Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, dále
jen Klub, vznikl v prvním roce fungování Církevního gymnázia v Prostějově z iniciativy
několika rodičů a 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 a sdružuje studenty, rodiče a všechny, kterým záleží na tom, aby
církevní gymnázium mělo v našem regionu své pevné a významné místo a aby kvalitně
vykonávalo své poslání výchovy a vzdělávání mládeže.
Orgány Klubu jsou: Valná hromada
Rada Klubu
Kontrolní komise
Valná hromada se konala 25. 4. 2006 a 14. 11. 2006.
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 21.2., 11.4., 6. 6. , 10.10. a 28. 11. 2006.
Na těchto schůzkách členové Rady projednali a schválili Výroční zprávu o činnosti a
hospodaření za rok 2005, plán práce a rozpočet na rok 2006, vyúčtování maturitního plesu
2006 a zahájili přípravu maturitního plesu 2007. Od 11.4.2006 má občanské sdružení nového
předsedu. Rada Klubu na svém zasedání zvolila jednomyslně pana 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 2006 došlo ke změnám v Radě Klubu. Na podzimní Valné hromadě byli
zvoleni zástupci primy: paní ing. Hana Oulehlová, paní Jana Všetičková a paní Jitka Tichá.
Odstoupil zástupce oktávy : pan ing. Pavel Ott. Do funkce pokladníka byla zvolena paní Jitka
Hubáčková. Ostatní obsazované funkce zůstaly beze změn.
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
2006 a máme velkou radost z toho, že námi podané projekty byly ve velké většině přijaty a
podpořeny.
Činnost a aktivity Klubu OÁZA v roce 2006 podpořily:
Nadace rozvoje občanské společnosti z programu „klub-net“,
Město Prostějov - soutěž „Dobrodružství s počítačem“

Krajský úřad Olomouckého kraje – dotace výtvarných aktivit Klubu Oáza,
MŠMT - investiční dotace na dataprojektor, činnost ICM, výměnné pobyty studentů
Národní institut dětí a mládeže - finanční zabezpečení pobytu a činnosti
dobrovolníků v rámci Evropské dobrovolné služby,
Nadace partnerství – na projekt Revitalizace Rajské zahrady
V roce 2006 došlo k dalším personálním změnám v Klubu Oáza. Vedoucí Klubu
Oáza se stala Mgr.Marie Klašková, která zodpovídá za organizaci a průběh především
kreativních podvečerů určených i pro širokou veřejnost, ICM, provoz, akce a řízení činnosti
bylo i letos v kompetenci Stanislavy Rotterové, zaměstnankyně Klubu.
Občanské sdružení vede podvojné účetnictví a řádně podalo daňové přiznání.
Hlavními zdroji příjmů organizace v roce 2006 byly dotace a granty, členské příspěvky, dary
a výtěžek reprezentačního plesu.
Členský příspěvek ve výši 200,- Kč pro školní rok 2005-2006 zůstal nezměněn.
V roce 2006 byly poskytnuty příspěvky studentům na akce školy v celkové výši 2 750,-Kč,
dále příspěvek studentům oktávy z výtěžku Reprezentačního plesu ve výši 8 292,-Kč a
příspěvek 10 000,-Kč Cyrilometodějskému gymnáziu na tisk Ročenky, kde se také KSRaP
CMG prezentuje.
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.

Ing.František Hynek
předseda KSRaP CMG

Rada Klubu studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově
v roce 2006 pracovala ve složení:
předsedkyně: Mgr.František Hynek
jednatel: Mgr. Irena Wernerová
pokladník: Mgr. Jitka Hubáčková
zapisovatel: pí. Daniela Tobolová
kontrolní komise: paní Hana Reitrová, paní Ludmila Horáková, ing. Milan Chytil

Členové – zástupci tříd
Třída
Zástupci
I.
II.
III.
IV.
V.

ing. Hana Oulehlová,paní Jana Všetičková, paní Jana Tichá
paní Jitka Laudová, paní Anna Češková, pan Zdeněk Hanák
paní Jana Chytilová, paní Jana Jelínková, ing.František Hynek
paní Alexandra Dvořáková, paní Katarína Vysloužilová, ing. Frýbort, ing.Tvrdík
paní Marie Richterová,ing.Radek Hénik

VI.
VII.

paní Daniela Tobolová
paní Ludmila Horáková, paní Hana Reiterová

VIII.

paní Romana Šupová, paní Jana Šťastná, ing.Pavel Ott

Zástupci zřizovatele:
o. ing. Jaroslav Němec SDB, o. Pavel Krejčí SDB, o.Dan Žůrek SDB
Další členové:
RNDr. Anna Švécarová, PaedDr. Karel Kotyza, ing. Václav Kopečný, PhDr. Miloš Kvapil,
MUDr. Pavla Šamánková, ing. Milan Chytil

Zástupci školy:
Mgr. Irena Wernerová, ing. Marie Cagalová, Mgr. Jaroslav Fidrmuc

V roce 2006 naše občanské sdružení zorganizovalo či
podpořilo tyto akce:
1. Reprezentační maturitní ples CMG
Leden 2006
2. Lyžařské a turistické výcvikové kurzy studentů CMG
Únor 2006 Květen 2006
3. Přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách /příspěvek na dopravu
účastníků/
Březen 2006
4. Noc s Andersenem
Březen 2006
5. Výměnné pobyty studentů z partnerské školy Emmaus College Rotterdam Holandsko
/ Květen, červen 2006/
6. Zahradní slavnost pro rodiče a maturanty
Květen 2006
7. Odměna pro studenta za mimořádný výkon u maturitní zkoušky
Květen 2006
8. Odměny studentům na konci školního roku
Červen 2006
9. Odměna Klubu za nejlepší výsledek studentů v uměleckých soutěžích
Červen 2006
10. Similar or Strange – studentský mezinárodní projekt
Červenec 2006
11. Činnost Informačního centra mládeže
Leden-prosinec 2006
12. Podpora programu Evropská dobrovolná služba
Leden-prosinec 2006
13. Činnost Klubu OÁZA
Leden-prosinec 2006

Klub OÁZA
Činnost klubu OÁZA je v mnoha ohledech podporována Klubem
rodičů, studentů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Klub
Oáza byl od září 2005 zařazen jako školní klub do sítě školních zařízení. Tuto
nabídku se podařilo rozšířit vznikem Střediska pro volný čas dětí a mládeže
Oáza, které bylo zařazeno do sítě škol v září 2006, což umožnilo vznik dalšího
pracovního místa a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro všechny
studenty CMG i děti a mládež z Prostějova a okolí. Během roku byla přijata nová
zaměstnankyně Mgr. Marie Klašková a Mgr. Víta Forbelského v listopadu vystřídal Peter
Markovič. Klub OÁZA a Středisko pro volný čas dětí a mládeže OÁZA spolu úzce
spolupracují a většinu aktivit tvoří společně.
Cílem klubu Oáza je doprovázet a vést mladé lidi tak, aby aktivně překonali
problémové období dospívání a s ním spojené osobní krize a problémy a vyrostli osobnostně
„svobodné a zdravé“ lidi, kteří budou mít vybudovanou sebedůvěru a kladný vztah k sobě
samému i dostatek sociální inteligence a empatie, aby převzali plnou zodpovědnost za stav
naší společnosti nyní i v budoucnu v rámci jednotné Evropy. Klub Oáza je zapojen do
projektu „Osobnostního růstu studentů“ Cyrilometodějského gymnázia. Účastní se a lektoruje
kurzy související s tímto projektem.
Klub poskytuje prostor, ve kterém mladí lidé mohou podle svého cítění, uvažování a
představ řídit jeho činnost a obsah, sestávající se z nabídky trávení volného času mimo
vyučování a rodinu v klubu, společně se svými přáteli, spolužáky a vedoucí klubu. Zde
mohou projevovat své názory, své problémy a radosti bez obav, že by se měli hlídat a řídit
pravidly a názory světa dospělých. V tomto volném čase v rámci klubu Oáza jsou také dle
potřeb mládeže nabízeny volnočasové aktivity z oblasti zážitkové pedagogiky (umělecké a
sportovní aktivity), které rozvíjejí fyzické i sociální znalosti a dovednosti, fantazii a
kreativitu a také psychologické aktivity, které zahrnují kurzy osobnostního růstu, besedy a
diskuse. Příprava na společný život a spolupráce v jednotné Evropě je mladými lidmi
považována za úplně samozřejmou a nedílnou součást jejich programu a uvažování. Klub
Oáza je zapojen do sítě Klub-net. Spolupracuje tak s mladými lidmi z německých a polských
klubů.
Klub má k dispozici místnost, kterou
si studenti sami vymalovali a vyzdobili dle
svého vkusu. Klubová místnost je vybavena
variabilními stoly a židlemi, kterých probíhá
doučování, keramika, kreativní činnosti,
příprava na výuku, apod. Pro zábavu a
odpočinek je k dispozici automat na šipky,
stolní fotbal, počítač s internetem, hi-fi věž,
dvd-přehrávač s data-projektorem, sedací
souprava, bufetem, apod. Klub má
k dispozici ping-pongový stůl na školním
dvoře, soupravu floorballových hokejek a
míčků… Klubová místnost je přes celý den
plně vytížena, takže občas dochází ke křížení neformálních klubových aktivit a kroužků.

Na vedení a organizaci jednotlivých aktivit se kromě pedagogického personálu a
externích spolupracovníků podílí i sami studenti – členové klubu. Během roku 2006 školní
klub Oáza organizoval nebo se podílel na nejrůznějších pohybových, vzdělávacích,
kreativních a jiných aktivitách. Podrobnější rozpis je v tabulce.
Nedílnou částí činnosti klubu
Oáza je organizování příměstských
prázdnin a kreativních podvečerů.
Příměstské prázdniny proběhly během
roku 2006 dvakrát. Jednou jako pololetní
a jarní prázdniny – 1.-10.2. Děti a
mládež se širokého okolí měly možnost
využít
své
kreativní
dovednosti
v batikování, potisk triček technikou
linorytu a v keramice. Pro účastníky
byly připraveny také sportovní aktivity jednodenní lyžování, bruslení, výprava
do podzemí, návštěva jeskyní a návštěva
ZOO. Během letních příměstských
prázdnin 3.-14.7. byly připraveny
podobné aktivity s rozšířením o nabídku dvoudenního výletu na Malé Hradisko, návštěvu
Aquaparku ve Vyškově, projížďku na koních ve stáji Cavalo, cyklo-výlet na zámek Náměšť
na Hané, lanové překážky a o promítání filmu.

V březnu, dubnu, listopadu a prosinci proběhly kreativní podvečery. Tato akce se již stala
tradicí a setkává se stále větším ohlasem účastníků z řad široké veřejnosti. Účastníci měli
možnost naučit se různým technikám malování velikonočních vajec, připravit si dekoraci do
bytu a vyrobit si velikonoční pomlázku. V době adventní se kreativních podvečerů zúčastnilo
cca 100 lidí. Dotace z Klubu studentů, rodičů a přátel školy byly využity především na tyto
aktivity.

Přehled aktivit ve školním klubu Oáza
Taneční večer

Koncert U2 v klubu Oáza

Příměstské prázdniny - batika, jednodenní
lyžování, linoryt, bruslení, návštěva ZOO,
výprava do podzemí, návštěva jeskyní,
keramika

Příměstské prázdniny – dvoudenní výlet na
Malé Hradisko, batika promítání filmu,
Aquapark Vyškov, projížďka na koních ve
stáji Cavalo, Javoříčské jeskyně, a linoryt,
potisk triček, stolní deskové hry,
cyklovýlet na zámek Náměšť na Hané,
lanové překážky, výprava do podzemí

Valentýnské dárky
Masopustový maškarní karneval
Odry - vystoupení s divadelním
představením Něhurka a sedm trapaslíků a
s představením Niva
Velikonoční podvečery - kraslice, vosková
batika
Velikonoční podvečery - látková vajíčka
Velikonoční podvečery - velikonoční
zdobení, malování vajíček
Velikonoční podvečery - pletení pomlásek,
výroba píšťalek
Majáles
Bambiriáda

Burza škol Prostějov
Školní disco Uranpárty spojené s
přespáním ve škole
Účast na CVVZ v Ostravě
Kreativní podvečery - výroba adventních
věnců a dekorací
Scholaris - prezentace klubu Oáza
Kreativní podvečery - výroba vánočních
přání a vizitek na dárky
Kreativní podvečery - malování na hedvábí
Recitační odpoledne – soutěž
Den her - stolní hry v klubu

Výtvarná dílna
Známá prostějovská výtvarnice PaedDr. Květoslava Snášelová je vedoucí výtvarné
dílny již několik let a své bohaté zkušenosti dovede s velkou trpělivostí předávat svým
svěřencům.
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. Jedním z cílů je získání
zkušeností se stínováním, na nichž pak děti aplikují různé výtvarné techniky. Určitou
zvláštností, podle slov K. Snášelové, je i motivace hudbou, kterou malým výtvarníkům pouští
jako motivační moment při jednotlivých hodinách.Výtvarné dílny se účastnili studenti
Cyrilometodějského gymnázia i děti jiných prostějovských škol ve věku 8-16 let.
I v letošním roce se některé práce z výtvarné dílny zúčastnily mezinárodní soutěže
Piccoli artisti v Itálii. 3.místo v mezinárodní konkurenci je jistě velmi dobrým výsledkem, což
svědčí o kvalitní úrovni i významu výtvarné dílny. Další soutěží, kterou mladí výtvarníci
pravidelně obesílají je „Kytička pro maminku“ a také soutěž s tématikou požární ochrany „
Jak hasiči zasahují“.
Jsme rádi, že Klub mohl na činnost dílny přispět finančními prostředky na nákup
výtvarného materiálu z dotace MŠMT ČR a umožnit tak širokému okruhu dětí strávit
smysluplně volný čas při posilování estetického cítění a smyslu pro krásu.

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.

Schola CMG
Hudba a zpěv je přirozeným vyjádřením postoje a vztahu člověka k událostem a
životním zkušenostem. V oblasti duchovní je vždy vyjádřením víry, pocitů radosti i vděčnosti
Bohu a takový způsob je mladým lidem vždy blízký.
Schola je malé hudební těleso, jejímž hlavním posláním je obohacovat zpěvem a
hudbou významné duchovní události školní i mimoškolní. V prvé řadě jsou to pravidelné
středeční mše svaté ve školní kapli, mše svaté k významným církevním událostem roku a také
bohoslužby slova uvádějící vernisáže školní „Galerie pro duši“.
Velkou událostí, jejíž přípravě věnujeme mnoho času, bývá „ Adventní zastavení“ v
kostele Povýšení Svatého Kříže, kde schola kromě zpěvu, prokazuje i své instrumentální
dovednosti. I letošní náročný program se s Boží pomocí vydařil a sklidil značný úspěch..
V březnu se členové scholy zúčastnili celostátní přehlídky umělecké činnosti
církevních škol v Odrách. V době postní jsme se s posluchači Radia Proglas a jeho studia
Radim v Olomouci modlili křížovou cestu a také zazpívali několik písní. V červnu a v
prosinci uspořádala schola dva benefiční koncerty na pokrytí oprav kostelíka v Suché Rudné.
Vedoucím a duchovním motorem scholy byl i letos spirituál školy o.Jaroslav Němec,
kterému od listopadu vydatně pomáhá a pomyslnou taktovku přebírá Peter Markovič ,
vedoucí střediska volného času Oáza. Jeho housle se staly již neodmyslitelným zpestřením
hudebních doprovodů.
Ke kvalitě produkcí jistě přispívá i technické vybavení, na kterém se Klub pravidelně
finančně podílí.

Pěvecký sbor CMG
Pěvecký sbor pracuje na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově od roku 1995 a
to pod vedením Mgr. B. Měchurové, klavírní doprovod Mgr. V. Šafářová. Má 30 členů,
převážně studentů CMG, ale též studentů jiných prostějovských středních škol. Repertoár
sboru tvoří úpravy lidových písní, spirituály, skladby starých mistrů, chrámová díla, písně
současných skladatelů (např. skladby W. A. Mozarta, G. de Marziho, F. Schuberta, A.
Dvořáka, L. Bernsteina, J. Fišera, K. Steckera, L. Janáčka, B. Martinů, P. Ebena, J. J. Ryby, J.
Pavlici...).
K nastudování těchto náročných děl je zapotřebí obrovské nadšení, chuť a hudební
zaujetí, ale především dlouhodobá trpělivá práce při nácviku společného díla.
Mladí lidé se prací v Pěveckém sboru učí systematické tvůrčí práci, učí se obětovat
spoustu svého volného času pro radostný zážitek svých posluchačů. Že tato činnost nese své
ovoce dokazují příznivé ohlasy a uznání za celou řadu vystoupení, které Pěvecký sbor CMG
realizuje pravidelně v rámci různých akcí pro prostějovskou laickou i odbornou veřejnost.
Jedná se o každoroční Vánoční koncerty v Městském divadle (naposledy právě
s nastudováním náročné České mše vánoční), vystoupení v rámci Prostějovských dnů hudby
či na Společenském večeru pro pracovníky škol a školských zařízení Města Prostějova.
Pěvecký sbor se také každoročně účastní vystoupení společně s ostatními kulturními
soubory CMG, vystupuje při různých společenských akcích školy (např. vystoupení k 10.
výročí založení CMG, zahradní slavnosti, předávání maturitních vysvědčení aj.), dále svým
kvalitním vystoupením zpříjemňuje různé společenské akce Města Prostějova.

Lyžařský kurz
Tento rok byla hojnost sněhu, proto jsme
ze Staré Vody dojížděli autobusem na svah do
Andělské Hory. Studenti se věnovali hlavně
sjezdovému lyžování, otec Jaroslav zájemce učil
snowboardingu.
Společně jsme též absolvovali výlet na
běžkách, při které nám razil cestu Vítek
Forbelský. Ten nám také připravoval zázemí
s dobrou svačinkou a rozehřátými kamny v
chatičce na Andělském vrchu. Po příjezdu na
Starou Vodu, vždy kolem třetí hodiny odpolední
se o naše hladové žaludky postarala paní
Tobolová. Odpolední klid a následný večerní
program neměli chybu.
Přestože někteří studenti stáli na lyžích
poprvé, na konci kurzu už byli schopni velmi
pěkně sjet svah za mohutného povzbuzování
svých zdatnějších spolužáků. Počasí nám víc než
přálo, což ovlivnilo náladu i celý průběh
lyžařského výcviku

Turistický kurz
Tento kurz jako již všechny naše kurzy proběhl také na Staré Vodě. Studenti si při
něm zvyšovali kondici jednak na kole např. výjezdem na Praděd pod vedením neúnavného
otce Jaroslava, dále pak ježděním na lodičkách v blízkém rybníčku, kde se naučili základní
technice pádlování na kanoích. To vše si potom vyzkoušeli při závodech ve dvojicích. Další
aktivitou bylo slaňování na skalách, které jim připravili Vít Forbelský a Martin Sitte. Tito
instruktoři jim nachystali i úžasnou lanovou dráhu, na které si studenti prověřovali svoji
zdatnost a obratnost se spoustou legračních situací. Zda se umí v lese pohybovat podle mapy a
buzoly zjistili studenti při závodě v orientačním běhu.
Tento rok nám počasí přálo, takže kurz proběhl ve veškeré pohodě u studentů i všech
dospěláků.

Výměnný pobyt holandských studentů
Pevnou součástí učebního plánu jsou pravidelné jazykové výměnné pobyty se studenty
holandské střední školy Emmauscollege v Rotterdamu. Cílem je procvičit aktivně znalost
jazyka, poznat životní styl, školství, kulturu i historické památky zemí EU.
Výměnný pobyt holandských studentů proběhl ve dvou etapách. 8. - 12. 5. 2006
navštívilo 19 holandských studentů Prostějov a 21. - 29. 6. 2006 obdivovalo krásy Nizozemí
20 studentů CMG v Prostějově. Pedagogickému doprovodu holandských studentů se věnovali
a program v České republice připravili pedagogové naší školy.
Nesporným přínosem je i pobyt studentů v hostitelských rodinách, který posiluje
atmosféru pospolitosti a přátelství bez hranic.
Program české části projektu zahrnoval prohlídku historických památek regionu ( Olomouc,
hrad Bouzov, Slavkov u Brna), jednodenní výlet do Prahy, prohlídku školy a organizovaný
večerní zábavný program.
V Nizozemí pak
na studenty čekal podobně pestrý program zaměřený na
pamětihodnosti Amsterdamu, Rotterdamu a Kinderdijku. Studenti si užili i pro Holanďany
nejběžnější dopravní prostředky – kola a lodě.
Nesporný přínos celé akce spočíval v tom, že i studenti, kteří zpočátku rozuměli málo,
se na závěr plynně domlouvali s ostatními a cenné jsou i výstupy v oblasti utváření
přátelských vazeb, tj. kontakty mezi studenty, které trvají i po skončení projektu ( převážně
elektronická pošta).
Díky dotaci MŠMT, kterou Klub pro tuto akci obdržel, neležela tíha nutných nákladů
jen na rodičích studentů a výměnný pobyt se tak stal dostupným všem zájemcům.

Ples CMG 2006
Tradiční reprezentační ples CMG se konal netradičně
v Národním domě v Prostějově a byl jako každoročně spojen se
slavnostním stužkováním maturantů. Tento slavnostní akt proběhl
v divadelním sále Národního domu a nádherné prostředí ještě
umocnilo silný zážitek, který prožívali maturanti a všichni přítomní.
Po stužkování se hosté přesunuli do prostor Národního domu, kde ples
pokračoval předtančením studentů sexty.
K příjemné atmosféře patří i dobrá hudba, kterou nabídla
tanečníkům i posluchačům kapela Prima Band v hlavním sále a
cimbálová muzika CM Ječmínek v prostorách vinárny.
Ples CMG se jistě stal významnou událostí společenské
sezóny 2006.

Zahradní slavnost
Každým rokem na konci maturitního týdne
se scházejí rodiče, studenti a všichni příznivci
Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
s vyučujícími, zástupci zřizovatele školy, a
s představiteli města i Olomouckého kraje na místě
zvaném Rajská zahrada, aby spolu s maturanty
završili jejich úspěšné absolvování studia na
Cyrilometodějském gymnáziu a v již uvolněné
atmosféře prožili pár hezkých hodin při cimbálové
muzice a malém občerstvení.
Datum Zahradní slavnosti roku 2006
připadlo na pátek 26.května a počátkem celé
události byla slavnostní mše svatá, celebrovaná
Mons. Josefem Hrdličkou, světícím biskupem Olomoucké arcidiecéze, který také předal všem
absolventům maturitní vysvědčení. Velmi si vážíme i každoroční účasti představitelů našeho
města, v čele se starostou, ing. Janem Tesařem a zástupce krajského úřadu, MUDr.Jitky
Chalánkové. Letos poctil svou návštěvou i poslanec Parlamentu ČR pan ing. Tomáš Kvapil a
nechyběli ani zástupci KDU ČSL a ostatních organizací, které se školou úzce spolupracují.
Přestože tentokrát bylo počasí na teplo skoupé a dešťové mraky postupně obkličovaly
oblohu nad Rajskou zahradou, obličeje a, věříme, že i srdce všech, rozjasňovala dobrá
pohoda, radost ze setkání a také příjemná hudba k poslechu i k tanci v podání 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.
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.

Informační centrum pro mládež Prostějov
Poskytuje dětem, mládeži, ale i dalším
zájemcům informace a služby z oblastí, které jsou
spojeny se životem dnešní mladé generace.
Informace, poskytovány z jedenácti tématicky
řazených okruhů, jsou bezplatné. Největší zájem je o
oblast Vzdělání, Volný čas, Cestování ale i Práce,
Mládež v EU, Ekologie.
Naše infocentrum nabízí tyto služby:
bezplatnou práci na počítači, přístup na Internet,
ukládání dat na nosiče (disketa, cd), skenování,
kopírovaní, laminování papírových nosičů, prodej
slevových karet,poradenské služby k programu
Mládež a zadávání požadavků do systému
EURODESKU. Nemůžeme zapomenou ani na
možnost malého občerstvení.
Svoji činnost u nás vykonávají i účastníci
Evropské dobrovolné služby. Odborná praxe je v
našem ICM zajišťována pro studenty třetích a
čtvrtých ročníků studijního oboru 72 - 41- M/ 001
Knihovnické a informační systémy a služby.
Ve spolupráci s Českou
národní
agenturou
zajišťujeme
regionální poradenství k programu
EU MLÁDEŽ. V rámci této
spolupráce
jsme
organizovali
pětidenní
seminář
v Rýmařově
s názvem „Evropa pro mládež –
mládež pro Evropu“. Do této aktivity
se nám podařilo začlenit i mladé lidi
se zdravotním
hendikepem,
neslyšící,
kteří
společně
s tlumočníky do znakové řeči se
aktivně zúčastnili celého programu.
Odezva na tuto akci byla velmi
pozitivní. Dva účastníci tohoto
semináře se nyní aktivně účastní
Evropské dobrovolné služby, jeden
v Litvě a druhý ve Švédsku.
O naše zkušenosti jsme se
podělili i na celostátní konferenci
„Dobrovolnictví – ochrana před
sociálním vyloučení“ v Kroměříži
dne 16.5.2006.
Ve spolupráci s SIPVZ CMG
jsme se podíleli na organizačním

zajištění již třetího ročníku kurzů pro maminky na MD a seniorů ,,Hurá počítač“. O zimní i
podzimní běh tohoto ročníků byl velký zájem. Účastníci ocenili možnost využívat provozní
doby ICM k procvičování nabitých poznatků a možnost využít odborné pomoci personálu
ICM.
Spolupracujeme
s informačním
střediskem „Europe Direct“. Podílely jsme
se na programu akce Dny mobility, které
výše jmenované organizace pořádali
26.9.2006 a na kterou navázala putovní
panelová prezentace se stejným námětem.
Ve spolupráci s Asociací pro
podporu rozvoje informačních center pro
mládež v ČR jsme se zapojili do Evropské
Kampaně mládeže na podporu lidských
práv, tolerance vůči rozdílnostem mezi
národy, vzájemnému respektu a porozumění
„All different all equal – Každý jsme jiný,
všichni
rovnoprávní“.
V rámci
této
kampaně jsme uspořádali worschop na téma
Fair Trade 15.7.2006, 1.12. 2006 uspořádali
výstavu černobílých fotografií Štěpána
Kačeny „Volunteers“ a 7.12. 2006 besedu
na téma „Čechem v EU“ s europoslancem
Ing. Janem Březinou.
Služeb ICM za rok 2006 využilo
6557 z toho 934 z řad široké veřejnosti.

Similar or Strange – studentský projekt
V rámci začlenění našeho klubového
zařízení do programu KLUB – net a podpořeni
finančními prostředky z nadace NROS
proběhlo od 13. do 19. července 2007
mezinárodní setkání členů našeho Klub – net
Oáza s klubem Halo z Polska. Základním
tématem setkání byly alternativní způsoby
životního stylu. Téma v dnešní době hodně
diskutované a v rámci sjednocující se Evropy
velmi aktuální.
Alternativní
způsob
pěstitelství,
alternativní způsob bydlení (slaměný dům),
různorodé ekologicky zaměřené životní styly,
vegetariánský jídelníček
- to jsou jen
namátkou okruhy, v nichž si mohli účastníci vyzkoušet své dovednosti. Vyzkoušeli si ruční
výrobu papíru, upéct chlebové placky, pokosit louku, postavit kamennou zídku, tvořit na
hrnčířském kruhu. Atmosféru celého setkání se podařilo zaznamenat na vlastními silami
vyrobeném DVD. Originálním nápadem byla i výroba ,,deníčku“ z ručního papíru,
zachycujícímu myšlenky, názory a postřehy z celého pobytu.
Do tohoto projektu se aktivně zapojili účastnice Evropské dobrovolné služby Marina
Georgieva a Teresa Damm. (O EVS pojednáváme na jiném místě.)

Evropská dobrovolná služba v KSRaP CMG
Naše organizace je zapsaná v mezinárodní databázi
hostitelských organizací, to znamená že svoji činnost u nás
vykonávají účastníci Evropské dobrovolné služby.
Marina Georgieva působila v organizaci v roce 2006 do
31.července. Po celou dobu svého působení v naší organizaci
horlivě propagovala Bulharskou kulturu. Zorganizovala prezentační
besedy o Bulharsku s využitím propagačního DVD, hudby, soutěže,
nebo kvizu ,,Bulharsko v geografických údajích“, kterou jsme ve
dvou verzích, anglická verze - 40 minut a česká dvacetiminutová
verze, nabízeli i jiným organizacím.
Teresa Damm působila v organizaci
v roce 2006 do 31.srpna. Vedla několik
besed,
v jejíchž
rámci
prezentovala
Evropskou dobrovolnou službu, připravila
naši expozici na Dnech Evropy v Olomouci
a v Plumlově. Náš stánek propagoval
Spolkovou republika Německo. Na zájemce
o náš stánek čekal mimo jiné kvíz ve formě
skládačky, jež v konečné složené podobě
dávala tvar jedné ze spolkových zemí
Německo.
Julie Escaillet působila v organizaci
od 9. srpna do 2. října 2006. Během svého krátkého pobytu zaujala návštěvníky ICM svou
vybrnkávací hrou na kytaru a také zapojením do Francouzského konverzačního kroužku.
Lene Bräuner působí v organizaci od září 2006. Lene k nám
přijela z Berlína. Svým městem se nechala inspirovat i při vytváření
netradičního adventního kalendáře. Pod každým číslem se ukrýval jeden
obrázek z Berlína ve velikosti A4 doplněný krátkým komentářem.
Zdařilé jsou i její grafické návrhy na propagační letáčky ICM či PF
2006

Noc s Andersenem
Tak poeticky byla nazvána akce, kterou se
Informační centrum mládeže ve spolupráci
s Městskou knihovnou v Prostějově
připojilo
k dalším 470 místům v pěti zemích. V Informačním
centru mládeže čekal na třicet zúčastněných dětí
pestrý program. Děti soutěžily např.o Zlaté pero H.
Ch. Andersena, po internetu si vyměňovaly zážitky s
ostatními účastníky z jiných míst a ti jazykově
zdatnější i z jiných zemí. Atmosféru pohádkovosti a
zvláštnosti umocňovalo i vlastní „nocování“ přímo
v prostorách ICM. Doufáme, že tak byly položeny
základy nové tradice.

Soutěž „Dobrodružství s počítačem“
Informační centrum pro mláděž společně s Cyrilometodějským gymnáziem
v Prostějově organizovalo již II. ročník soutěže určené pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ
„DOBRODRUŽSTVÍ S POČÍTAČEM“. Čtyřčlenná družstva z devíti ZŠ prostějovského
regionu měla na splnění čtyř úkolů pouhých 60 minut. Každé družstvo mělo k dispozici 2
počítače a záleželo na zvolené taktice jednotlivých družstev, jak si práci rozdělí. Zadání
úkolů:
1. vyhledávání na internetu
2. obrázek v programu Malování-ilustrace k pohádce
3. vytvoření reklamy v programu Word – počítačová myš
4. soutěž v počítačové hře – Sokoban
Díky podpoře sponzorů, hlavně
města Prostějova, čekalo na soutěžící
nejen malé občerstvení, ale i zajímavé
ceny. Členové vítězného družstva ze
ZŠ Protivanov
obdrželi
MP3
přehrávače a pro svou školu černobílou
tiskárnu.
Své uplatnění najdou i některé
z podařených
grafických
ilustrací.
V blízké době rozveselí prostředí
chodeb dětského oddělení prostějovské
nemocnice.

