


 



Vážení přátelé 
 
V roce 2008 pokračoval Klub studentů, rodičů a přátel v naplňování cílů, které si při svém 
vzniku stanovil – pomáhat škole vytvářet materiální, kulturní a společenské zázemí. Za více 
jak 15let své existence podstatně rozšířil i okruh svých aktivit nejen co do různorodosti 
obsahu, ale také z hlediska okruhu cílových skupin. Neomezuje se pouze na věkové rozpětí 
studentů CMG, ale  snaží se oslovit i mladší děti od mateřských škol přes nižší ročníky 
základních škol. Tak tomu je např. u kreativních podvečerů, kde se scházejí i ti nejmenší se 
svými maminkami. Jiným příkladem je soutěž Dobrodružství s počítačem, která oslovuje žáky 
4.tříd ZŠ – budoucí uchazeče o studium na gymnáziu. Činnost KSRaP se prostřednictvím 
Informačního centra pro mládež, jehož je zřizovatelem, rozšířila i na kategorii seniorů, pro 
něž připravujeme zejména bezplatné kurzy základů počítačové gramotnosti, které se setkaly 
s velkým zájmem.  
V oblasti materiální se podařilo získat investiční dotaci MŠMT na zakoupení kopírovacího 
centra, které výrazně zkvalitnilo práci ICM  v oblasti služeb nabízených studentům i 
veřejnosti. V oblasti kulturní a společenské bývá vždy zmiňován Reprezentační ples a 
Zahradní slavnost, které jsou  příležitostí k setkáním rodičů a pedagogů , studentů navzájem a 
také těch, kterým leží na srdci rozvoj církevního školství v našem regionu, neboť gymnázium 
je zatím jedinou  školou v Prostějově, která spolu s vlastním Střediskem volného času a 
Školním klubem nabízí vzdělávací a výchovné působení v duchu křesťanských tradic Evropy. 
 Každý rok bilancují členové Klubu svou činnost na Valných hromadách občanského 
sdružení, které v tomto  roce proběhly v termínech 15.4.2008 a 11.11.2008. Kromě toho se 
zástupci rodičů studentů jednotlivých tříd, zástupci vedení školy a zástupci zřizovatele školy 
scházeli na pravidelných setkáních Rady KSRaP, na kterých připravovali  konkrétní činnosti, 
projednávali a schvalovali Výroční zprávu o činnosti a hospodaření, plán práce, rozpočet, 
příspěvky a odměny ze studentského fondu. Jednotlivé schůzky Rady se konaly: 12.2., 8.4., 
10.6., 14.10. a 18.11. 2008. 
Klub je zřizovatelem Informa čního centra mládeže, které působí na škole. Pracovnice ICM, 
Kateřina Opatrná, je zaměstnancem Klubu a finanční prostředky na činnost ICM Klub čerpá 
z dotací MŠMT, České národní agentury mládež  a jiných institucí prostřednictvím projektů a 
žádostí o dotace. V tomto roce  se personální obsazení rozšířilo o dvě pracovnice na zkrácený 
úvazek. Paní Stanislava Rotterová působí v ICM zároveň jako Regionální konzultant a paní 
Mgr.Jitka Ungermannová má na starosti zpracování projektů a také lektorskou činnost. 
 Ze schválených projektů a dotací je financován i pobyt a činnost zahraničních účastníků 
Evropské dobrovolné služby, kteří pomáhají při práci s dětmi a mládeží a přispívají 
k posilování jazykových a komunikačních znalostí. 
Tradice výměnných pobytů pokračovala i v roce 2008 návštěvou holandských studentů na 
gymnáziu a následným týdenním pobytem našich studentů v Nizozemí. Klub je pořadatelem 
těchto pobytů a poskytuje příspěvek na úhradu nákladů na pedagogický doprovod. Na základě 
žádosti rodičů rozhoduje Rada KSRaP o příspěvcích na úhradu zájezdu, neboť jedním z cílů 
KSRaP CMG je  podpora studentů formou odměn nebo finančních příspěvků na akce školy. 
V tomto školním roce jsme přispěli např. na účast na lyžařském kurzu ( 2 400,-kč), 
maturantům z výtěžku Reprezentačního plesu ( 6 469,-Kč), odměnili jsme dvě studentky za 
mimořádný výkon u maturitní zkoušky ( 1 000,-Kč) a pro nejlepší studenty z každého ročníku 
jsme připravili odměny formou knižních poukázek ( celkem 3 500,-Kč). Každoročně 
podporujeme činnost Pěveckého sboru CMG 6%výtěžku tomboly plesu a 
Cyrilometodějskému gymnáziu Klub přispívá finanční částkou 10 000,-Kč na tisk a distribuci 
Ročenky. 
 
 



Naše občanské sdružení je neziskovou organizací, a proto velkou část příjmové strany 
rozpočtu tvoří dotace a granty, které každoročně podáváme. V roce 2008 jsme získali hned 
několik dotací: 
MŠMT ČR  - investiční dotace na kopírovací centrum ve výši 70 000,- Kč 

- neinvestiční dotace na mzdy a provoz ve výši 180 000,- Kč 
- mimořádná dotace na projekt „Evropa mladýma očima“ ve výši 40 000,- Kč 

ČNA Mládež – projekty Evropské dobrovolné služby a činnost Regionálního konzultanta 
Olomoucký kraj  – dotace na provoz ICM ve výši 20 000,- Kč 
Statutární město Olomouc – příspěvek na  projekt Europe Direct ve výši 20 000,- Kč 
Město Prostějov – příspěvek na soutěž „Dobrodružství s počítačem“ ve výši 10 000,- Kč 
 
Klub vede podvojné účetnictví, účetní uzávěrku a daňové přiznání zpracovává daňová 
poradkyně Ing. DanaWeidová. Daňové přiznání za rok 2008 bylo podáno v řádném termínu. 
Kontrolní a revizní komise provedla kontrolu hospodaření a dle závěrečného protokolu 
neshledala závady. 
V prosinci 2008 byla v organizaci provedena kontrola FÚ v Prostějově ve věci správnosti a 
oprávněnosti použití dotací v roce 2002 a 2004 poskytnutých MŠMT ČR. Kontrolou bylo 
zjištěno, že  dotace byla čerpána v souladu s rozpočtovými pravidly a že byly dodrženy 
všechny podmínky a termíny stanovené v rozhodnutí o přidělení dotací.  
 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům Rady za jejich práci pro naše občanské sdružení, 
všem dárcům za jejich příspěvky na činnost Klubu i všem řadovým členům za podporu naší 
práce.Členství v KSRaP je otevřené všem zájemcům, nejen rodičům studentů, a členský 
příspěvek činí 250,- Kč za rok. 
 
 
 
 Ing. František Hynek 

   předseda KSRaP CMG 
 
   



Složení Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG 
v Prostějově v roce 2008 
 
 
Předseda:   Ing. František Hynek 
Jednatelka:  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. Ing. Michaela Lošťáková, Mgr. Martina Zbořilová, Mgr. Jitka Vránová 
II. paní Veronika Hájková, paní Jaroslava Šmídová, Mgr. Josef Lušovský 
III. paní Hana Oulehlová, paní Jana Všetičková, paní Jitka Tichá 
IV. paní Jitka Laudová, paní Anna Češková, pan Zdeněk Hanák 
V. paní Jana Chytilová, paní Jana Jelínková,  
VI. Ing. Jiří Frýbort, Ing. Jaroslav Tvrdík 
VII. paní Marie Richterová, Ing. Radek Hénik 
VIII. paní Daniela Tobolová 
 
Zástupci zřizovatele: 
o. ing. Jaroslav Němec SDB, o. Dan Žůrek SDB 
Zástupci školy: 
Mgr. Martina Šubčíková, ing. Marie Cagalová, Mgr. Jaroslav Fidrmuc 
 
Další členové:  
RNDr. Anna Švécarová, PaedDr. Karel Kotyza, Ing. Václav Kopečný,  PhDr. Miloš Kvapil, 
MUDr. Pavla Šamánková 
 
 
 
 
 
 



Akce v roce 2008 zorganizované či podpořené naší 
organizací 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
      
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lyžařský  výcvikový kurz studentů CMG
únor 2008  

Reprezentační maturitní ples CMG   
leden 2008 

Výměnné pobyty studentů z partnerské školy 
Emmaus College Rotterdam Holandsko 
květen, červen 2008 

Odměna pro studenta za mimořádný 
výkon u maturitní zkoušky

květen 2008  

Zahradní slavnost pro rodiče a maturanty 
červen 2008 

Odměny studentům na konci školního roku
červen 2008  

Soutěž Dobrodružství s počítačem (ICM) 
listopad 2008   

Činnost Informačního centra mládeže
leden až prosinec 2008

Podpora programu Evropská dobrovolná služba 
leden až prosinec 2008   

Kreativní podvečery
březen, prosinec 2008

Pořízení kopírovacího studia 
červenec 2008   

Podpora činnosti Pěveckého sboru CMG

Podpora činnosti scholy – materiální vybavení 

Internetová soutěž Evropa mladýma očima



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

a)   Příjmy

1. Členské příspěvky 49 450
2. Příjmy ples (vstupné, tombola, dary, reklama) 107 910
3. Dary 17 300
4. Úroky 176
5 Příjmy z grantů a dotací 471 665
6 Tržby za služby /nájemné,ICM, Holandsko/ 215 773

7 P ř í jm y    c e l k e m 862 273

b)    Výdaje

1. Výdaje ples 82 037
2. Výdaje za zahr.vým.pobyty (Holandsko) 6 233
3. Mzdové náklady + OON 182 303
4. Odvody soc. a zdrav. pojištění, ost. sociální náklady 50 099
5. Poplatky (banka, daně) 5 685
6. Služby (účetnictví, software, webhosting, ost. služby) 21 207
7. Ostatní výdaje související s projekty (EVS, ICM) 355 741
8. Dary a příspěvky (CMG ročenka, odměny studentům,soutěže) 32 451
9. Odpisy 40 618
10 V ý d a j e     c e l k e m 776 373

Hospodářský výsledek - zisk 72 810,- Kč.                                                     

V roce 2008 proběhly v organizaci kontroly ze strany státních institucí:
Finanční úřad v Prostějově – nebyly zjištěny žádné nedostatky, nedošlo k porušení rozpočtové kázně 

Účetnictví bylo zpracováno dodavatelsky daňovou poradkyní Ing. Weidovou.

V Prostějově dne 23. března 2009
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Reprezentační ples 2008 
 
 

Dvacet devět studentů a studentek ve slavnostním oblečení převzalo z rukou třídní 
profesorky stužku a šerpu, které jsou neklamným znamením, že se začala završovat osmiletá 
cesta na gymnáziu od dítěte k prahu dospělosti. Slavnostní atmosféru podtrhlo i několik 
předtančení profesionálních tanečníků, ale i čerstvých absolventů tanečního kurzu z řad 
studentů sexty. Nápadité bylo i  vystoupení samotných maturantů, kteří si připravili taneční 
pásmo. Zaplněným sálem pak zněla hudba k tanci dlouho do noci a ples vyvrcholil zajímavou 
tombolou, o kterou bývá vždy velký zájem.Část výtěžku plesu Klub věnuje samotným 
maturantům jako příspěvek na výdaje při maturitní zkoušce a část výtěžku je věnována 
na podporu činnosti Pěveckého sboru CMG. 
 
 

 



Pěvecký sbor CMG  
 
 

Pěvecký sbor CMG 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 2008 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  vánoční koledy v úpravě pro sbor a klavír 
Lubomíra Fišera  „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. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 



Lyžařský kurz tercie 2008 
  
 

Letošní  lyžařský kurz tercie proběhl  opět na Staré Vodě, sněhu bylo mnohem méně, 
než obvykle a byl dost mokrý, proto bylo nutné za  sněhem  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. Oblíbená výuka snowboardingu 
byla opět svěřena o. Jaroslavovi.  Sjezdovému lyžování se věnovaly  paní profesorky Mgr. 
Matyášková a Mgr. Daňková. Plánovaný druhý kurz pro kvartu se pro nedostatek sněhu 
neuskutečnil.  
 
 
 
 



Schola 
 
 

Církevní škola má svá specifika, neboť kromě  vzdělávacích cílů si klade i cíle 
v duchovním životě žáků. Vzhledem k svému poslání předpokládá též touhu po naplnění 
potřeb duchovního života. Mladému člověku je jako způsob vyjádření svých pocitů a vztahů 
velmi blízká především hudba a zpěv. Schola Cyrilometodějského gymnázia spojuje studenty, 
kteří rádi zpívají a hrají na hudební nástroje v soubor, který připravuje hudební část školních 
mší svatých. Se samostatným vystoupením se každoročně zúčastňuje Přehlídky umělecké 
činnosti církevních škol v Odrách. Vždy na první neděli adventní připravuje již tradiční 
Adventní zastavení s duchovním slovem a hudbou, určené veřejnosti, kterého se pravidelně 
zúčastňují i představitelé veřejného života. 

Klub podporuje činnost scholy především příspěvkem na pořízení hudebních nástrojů 
a akustické techniky. 
 
 
 
 
 
 



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. Je to jedna 
z oblastí, jejíž podporu si Klub vytýčil v plánu své činnosti, a proto také bývá každoročním 
pořadatelem této akce. 

Výměnný pobyt holandských studentů proběhl ve dvou etapách. 6. - 12. 5. 2008 
navštívilo sedmnáct holandských studentů Prostějov a 6. – 14. 6. 2008 obdivovalo krásy 
Nizozemí šestnáct studentů CMG v Prostějově. Pedagogickému doprovodu holandských 
studentů se věnovali pedagogové naší školy, kteří také připravovali program v České 
republice.  

Nesporným přínosem bývá i  pobyt studentů v hostitelských rodinách, který posiluje 
atmosféru pospolitosti a přátelství bez hranic. 

Program české části projektu zahrnoval prohlídku historických památek regionu 
(Olomouc, Moravský kras, 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. 

Projekt považujeme za úspěšný a velmi potřebný, neboť cíle, které jsme si položili, 
byly k naší spokojenosti splněny. V oblasti procvičení znalostí cizího jazyka byl přínos 
nesporný. Ti, kteří zpočátku rozuměli málo, se na závěr plynně domlouvali a cenné jsou 
i výstupy v oblasti utváření přátelských vazeb, tj. kontakty mezi studenty i po skončení 
projektu ( převážně elektronická pošta). Klub ze svých prostředků poskytuje úhradu nákladů 
na pedagogický doprovod studentů a zabezpečuje vyúčtování celé akce. Na základě 
individuálních žádostí též poskytuje příspěvek studentům. 
 
 

 



ICM Prost ějov v roce 2008 
 
 
ICM Prostějov se ve své činnosti zaměřuje 

na zpřístupnění  informačních  zdrojů  a  informací 
z oblastí, které jsou důležité a zajímavé pro dnešní 
mládež.  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 a poradenství k programu Mládež 
v akci a Eurodesk. Toto vše je doplněno i možností 
malého občerstvení.  

Činnost ICM Prostějov je od srpna 2008 zajištěna třemi stálými pracovníky,  
dobrovolníky z řad středoškolské mládeže, účastníky Evropské dobrovolné služby 
a studentkou  čtvrtého ročníku studijního oboru 72 - 41- M/ 001 Knihovnické a informační 
systémy  a  služby  v rámci  její  odborné  praxe.  Naše  ICM v roce 2008 navštívilo 11 084 
převážně mladých lidí, 866 se jich zúčastnilo našich akcí a naše webové stránky zaznamenaly 
11 229 přístupů. Odpovídali jsme na 65 e-mailů a 163 telefonických dotazů. 

Pravidelnou činností ICM Prostějov jsou oblíbené Dny internetu a poradenství pro 
seniory zdarma a Týden internetu zdarma, který každoročně pořádáme v měsíci březnu. Práci 
s počítačem věnujeme i kurzy pořádané pro veřejnost, seniory, pedagogy a maminky 
na mateřské dovolené ve spolupráci s Mateřským centrem Cipísek. 

Velké pozornosti se těší také vernisáže a výstavy pořádané v Galerii pro duši. Jedná se 
o výstavy fotografií, které souvisí s našimi besedami, nebo o výstavy obrazů.  

V našem ICM poskytujeme i možnost jazykového vzdělávání v naši kurzech 
a konverzačních hodinách. Zájem je zejména o italštinu a němčinu. Konverzace cizích 
jazycích si připravují a vedou naši dobrovolníci, kteří u nás působí v rámci Evropské 
dobrovolné služby.  

Mnoho zajímavých aktivit jsme uspořádali ve spolupráci s dalšími organizacemi. 
Velkého ohlasu se ze strany našich návštěvníků i široké veřejnosti, a to nejen v Prostějově, 
dostalo sbírce „Brýle pro Afriku“, kterou jsme zorganizovali pro organizaci SIRIRI, o.p.s. 
Konečný součet činil 1716 kusů brýlí, které jsme předali organizátorům v Praze.  

Na česko-německém setkání mládeže ve Würzburgu jsme prezentovali činnosti ICM a 
AICM. Pro prezentaci našich aktivit jsme také využili tradiční akce: Den Země v Prostějově, 
Den EU v Olomouci (kde jsme prezentovali Polsko jako člena EU), Bambiriáda v Prostějově. 
Zúčastnili jsem se Přehlídky středních škol Prostějově a Scholaris v Olomouci. 

Prostory jsme poskytli pro prezentaci letních táborů ve Velké Británii Happy Summer 
Camp, zajistili jsme lektora pro Besedu o programu Mládež v akci ve Zlíně, Mobility 2008 a 
EVS Tour v Olomouci. Podílíme se na činnosti PRKNO, prostějovské sekce Unie 
neziskových organizací Olomouckého kraje a chceme naše společné aktivity ještě dále 
rozšířit.   



V roce  2008  připravilo  ICM  Prostějov  několik  velmi  úspěšných  aktivit 
pro mládež i širokou veřejnost za podpory MŠMT, Olomouckého kraje a Města Prostějov. 
 
 
Evropská unie v otázkách a odpovědích 
 

Náš projekt Evropská unie v otázkách a 
odpovědích byl přijat do kampaně Evropa mladýma očima 
a finančně podpořen MŠMT. V rámci tohoto projektu 
jsme uspořádali internetovou soutěž Evropská unie 
v otázkách a besedy s dobrovolníky (Dobrovolníkem na 
archeologických vykopávkách v Izraeli, Dobrovolníkem 
v ČR). Součástí projektu byly i úspěšné besedy 
SYTYKIA, které jsme připravili pro studenty středních 
škol na Moravě ve spolupráci s Evropskou informační sítí 
pro mládež EURODESK a regionálním konzultantem pro 
program Mládež v akci pro Olomoucký kraj. Na tento 
projekt navážeme také v následujícím roce. 
 
 
Dobrodružství s počítačem 
 

Tato již tradiční soutěž mohla opět proběhnout 
díky finanční podpoře ze strany města Prostějova. Čtvrtý 
ročník soutěže, která je určena žákům 4. a 5. tříd ZŠ, se 
konal 19. listopadu 2008 za účasti 84 žáků z 11 základních 
škol z Prostějova a okolí. Soutěž vyhrálo družstvo ze ZŠ 
Protivanov. 

 
 
 

 
 

Městské evropské informační středisko EUROPE DIRECT 
 
V roce 2008 pokračovala také naše spolupráce s regionální 

pobočkou EUROPE DIRECT Olomouc, pro kterou jsme 
informačním pointem, který distribuuje informační materiály 
ohledně Evropské unie v našem mikroregionu Prostějovsko 
(především do škol). Za podpory EUROPE DIRECT Olomouc 
jsme také mohli zrealizovat např. „Zábavný večer s ICM neboli 
Eurodiskotéku“, na jejímž programu se podíleli dobrovolníci, kteří 
u nás působí v rámci Evropské dobrovolné služby a její účastníci 
(51 mladých lidí) si mohli vyzkoušet, mimo jiné, taneční podložky. 
 
 
 
 
 
 

Účastníci semináře SYTYKIA 

Zábava na tanečních 
podložkách 



Evropská dobrovolná služba 
 

Velkým přínosem pro ICM Prostějov a jeho návštěvníky byli i účastníci Evropské 
dobrovolné služby v rámci programu EU „Mládež v akci“, kteří v naší organizaci působili 
(naše organizace obnovila v roce 2008 svůj hostitelský projekt v mezinárodní databázi 
hostitelských organizací). V roce 2008 působili v naší organizaci čtyři dobrovolníci: Marlies 
Eisenacher z Německa (3/9/2007-21/8/2008), Giuseppina Pinto z Itálie (2/3/2008-29/5/2008), 
Franziska Handrick z Německa (7/9/2008-dosud) a Servet Ünal z Turecka (16/10/2008-
dosud).   

Marlies Eisenacher připravovala a vedla Německou konverzaci pro veřejnost a každý 
měsíc připravovala tématickou nástěnku o německé kultuře. V rámci besed se studenty 
středních škol (SYTYKIA) i dalšími zájemci se Marlies dělila o své zkušenosti, které získala 
v rámci Evropské dobrovolné služby a přibližovala jim region, z kterého pochází. Pro 
zájemce připravovala různé kreativní aktivity, ať to byly např. tvořivé podvečery nebo 
prezentační akce ICM Prostějov (Den Země, Den EU a Bambiriáda). 

Ačkoliv u nás Giseppina Pinto pobyla velmi krátce, zapojila se do mnoha aktivit. 
Hned po svém příjezdu se zapojila aktivně do kroužku italštiny a velmi rychle rozběhla i 
italskou konverzaci pro veřejnost. Společně s Marlies a studenty kvinty CMG secvičili scénku 
„Bolek a Lolek na cestách“, kterou předvedli 9. května 2008 na Horním náměstí v Olomouci 
v rámci oslav Dne EU. Návštěvníky Dne Země učila vyrábět kytičku z drátku a pro 
návštěvníky Bambiriády vytvořila zajímavý kvíz o Itálii.  

Od září 2008 u nás působí Franziska Handrick , která hned po svém příjezdu 
navázala na tradici „německé nástěnky“, kterou zavedla Marlies. Na podzim začala 
s Německou konverzací pro veřejnost, kterou vede dvakrát týdně. Podílela se na přípravě a 
realizaci Zábavného večera s ICM, besedovala se studenty středních škol v rámci seminářů 
SYTYKIA o Evropské dobrovolné službě a připravila netradiční adventní kalendář pro 
mládež. 

Od října 2008 působí v naší organizaci také Servet Ünal, který k nám přijel z Turecka. 
Mezi jeho aktivity patřil např. zábavný večer s ICM neboli Eurodiskotéka, na níž se staral o 
hudební stránku a mohl tak využil své zkušenosti z práce v rádiu.   

Marlies Eisenacher a Giusi Pinto Franziska Handrick Servet Ünal 



Regionální poradenství programu MLÁDEŽ V AKCI 
 
 

V rámci činnosti Informačního centra pro mládež působí i 
regionální konzultant programu Mládež v akci pro Olomoucký 
kraj, paní Stanislava Rotterová.  

Podává základní informace o programu i podrobnější 
informace o jednotlivých akcích projektového rámce, organizuje 
besedy s prezentací programu a námětově zaměřené semináře. 
Poskytuje projektové poradenství a podle potřeb ČNA i monitoring 
podpořených projektů. 

V roce 2008 jsme zaznamenali pozitivní ohlas na besedy se 
studenty spojené s prezentací programu MVA, které jsme 
organizovali ve spolupráci s regionální pobočkou Eurodesku. Celkem se uskutečnilo  jedenáct 
besed na sedmi   středních odborných školách. Pro zájem ze strany SŠ, které jsme oslovili, 
budeme tento modul nabízet i v roce 2009.  Ve spolupráci s regionálním střediskem 
EUROPEDIRECT v Olomouci jsme uspořádali Den mobilit 2008, který se  pro zájem 
studentů středních a vysokých škol v Olomouci uskutečnil ve dvou termínech.  

Monitorovány byly podpořené projekty „Hubert a ekologie“ v Šumperku  a  „Art 
camp“ v Prostějově . 

Se zájmem se setkaly i realizované semináře „ EDS-TOUR“v 1. pololetí a „ Najdi svůj 
T-kit“ (zaměřený na  interkulturní učení) v 2. pololetí roku 2008. 
 Činnost regionálního konzultanta je podpořená ČNA Mládež. 
 

Účastníci semináře Najdi svůj T – kit, který se konal 
24. listopadu 2008 v Olomouci 



Klub OÁZA 
 
 
Klub Oáza při Cyrilometodějském gymnáziu působí již od roku 2005 a Klub studentů, 

rodičů a přátel podporuje jeho činnost především v oblasti přípravy kreativních dílen v období 
Adventu a Velikonoc. Klub má k dispozici místnost vybavenou mobilním nábytkem 
pořízeným z dotací a grantů přiznaných v uplynulých letech. Zde mohou děti smysluplně 
trávit volný čas při kreativní činnosti, stolních hrách, k dispozici je počítač s připojením na 
internet, dataprojektor, automat na šipky a stůl na ping-pong. Děti mají též možnost zakoupit 
si drobné občerstvení. 

Klub Oáza je zapojen do sítě Klub – net. Znamená to, že spolupracuje s obdobně 
zaměřenými kluby z jiných zemí EU. Konkrétně jsou to mladí lidé z německých a polských 
klubů. Každý rok se koná mezinárodní setkání členů. 

V březnu 2008 se dvě studentky CMG Bára Laptasová a Andrea Mičková z kvinty 
účastnili takového setkání v Doubici u Děčína. Kromě již tradičního společného klubového 
veletrhu mohli studenti na vlastní kůži zakusit skvělý program připravený profesionálním 
týmem z proslulé prázdninové školy Lipnice. Aktivně se zapojila i naše dobrovolnice z Itálie 
Giussepina Pinto. 
 
 
 
 

Kreativních podvečerů se rádi účastní  
i rodiče studentů 

Ping-pong pro neomezený  
počet hráčů 



Zahradní slavnost 2008 
 
 

1. června 2008 završili studenti oktávy svá studia na Cyrilometodějském gymnáziu 
a při slavnostní mši svaté převzali z rukou olomouckého arcibiskupa, Mons. Jana Graubnera, 
vysvědčení o vykonání maturitní zkoušky. Mezi hosty nechyběli ani zástupci Olomouckého 
kraje, náměstci hejtmana  MUDr. Jitka Chalánková a Ing. Pavel Sekanina, představitel města 
Prostějov, místostarosta pan Miloslav Pišťák a letos jsme přivítali i vzácné hosty 
ze Slovenska, ředitele církevního gymnázia v Ružomberku. Z jejich rukou převzali někteří 
absolventi finanční ocenění za mimořádné výkony u maturity nebo během celého studia. Cenu 
Klubu studentů, rodičů a přátel CMG v roce 2008 získala Veronika Svobodová za mimořádný 
výkon u maturity. Cenu předal předseda KSRaP Ing. František Hynek. 

V horkém podvečeru se pak začala již tradiční Zahradní slavnost, která je příležitostí 
pro neformální posezení s hosty, rodiči, pedagogy i absolventy školy. Za doprovodu 
cimbálové muziky Ječmínek si hosté s chutí zazpívali. Kromě lampiónů a večerního osvětlení 
Rajské zahrady, kde se slavnost pravidelně koná, dotvářelo atmosféru večera i osvětlení 
barevných vitráží kostela Povýšení sv. Kříže.  
 
 

 
 

Ředitel Gymnázia  
sv. Andreja  

PaedDr. S. Bella 



 




