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Klub studentů, rodičů a přátel
Cyrilometodějského gymnázia

V ÝR O Č N Í Z P R Á V A

Klub studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově historie a současnost
Klub přátel církevního gymnázia vznikl záhy po založení Cyrilometodějského
gymnázia jako iniciativa rodičů, příznivců a také vedení školy, neboť bylo zřejmé, že
spolupráce rodičů studentů se školou by měla mít i oficiální ráz. Klub si tedy v roce 2007
připomíná 15. výročí existence.
Klub si při svém vzniku vytýčil několik zásadních oblastí své činnosti. Vytvářet
materiální, kulturní a společenské zázemí školy, zprostředkovávat zahraniční kontakty,
vytvářet vlastní finanční zdroje a účelně je využívat pro potřeby studentů a školy.
První předsedkyní nově založeného Klubu přátel Církevního gymnázia se stala MUDr. Anna
Šulcová, v roce 1995 ji vystřídala Mgr. Švarcová. V témž roce byla předsedkyní klubu
zvolena RNDr.Anna Švécarová, neúnavná příznivkyně CMG, od podzimu roku 1998
zastávala funkci předsedkyně Mgr.Jitka Hubáčková. V roce 2002 byla zvolena Mgr. Eva
Tvrdíková, jejíž předčasná smrt v roce 2005 všechny velmi zasáhla. V dubnu 2006 se stal
předsedou KSRaP CMG Ing. František Hynek.
Od svého vzniku se naše občanské sdružení řídilo stanovami vypracovanými a
schválenými v roce 1992, od 15. února 2001 má Klub nový název i stanovy. Potřeba změny
nastala v souvislosti s novou právní úpravou činnosti občanských sdružení a také jako
nezbytný krok k zajištění finančních prostředků z grantů a dotací. Kromě rozšíření členství
v Klubu o studenty CMG v Prostějově zahrnula Rada klubu do své činnosti též podporu
volnočasových aktivit. Byl založen Klub Oáza s různými činnostmi směřujícími
k smysluplnému využití volného času. KSRaP CMG je také zřizovatelem Informačního centra
pro mládež, ve kterém zaměstnává na částečný úvazek jednu pracovnici. Mzdové prostředky
získáváme opět díky dotacím MŠMT ČR.
Vize výměnných pobytů studentů v zahraničí dostala svou konkrétní podobu v roce
1999, kdy škola navázala kontakty v Emmauscollege v Rotterdamu. Od té doby každoročně
vyjíždí 20 studentů do Nizozemí a stráví přibližně týden v rodinách hostitelů. Oni pak zase
přijíždějí do Prostějova a účastní se společného programu, který pro ně připravují studenti
CMG spolu s pedagogy. Klub je pořadatelem celé akce a podílí se i finančně formou podpory
jednotlivým studentům, kteří si požádají o příspěvek, dále spoluúčastí na úhradě nákladů
pedagogického doprovodu a také formou získávání dotací z MŠMT a jeho programů podpory
aktivit pro mládež.
Jinou formou pomoci škole je studentský fond, který Klub vytváří z členských
příspěvků a který je určen k vyplácení odměn za studijní výsledky a pro studenty ze sociálně
slabšího prostředí tak, aby finanční otázka nebyla jediným důvodem neúčasti studenta na
akcích školy. Klub je také hlavním organizátorem Reprezentačního plesu CMG, jehož
výtěžek bývá rovněž použit ve prospěch studentů. Rada klubu uděluje Cenu za mimořádný
výkon u maturitní zkoušky.
V září uspořádal KSRaP zájezd do Paříže, kterého se zúčastnilo 45 studentů
s pedagogickým doprovodem. Klub také organizačně a díky dotacím i finančně podpořil
oslavy 15. výročí vzniku Cyrilometodějského gymnázia. Dále jsme podpořili aktivity Klubu
Oáza – kreativní podvečery, činnost Pěveckého sboru CMG a scholy, soutěže a akce ICM.
Všechny zmiňované činnosti a projekty jsou finančně velmi náročné, občanské sdružení by je
nemohlo podporovat jen z vlastních zdrojů. Klub proto podává projekty a žádosti o dotace u
různých institucí.

Činnost a aktivity Klubu v roce 2007 podpořili:
MŠMT ČR – oslavy 15. výročí vzniku, činnost ICM, mzdové náklady
Česká národní agentura Mládež – zabezpečení pobytu a činnosti dobrovolnic
v rámci Evropské dobrovolné služby
Krajský úřad Olomouckého kraje – podpora projektu EUROPA-DIREKT
Nadace rozvoje občanské společnosti – program Klub-net
Město Prostějov – soutěž Dobrodružství s počítačem
Orgány Klubu jsou: Valná hromada
Rada Klubu
Revizní komise
Valné hromady se konaly a 14. 4. a 13. 11. 2007.
Rada klubu složená ze zástupců rodičů z jednotlivých tříd, vedení školy a všech, kdo mají
aktivní zájem na rozvoji gymnázia se sešla 20.2., 3.4., 12.6., 9.10., a 27.11.
Na těchto schůzkách členové Rady projednali a schválili Výroční zprávu o činnosti a
hospodaření za rok 2006, plán práce a rozpočet na rok 2007, vyúčtování Reprezentačního
plesu 2007, zvýšení členského příspěvku, příspěvky a odměny ze studentského fondu.
V červnu 2007 odstoupila z funkce dosavadní jednatelka sdružení Mgr. Irena
Wernerová a v září 2007 byla do této funkce zvolena Mgr.Martina Šubčíková. Z Rady
Klubu odstoupili též pí. R. Šupová a pí. J. Šťastná. Na podzimní Valné hromadě byla Rada
klubu doplněna o zástupce primy pí.V. Hájkovou, pí. J. Šmídovou a Mgr. J. Lušovského.
Složení revizní komise zůstalo beze změn. V srpnu 2007 nastoupila do ICM pí. Kateřina
Opatrná jako pracovnice na částečný úvazek. Vedení klubu Oáza se ujal Mgr. Peter
Markovič, který tak vystřídal Mgr. Marii Klaškovou.
Roční členský příspěvek byl Valnou hromadou odsouhlasen ve výši 250 Kč na rodinu.
V roce 2007 jsme poskytli příspěvky studentům na akce školy v celkové výši 5 300,- Kč, část
výtěžku Plesu studentům oktávy ve výši 6 469,-Kč, odměny studentům na závěr roku
v celkové výši 3500 Kč a 11 000 Kč příspěvek na oslavy 15. výročí vzniku školy
KSRaP vede podvojné účetnictví a k 31.3.2006 podalo řádné daňové přiznání. Revizní
komise provedla kontrolu hospodaření a dle závěrečného protokolu neshledala závady. V roce
2007 byla v organizaci provedena pravidelná kontrola pojistného, provádění nemocenského
pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění OSSZ bez závad.
Děkujeme všem členům Rady za jejich celoroční práci pro Klub, všem dárcům za
finanční příspěvky i všem řadovým členům za podporu naší práce. Členství v KSRaP CMG
v Prostějově je otevřené všem příznivcům kvalitního církevního školství v našem regionu.

Ing. František Hynek
předseda KSRaP CMG

Rada Klubu studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově
v roce 2007 pracovala ve složení:
Předseda : Ing. František Hynek
Jednatelka: Mgr. Irena Wernerová, od 2.10. Mgr.Martina Šubčíková
Pokladník: Mgr. Jitka Hubáčková
Zapisovatel: pí. Daniela Tobolová
Kontrolní komise: paní Hana Reiterová, paní Ludmila Horáková, Ing. Milan Chytil

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

paní Veronika Hájková, paní Jaroslava Šmídová, Mgr. Josef Lušovský
paní Hana Oulehlová, paní Jana Všetičková, paní Jitka Tichá
paní Jitka Laudová, paní Anna Češková, pan Zdeněk Hanák
paní Jana Chytilová, paní Jana Jelínková,
Ing. Jiří Frýbort, Ing. Jaroslav Tvrdík, paní Katarína Vysloužilová

VI.

paní Marie Richterová, Ing. Radek Hénik
paní Daniela Tobolová,

VII.
VIII.

paní Ludmila Horáková, paní Hana Reiterová

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

Zástupci školy:
Mgr. Martina Šubčíková, Ing. Marie Cagalová, Mgr. Jaroslav Fidrmuc

V roce 2007 naše občanské sdružení zorganizovalo či
podpořilo tyto akce:
1. Reprezentační maturitní ples CMG
Leden 2007
2. Lyžařský výcvikový kurz studentů CMG
Únor 2007
3. Výměnné pobyty studentů z partnerské školy Emmaus College Rotterdam Holandsko
Květen, červen 2007
4. Odměna pro studenta za mimořádný výkon u maturitní zkoušky
Květen 2007
5. Zahradní slavnost pro rodiče a maturanty
Červen 2007
6. Odměny studentům na konci školního roku
Červen 2007
7. Bambiriáda
Červen 2007
8. Odměna Klubu za nejlepší výsledek studentů v uměleckých soutěžích
Červen 2007
9. Zájezd studentů CMG do Paříže
Září 2007
10. Oslavy 15 let školy
Září 2007
11. Soutěž Dobrodružství s počítačem (ICM)
Listopad 2007
12. Činnost Informačního centra mládeže
Leden - prosinec 2007
13. Podpora programu Evropská dobrovolná služba
Leden - prosinec 2007
12. Činnost Klubu OÁZA
Leden - prosinec 2007

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007
a) Příjmy
1.
2.
3.
4.
5
6
7

Členské příspěvky
Příjmy ples (vstupné, tombola, dary, reklama)
Dary
Úroky
Příjmy z grantů a dotací
Tržby za služby /Nájemné, Klub-nett, Holandsko, ICM/
P ř í jm y c e l k e m

Tržby za služby
/Nájemné, Klub-nett,
Holandsko, ICM/
13%

Členské příspěvky
7%

37 700
99 272
33 200
83
325 526
73 756
569 537

Příjmy ples (vstupné,
tombola, dary,
reklama)
17%

Dary
6%

Příjmy z grantů a
dotací
57%

b)

Výdaje
1.
Výdaje ples
2.
Výdaje za zahr.vým.pobyty (Holandsko, Paříž)
3.
Mzdové náklady + OON (hrazeny z dotací)
4.
Odvody soc. a zdrav. pojištění, ost. sociální náklady
5.
Poplatky (banka, daně)
6.
Služby (účetnictví, ost. služby)
7.
Ostatní výdaje související s projekty (EVS, ICM)
8.
Dary a příspěvky (CMG, čl.přísp.)
9.
Odpisy
10
Výdaje celkem

Účetnictví bylo zpracováno dodavatelsky daňovou poradkyní Ing. Weidovou
V Prostějově dne 26. února 2008

78 838
27 137
116 628
35 136
3 334
19 543
235 868
14 500
56 173
587 157

Klub OÁZA
Činnost klubu OÁZA podporuje i Klub
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 rozšíření nabídky
volnočasových aktivit pro všechny studenty
CMG i děti a mládež z Prostějova a okolí. Do
srpna roku 2007 působila v klubu Oáza Mgr.
Marie Klašková a Mgr. Peter Markovič (dosud).
Klub OÁZA a Středisko pro volný čas dětí a mládeže OÁZA spolu úzce spolupracují a
většinu aktivit tvoří společně.
Cílem klubu Oáza je vést mladé lidi tak, aby aktivně překonali problémové období
dospívání a vyrostli v osobnostně „svobodné a zdravé lidi“. Klub Oáza je zapojen do projektu
„Osobnostního růstu studentů - Doopravdy“ Cyrilometodějského gymnázia. Účastní se a
lektoruje kurzy související s tímto projektem.
Klub poskytuje prostor, ve kterém mladí lidé mohou podle svých představ a zájmů
řídit jeho činnost a obsah, sestávající z nabídky trávení volného času mimo vyučování
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, která je vybavena mobilním nábytkem, probíhá zde
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, pohovka, bufet apod. Klub
má k dispozici ping-pongový stůl na školním
dvoře, soupravu floorballových hokejek a
míčků… Klubová místnost je zkrátka vytížena
přes celý den.
Na vedení a organizaci jednotlivých
aktivit se mimo jiné podílí i sami studenti –
členové klubu. Během roku 2007 školní klub
Oáza organizoval nebo se podílel na nejrůznějších
pohybových, vzdělávacích, kreativních a jiných
aktivitách.
Významnou částí činnosti klubu Oáza je
organizování příměstských prázdnin a kreativních

podvečerů. Příměstské prázdniny proběhly o jarních prázdninách. Děti a mládež se širokého
okolí měly možnost se věnovat kreativnímu tvoření a navštívit aquapark ve Vyškově.
V březnu, listopadu a prosinci proběhly již tradiční kreativní podvečery. Účastníci
měli možnost naučit se různým technikám zdobení velikonočních vajec, připravit si dekoraci
do bytu a vyrobit si velikonoční pomlázku. V době adventní se kreativních podvečerů
zúčastnilo mnoho lidí, kteří vyráběli adventní věnce, vánoční přáníčka aj. Příspěvek z Klubu
studentů, rodičů a přátel školy byly využity především na tyto aktivity.
Pro vhodné využití volného času je nejlepší pravidelná odpolední aktivita. V klubu
Oáza v loňském roce proběhla řada kroužků nejrůznějšího zaměření, například fotografický
kroužek, výtvarná dílna, francouzské divadlo, konverzace v cizích jazycích, kroužek
programování a další.

Přehled aktivit ve školním klubu Oáza
Kreativní podvečery – kraslice, pomlázka, Bible, dekorace
Bambiriáda
Oslavy 15 let školy
Burza škol Prostějov
Scholaris – prezentace klubu Oáza
Adventní kreativní podvečery
Adventní duchovní zastavení CMG v kostele Povýšení sv. Kříže
Vystoupení Scholy v domově pro seniory v Soběsukách
Adventní zastavení Scholy v Krumsíně (benefiční koncert na opravu místního kostela)

Schola CMG
Schola CMG čítá kolem dvacet členů a vede ji Mgr. Peter Markovič společně
s o. Jaroslavem Němcem. Posláním tohoto menšího hudebního tělesa je hlavně zpěvem
obohatit slavení liturgie, ať už té pravidelné ve středu ráno ve školní kapli, nebo slavnostnější
bohoslužby o různých svátcích nebo jiných příležitostech jako je Zahradní slavnost
s předáváním maturitních vysvědčení, zahájení a ukončení školního roku nebo vernisáže
školní Galerie pro duši. Kromě toho ještě každoročně před Vánocemi připravuje tzv.
Adventní zastavení, které se těší velkému zájmu. Letošní zastavení na 1. neděli adventní mělo
u posluchačů mimořádně veliký ohlas. Se stejným programem jsme vystoupili i na benefičním
koncertě v Krumsíně a také v domově pro seniory v Soběsukách.
Na konci března jsme vystoupili na celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti
církevních škol v Odrách. I tento rok jsme nezapomněli navštívit naše starší kamarády
v domově důchodců na Brněnské ulici v Prostějově.
V půli června jsme mohli být svědky jedné pro nás výjimečné události, několik
studentů gymnázia přijalo svátost křtu. Byli jsme moc rádi, že jsme mohli tuto slavnostní
bohoslužbu doprovázet a obohatit hezkými zpěvy a hudbou.
Pár dní před Silvestrem schola opět pomohla zrealizovat benefiční koncert na pokrytí
oprav dřevěného kostelíka v Suché Rudné.
Zkoušky probíhají především o hlavní přestávce, intenzivněji pak před jednotlivými
vystoupeními. Kromě stálých členů ze všech tříd našeho gymnázia využíváme také pomoci
bývalých absolventů gymnázia nebo jiných přátel. Kromě dvou kytar doprovázejí zpěv často
také různé druhy fléten, housle, klávesy, klarinet, baskytara, někdy i cello. Nechybí ani
bubínek.

Pěvecký sbor CMG
Pěvecký sbor pracuje na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově od roku 1995
jako studentský smíšený pěvecký sbor pod vedením Mgr. B. Měchurové. 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, A. Tučapského, aj.).
V roce 2007 se sbor zúčastnil festivalu zájmové umělecké činnosti církevních škol,
který se koná každoročně v Odrách, několikrát vystoupil v prostějovských domovech
důchodců s pásmem lidových písní a spirituálů a ve vánočním období pak s pásmem koled.
Mnoho času a náročné přípravy bylo třeba k nastudování již tradičního Vánočního koncertu,
kde kromě České mše vánoční J. J. Ryby zazněly i vánoční koledy v úpravě pro sóla, sbor a
orchestr Antonína Tučapského „Hej koleda“. K nastudování těchto náročných děl je zapotřebí
obrovské nadšení, chuť a hudební zaujetí. Mladí lidé se v Pěveckém sboru učí systematické
tvůrčí práci, učí se obětovat spoustu svého volného času pro radostný zážitek svých
posluchačů. Odměnou je jistě uznání a příznivé ohlasy, které proběhly i regionálním tiskem.
KSRaP pravidelně přispívá na činnost sboru především finanční částkou z výtěžku
tomboly na Reprezentačním plese.

Ples CMG 2007
V sobotu 20. ledna 2007 se opět uskutečnil tradiční Reprezentační ples
Cyrilometodějského gymnázia spojený se stužkováním studentů maturitního ročníku třídní
profesorkou Mgr. Krčovou. Ples se tentokrát uskutečnil v KaSCu v Prostějově. Ples
navštívilo mnoho hostů, mezi jinými pan Miroslav Pišťák, místostarosta města Prostějova a
Mgr. Antonín Basler, kancléř arcibiskupství. K tanci i poslechu na plese skvěle hrála skupina
Fofrovanka, která podtrhla příjemnou atmosféru večera. Velkou radost mnohým udělala i
bohatá tombola. O první předtančení se postaralo studio Free Dance, druhé již s přehledem
obstarali studenti CMG.
Ples CMG 2007 se se svou pohodovou atmosférou zařadil mezi nejlepší události
plesové sezóny.

Výměnný pobyt holandských studentů
Už několik let probíhá na naší škole každoročně výměnný program mládeže
s holandskou Emmauscollege Rotterdam, což je církevní škola s přibližně 1 500 studenty.
Celý projekt je realizován ve dvou částech. Začátkem května k nám přijede holandská
skupina asi dvaceti studentů a dvou pedagogů. Během svého pobytu navštěvují zajímavá
místa České republiky a poznávají zvyklosti jejích obyvatel. Projekt probíhá na základě
reciprocity, tzn. že obdobně začátkem června stejně velká skupina studentů kvinty a sexty
prožije týden v Holandsku. Studenti bydlí v rodinách a je pro ně naplánován zajímavý
program.
Letos ve dnech 6. - 12. května navštívilo Prostějov dvacet studentů z Holandska a 8. - 16.
června jeli studenti CMG na návštěvu do Nizozemí. Podle ohlasů studentů můžeme říci, že se
jim pobyt velmi líbil a že mnozí studenti si nejen procvičili cizí jazyky, ale navázali i nová
přátelství.
Cílem tohoto výměnného programu je kromě návštěvy turisticky atraktivních míst
i procvičení a zdokonalení si svých jazykových dovedností a především pak poznání
odlišných zvyklostí, mentality a životního stylu jiné země.

Lyžařský kurz tercie
Letošní lyžařský kurz tercie proběhl opět na Staré Vodě, ale za sněhem jsme tentokrát
museli dojíždět až do Karlova. Zde byly sjezdovky krásně upravené a sníh na dobré technické
úrovni. Studenti byli šikovní a už v polovině týdne všichni uměli svah docela pěkně sami sjet.
Otec Jaroslav se opět věnoval výuce snowboardingu a opět se „snowborďáci“ neubránili
několika úrazům i přesto, že je otec Jaroslav pečlivě před výukou poučil. Sjezdovému
lyžování se věnovaly paní profesorky Mgr. Matyášková a Mgr. Daňková s Mgr. Marií
Klaškovou. Maruška děti silně zaujala stolními hrami, kterými se pak studenti hodiny
a hodiny bavili k potěše unavených profesorů.
Tercie byla moc fajn a mile překvapila svou kázní.

Zahradní slavnost
Setkání rodičů, pedagogů, maturantů a všech přátel školy v příjemném prostředí
Rajské zahrady chrámu Povýšení sv.Kříže bývá spolu s maturitním plesem významnou
společenskou prezentací školy a Klubu studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově.
Úvodní slavnostní mše svatá, celebrovaná světícím
biskupem olomoucké arcidiecéze Mons. Josefem
Hrdličkou, za přítomnosti představitelů města i kraje,
uzavřela jednu etapu života 25 mladých lidí, kteří převzetím
maturitních vysvědčení z rukou otce biskupa vykročili do
zatím neznámých vod dalšího studia a přípravy na povolání.
Jako každým rokem byli oceněni nejúspěšnější studenti
výročními cenami věnovanými představiteli organizací
a příznivci školy. Také KSRaP CMG udělil cenu „Za
mimořádný výkon u maturity“ a z rukou předsedy Ing.
Františka Hynka ji převzala Lenka Řezníčková.
Po všech oficialitách se otevřely brány Rajské
zahrady a Zahradní slavnost 2007 mohla začít. Neformální
posezení u dobré hudby v podání osvědčené cimbálové
muziky Ječmínek, přátelská atmosféra, občerstvení a
v neposlední řadě i příznivé počasí – to vše dohromady
dalo hodnocení celé akce na výbornou .

ICM Prostějov v roce 2007
ICM Prostějov se ve své činnosti zaměřuje na
zpřístupnění informačních zdrojů a informací
z oblastí, které jsou důležité a zajímavé pro dnešního
(mladého) člověka. Poskytuje bezplatně informace
z jedenácti oblastí: vzdělávání, práce, volný čas,
cestování, ekologie, sociálně patologické jevy,
mládež a EU, občan a stát, zdraví, mezinárodní
organizace, sociální skupiny. Dále se pak zaměřuje
na poradenství, jak tyto informace efektivně hledat a
využívat, a na podporu vlastních aktivit mladých lidí
a to zejména formou podpory volnočasových aktivit.
Vedle této základní nabídky poskytuje ICM
Prostějov i řadu dalších souvisejících služeb:
bezplatnou práci na PC, přístup na internet, tisk,
kopírování,
skenování,
laminování,
svázaní
dokumentu do kroužkové vazby, prodej slevových karet, převod VHS na DVD a audiokazet
na CD nebo poradenství k programu Mládež v akci a Eurodesk. Toto vše je doplněno i
možností malého občerstvení.
Činnost ICM Prostějov byla (od srpna 2007) zajišťována dvěma pracovníky, dále pak
dobrovolníky z řad středoškolské mládeže, účastníky Evropské dobrovolné služby a studenty
třetích a čtvrtých ročníků studijního oboru 72 - 41- M/ 001 Knihovnické a informační systémy
a služby v rámci jejich odborné praxe. Služeb ICM Prostějov využilo v roce 2007 8349
návštěvníků, z toho 644 z řad široké veřejnosti.
V roce 2007 zorganizovalo ICM Prostějov několik velmi úspěšných aktivit. Jednou
z těchto aktivit byla výstava „Mládežnické projekty ve fotografiích“, která našim
návštěvníkům přiblížila život mladých lidí, kteří se rozhodli strávit určitý čas jako
dobrovolníci v rámci Evropské dobrovolné služby. Ve fotografiích bylo zachyceno patnáct
projektů. Fotografie byly pořízeny s velkou citlivostí a znalostí dané problematiky, jejich
autorem byl bývalý mentor EVS Štěpán Kačena. Z této výstavy se následně stala výstava
putovní, zájem o ni projevily další dvě organizace z regionu, kterým byla zapůjčena.
V tomto roce se nám také podařilo
zrealizovat filmový ateliér na základní
škole v Krumsíně (21.6.2007). Jednalo se
o půldenní aktivitu, které se zúčastnila
jedna třída (malotřídka). Děti si vybraly
námět krátkého animovaného filmu a jeho
děj. Poté samy vyráběly kulisy a
postavičky. Tuto aktivitu si pro ně
připravily a s její realizací jim pomáhaly
dvě účastnice Evropské dobrovolné
služby, které působily v naší organizaci,
Lene Bräuner a Roxane Fohl. Ty dětem
pomohly především se zfilmováním
jednotlivých
scén.
Z nafilmovaného
materiálu pak byl vytvořen krátký film „O statečném pejskovi“, který je nyní k dispozici na
CD. Odezva na tuto aktivitu byla velmi pozitivní.

Roxane Fohl dále také zrealizovala během letních prázdnin besedu pod názvem „Jak
Roxane do Čech přišla“. Tato odpolední beseda byla určena pro „chůvičky“ na táboře pro
maminky s dětmi. Během této besedy Roxane přiblížila jak svůj osobní životní příběh, tak
ideje Evropské dobrovolné služby jako takové a pro účastnice si připravila prezentaci
v Powerpointu „Toulky po hradech a zámcích Lucemburska“. O tuto besedu byl velký zájem.
Na podzim, konkrétně 27. listopadu
2007, proběhl již 3. ročník úspěšné soutěže
„Dobrodružství
s počítačem“,
finančně
podpořené městem Prostějov, určené pro žáky
4. a 5. tříd ZŠ. O soutěž projevilo zájem velké
množství dětí. Soutěže se zúčastnilo 88 žáků
z devíti škol z Prostějovska. Zvítězilo družstvo
ze ZŠ Protivanov. Výkony soutěžních družstev
byly na vysoké úrovni, žáci projevili nejen své
dovednosti v oblasti práce s počítači, ale také
velkou dávku kreativity při plnění zadaných
úkolů.
Na jaře 2007 zprovoznilo ICM
Prostějov nové webové stránky s novou
grafikou, které mohlo zrealizovat díky
mimořádné dotaci od MŠMT. Tímto krokem se nám podařilo vytvořit informační kanál,
s jehož pomocí se nám daří zprostředkovávat mladým lidem důležité a zajímavé informace
jak obecného, tak regionálního charakteru.
V roce 2007 pokračovala naše spolupráce s Českou národní agenturou, pro kterou
zajišťujeme regionální poradenství pro program Mládež v akci. O toto poradenství byl letos
v našem regionu velký zájem. Dále jsme v tomto roce spolupracovali s Evropskou informační
sítí pro mládež EURODESK a s regionální pobočkou EUROPE DIRECT Olomouc, ICM
Prostějov je jejím informačním mostem na Prostějovsku. ICM Prostějov je také aktivním
členem v Asociaci pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež ČR (AICM). V roce
2007 prošlo ICM Prostějov certifikačním procesem a získalo (10. 12. 2007) od AICM
Certifikát kvality poskytovaných služeb ICM.

Evropská dobrovolná služba v KSRaP CMG
Velkým přínosem pro ICM Prostějov,
volnočasový klub OÁZA a jejich návštěvníky byly
účastnice Evropské dobrovolné služby v rámci
programu EU „Mládež v akci“, dotované Českou
národní agenturou Mládež, které v naší organizaci
působily
(naše
organizace
je
zapsaná
v mezinárodní databázi hostitelských organizací).
V roce 2007 to byly tři dobrovolnice: Lene
Bräuner
z Německa
(10/9/2006-10/7/2007),
Roxane Fohl z Lucemburska (1/2/2007-31/7/2007)
a Marlies Eisenacher z Německa (1/9/2007- Lene Bräuner
dosud).
Lene Bräuner připravovala a vedla konverzaci v němčině, která měla u veřejnosti
velký úspěch. O své zkušenosti dobrovolníka v rámci programu Mládež v akci se podělila na
besedách se studenty středních a vysokých škol. Společně s Roxane Fohl vytvořila nápadité
postery jednotlivých členských zemí Evropské
unie, které najdou návštěvníci v přístupových
prostorách ICM.
Roxane Fohl vytvořila prezentaci „Toulky
po hradech a zámcích Lucemburska“. Aktivně
připravila stánek ICM Prostějov na Den EU, na
němž prezentovala svou zemi – Lucembursko;
návštěvníci stánku si mohli i prakticky vyzkoušet
své znalosti o Lucembursku. Za svou si vzala
přípravu pravidelné „čajovny“ pro návštěvníky
Roxane Fohl
ICM.
Marlies Eisenacher se aktivně zapojila
hned po svém příjezdu do aktivit naší organizace.
Na podzim rozběhla Německou konverzaci pro
veřejnost, každý měsíc připravovala tématickou
nástěnku o německé kultuře. V prosinci pak
připravila kreativní podvečer, na němž si mohli
zájemci vyrobit papírovou vánoční dekoraci do
oken. Významně se podílela i na vytváření
vánočního přání ICM Prostějov.
Na Vaši návštěvu v našem Informačním
centru pro mládež se těší Stanislava Rotterová Marlies Eisenacher
a Kateřina Opatrná.

Zájezd studentů CMG do Paříže
Je ideální čas od času opustit školní lavice a vydat se poznávat cizí země na vlastní
oči. A tak KSRaP připravil šestidenní podzimní pobyt v Paříži, během něhož si žáci mohli
doplnit informace o Francii a na vlastní oči si prohlédnout památky, o kterých slyšeli ve škole
a které mohou zúročit nejen u maturity.
Paříží se studenti CMG toulali a její život poznávali od 25. do 30. září 2007. Zájezd
skvěle připravila Mgr. Alena Smyslilová, která se nakonec ze zdravotních důvodů bohužel
nemohla zúčastnit. Pedagogický dozor na zájezdu proto obstaraly Mgr. Martina Malečková,
PhDr. Renata Dohnálková a paní Stanislava Rotterová. Účastníci zájezdu spolu s průvodem
objevovali krásná místa Paříže se známými památkami, ochutnali i atmosféru večerní Paříže a
po výstupu na Eiffelovku si udělali přehled o tom, kde všude byli i z ptačí perspektivy.
Zájezd do Paříže patří k oblíbeným akcím pro studenty a ani tento nebyl výjimkou.

Oslavy 15 let CMG
Dne 15. září 2007 proběhl na náměstí T. G. Masaryka komponovaný pořad „Děti,
pojďte si hrát!“. Byl určený k oslavě 15. výročí založení školy pod záštitou náměstkyně
hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitky Chalánkové a starosty města Prostějova ing. Jana
Tesaře.
V průběhu oslav bavil žáky 4. a 5. tříd základních škol Prostějova klaun, na velkém
pódiu si vyzkoušeli karaoke show, na deseti stanovištích mohli zkusit z hlíny uplácat golema,
namalovat si obličej, provádět akrobatické kousky na nízkých lanech, prověřit své znalosti
Bible a další aktivity. Od 13 do 16 hodin proběhl podobný program přizpůsobený žákům
druhého stupně ZŠ, od 16 hodin do 18 hodin koncert hudebních skupin Paprsky a Bétel a
vystoupení taneční skupiny Ruth pro studenty středních škol. V 18 hodin paní náměstkyně
hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitka Chalánková a pan starosta města Prostějov ing.
Jan Tesař pozdravili shromážděné a na závěr slavnostního vystoupení oficiálních hostů paní
náměstkyně vylosovala pět výherců hry „Pošli to dál!“.
Den věnovaný oslavám výročí školy v duchu „když slavíme, pozveme přátele,
abychom radost prožívali společně“ ukončil koncert folkové hudební skupiny z Českých
Budějovic Nezmaři.
Akce byla finančně podpořena MŠMT dotací na technické zabezpečení a propagaci.

Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia
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