hlavně 
vystoupení pěveckého sboru při oficiální oslavě 
výročí a fotbalová a volejbalová utkání, při 
kterých naši studenti dosáhli vynikajících 
výsledků. 
 

 



Výměnný pobyt studentů s partnerskou školou Emmaus College 
Rotterdam v Holandsku 
 
 

Výměnný pobyt se studenty 
v Holandsku se uskutečnil od 22. 6. – 30. 
6. 2005.  

Po příjezdu jsme navštívili město 
Rotterdam a prohlédli si budovu školy. 
V pátek jsme byli v Schiedamu, kde jsme 
viděli starý větrný mlýn, továrnu na 
výrobu jalovcové a projeli se po kanále. 

V sobotu jsme ušli 12 km po 
krásném pobřeží, někteří se i okoupali. 

Další den studenti absolvovali 
program ve „svých“ rodinách. 

V podělí jsme jeli do města Goudy 
a navštívili kostel sv. Jana s krásnými 
vitrážovými okny. 

V úterý jsme si prohlédli Amsterdam a viděli Rembrandtovy obrazy v Rijksmuseu. 
Ve středu studenti připravovali na počítačích svou prezentaci – shody a rozdíly mezi 

holandským a českým způsobem života a využili místní tělocvičny k míčovým hrám. 
Ve čtvrtek jsme viděli ekologickou výstavu „Život na vodě“ v Rotterdamu.  

S našimi holandskými přáteli se někteří studenti jen těžko loučili. 
 



Smíšený pěvecký sbor CMG 
 
 

Pěvecký sbor nastudoval v  tomto 
roce národní písně ze sborníku Jana 
Masaryka, lidové písně  v úpravě 
L.Janáčka, písně z Moravských dvojzpěvů 
A.Dvořáka, písně J. Pavlici, B.Smetany a 
Hanse Leo Hasslera.S tímto repertoárem 
sbor skvěle reprezentoval v německém 
Porta Westfalica. 

Na Vánočním koncertu 
v Městském divadle v Prostějově sbor 
uvedl nově nastudovanou skladbu  
Vánoční současného autora Luboše 
Fišera.Ve druhé části koncertu opět 
zazněla Česká mše vánoční J.J.Ryby se sólisty a s doprovodem komorního orchestru.Studenty 
potěšil příznivý ohlas posluchačů a především návštěva p. Mons. Graubnera, arcibiskupa 
olomouckého a přítomnost dalších čestných hostů.  

V březnu jsme absolvovali vystoupení v Odrách na zájmové umělecké přehlídce 
církevních škol. Sbor se  připravuje na mezinárodní soutěžní přehlídku Festa Musicale 
v Olomouci. 

Z Vánočního koncertu a vystoupení v Odrách je pořízena nahrávka na CD. 
 

Činnost Pěveckého sboru CMG byla podpořena Městem Prostějov a nadačním 
fondem Mosty naděje Praha formou finanční dotace. 
 
 
 



Ples CMG 2005 
 
 

Reprezentační ples CMG konaný 
v Kulturním a společenském centru 
v Prostějově byl jako každoročně spojen se 
slavnostním stužkováním letošních 
maturantů. Přítomné hosty plesu zaujal již 
netradiční nástupem maturujících studentů 
jako hlavních celebrit večera. 

Úvodního předtančení  se ujali 
studenti sexty. Zasloužené ovace sklidila i 
přehlídka latinsko-amerických tanců. 

K příjemné atmosféře patří i dobrá 
hudba, kterou nabídla tanečníkům i 
posluchačům kapela Prima Band.  

Ples CMG  se jistě stal významnou 
událostí společenské sezóny 2005. 

  

 



Zahradní slavnost 
 

 
 

Neformální setkání maturantů, jejich  rodičů, vyučujících a dalších hostů  spojené 
s kulturním programem  se nese ve znamení pohody, radosti a uvolnění po vypjatých dnech 
maturitních zkoušek. Je to příjemné zakončení slavnostního odpoledne, které v roce 2005 
začalo dne 27.května mší svatou spojenou s  předáváním maturitních vysvědčení v kostele 
Povýšení svatého Kříže,  kterou sloužil  Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. 
Úspěšným maturantům přišli blahopřát i představitelé města, KDU ČSL a ostatních 
organizací, které se školou úzce spolupracují. Potěšila nás účast zástupce Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, který poskytl významný finanční příspěvek na materiální zabezpečení 
Zahradní slavnosti 

Po horkém dni bylo příjemné posedět v Rajské zahradě a při poslechu cimbálové 
muziky Ječmínek. Zahradní slavnost byla spojena též s prezentací školy  a občanského 
sdružení Klub studentů, rodičů a přátel CMG. Přenosné panely s informacemi o činnosti 
doplňovala výstava prací studentů výtvarné a keramické dílny. 

Kulturní program   zahájila  několika písněmi Schola CMG a pak již všichni 
přítomní mohli shlédnout krátké vystoupení  dramatického klubu Divadélko bez kulis. 
Všichni hosté jistě ocenili příjemné prostředí, které se podařilo organizátorům připravit. Však 
také poslední  z lampiónů, které osvěcovaly prostory Rajské zahrady, zhasínal až v pozdních 
večerních hodinách. 
 



Informa ční centrum pro mládež 
 
 

Informační centrum mládeže v Prostějově je místem pro neformální setkání mladých 
lidí, pracovníků s mládeží, ale i široké veřejnosti z řad rodičů, prarodičů a nezaměstnaných. 
Všem našim návštěvníkům nabízí ICM služby ve speciálních prostorách.Vlastní ICM je 
vybaveno 15 PC s možností připojení k Internetu, interaktivní tabulí, která je  neocenitelná při 
pořádání seminářů či počítačových kurzů pro veřejnost. Návštěvníkům nabízíme různé služby 
(možnost skenování, laminování, ukládání dat na CD aj.) V sousedních prostorách, které 
rovněž využíváme, je umístěno tiskové a kopírovací centrum, informační nástěnky, šanony 
s předem vyhledanými a uspořádanými informacemi podle klasifikace AICM, informační, 
propagační a studijní materiály k jednotlivým tématům. Toto zázemí využíváme  především k 
bezplatnému podávání informací z jedenácti oblastí. Největší zájem je o oblast vzdělávání, 
volného času, cestování, ale i práce, Mládež v EU, ekologie. 
 

  Právě na Evropské informace byla činnost našeho 
centra v roce 2005  nejvíce zaměřena.Ve spolupráci 
s AICM jsme se zapojili do projektu Evropské informace 
pro mládež a Evropský týden mládeže. Pořádali jsme 
besedy, výstavy a soutěže spojené s danou tématikou. 
Ve spolupráci s Krajským úřadem v Olomouci jsme 
zorganizovali besedu pro pracovníky s mládeží a 
pracovníky studentských klubů se zaměřením na možnost 
využití programu Mládež a jeho jednotlivé části. Zájem 
který jsme vzbudili, se projevil nárůstem poradenské 
činnosti regionálního konzultanta pro program Mládež, 
jehož činnost naše organizace podporuje. 

 

Na podzim jsme uspořádali ve spolupráci s AICM 
školení určené pro nové pracovníky informačních center pro 
mládež. Školení po dobu pěti dní  probíhalo v prostorách 
Cyrilometodějského gymnázia a mělo příznivé  ohlasy. 
 

Stali jsme se lokálními partnery projektu EURODESK. 
Tuto poradenskou činnost má v kompetenci účastnice EVS. 
Tak zprostředkováváme informace  i pro zájemce, kteří nejsou 
jazykově vybaveni, neboť velká část informací pocházejících 
z 31 zemí a týkajících se vzdělávacích programů, studia, práce, 
dobrovolnictví a cestování zahraničí je v angličtině. 
 

Velice zdařilým počinem bylo otevření nově 
vzniklé galerie, která je umístěna v přístupových prostorách 
k Informačnímu centru. Na výběr názvu jsme vypsali 
soutěž. Zvítězil název ,,Galerie pro duši“. Svoji činnost 
galerie zahájila fotografickou výstavou  CANTABRIA + 
10. Autoři vystavených dílek byli mladí lidé z deseti zemí 
EU ve věku do třiceti let. Následovala výstava ,,Zamávání 
prázdninám“, „Projekty programu mládež v obrazech“ a 
„Fotografie ve verších a verše ve fotografiích“. Velice 
úspěšná byla internetová soutěž, trvající  celý měsíc 

listopad, kdy soutěžící odpovídali na otázky s tématikou Evropské unie.  



Zorganizovali jsme první ročník soutěže ,,Dobrodružství s počítačem“,   určené pro 
družstva žáků pátých tříd ZŠ, kteří změřili své dovednosti ve čtyřech disciplínách: vytvoření 
ilustrace k předložené pohádce, sestavení reklamy na dané téma ve Wordu, cílené 
vyhledávání na Internetu a soutěž na čas v počítačové hře – Sokoban. Akci jsme uskutečnili 
ve spolupráci s CMG, zúčastnilo se jí 17 družstev z devíti škol ( 68 dětí) .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V našem ICM působí regionální konzultant (RK) 

pro program Mládež pro Olomoucký kraj. K jeho náplni 
patří poradenská činnost určená zájemcům o tento 
program, především mladým lidem a neziskovým 
organizacím. Jsou zde konzultovány projektové žádosti 
pro jednotlivé akce programu.V rámci Youthweeku 
proběhla velká informační a propagační kampaň 
koordinovaná RK, adresovaná  studentským a 
zájmovým klubům, středním školám a neziskovým 
organizacím pracujícím s mládeží. 

 
Klub studentů, rodičů a přátel je jako 

zřizovatel  ICM i hostitelskou organizací 
pro účastníky Evropské dobrovolné služby. 
V závěru roku 2005 jsme přivítali dvě 
dobrovolné pracovnice EVS - Marinu 
Georgievu z Bulharska a Teresu Damm 
z Německa. Naši návštěvníci se mohou s  
nimi setkávat nejen při běžném provozu 
ICM, ale i při jednotlivých akcích. Pro 
mladé lidi si obě děvčata připravila velmi 
zajímavou besedu - Vánoční zvyky 
v Bulharsku a v Německu. Návštěvníci 
besedy se jako kouzlem ocitli u vánočně 
prostřeného stolu s tradičními bulharskými pokrmy při vůni kadidla nebo si mohli  rozbalit 
dáreček z adventní punčošky, kterou vytvořila Teresina babička. Celý projekt zatím 
hodnotíme jako úspěšný a splňující svůj cíl. 

 
 
 
 



V Z P O M Í N K A 
 
 
 
 
 
 

Dne 9. 12. 2005 jsme ztratili vzácnou ženu a přítelkyni 

Mgr. Evu  Tvrdíkovou, 

Předsedkyni Klubu studentů, rodičů a přátel CMG 

 
 
 
 
 

Děkujeme za její obětavou a nezištnou 
práci pro Klub, za radost, kterou 

rozdávala, moudrost, kterou 
vyzařovala a nezapomenutelný 

humor, který kolem 
sebe šířila.

Nezapomeneme 




