Vážení přátelé,
každoročně se na úvod výroční zprávy zamýšlíme nad uplynulým rokem a přinášíme
informace, hodnocení a přehled činností a aktivit, které naše občanské sdružení připravilo a
realizovalo.
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 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.
Každý rok bilancují členové Klubu svou činnost na Valných hromadách občanského
sdružení, které v tomto roce proběhly v termínech 14.4.2009 a 10.11.2009. 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.
Klub je zřizovatelem Informačního centra mládeže, které působí na škole. Vedoucí ICM,
Kateřina Opatrná, a Stanislava Rotterová jsou zaměstnanci Klubu na zkrácený úvazek, 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 jsme
získali i příspěvek z projektu Europe Direct od Statutárního města Olomouc na propagační
materiály a vzdělávací semináře. Město Prostějov zase podpořilo naši soutěž pro žáky 5.tříd
Dobrodružství s počítačem a velmi úspěšný Kurz pro seniory, zaměřený na osvojení
základních dovedností v práci s informačními technologiemi. Ze schválených dotací
poskytovaných Českou národní agenturou Mládež 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.
Jedním z cílů KSRaP CMG je podpora studentů formou odměn nebo finančních příspěvků na
akce školy. V tomto školním roce jsme přispěli na účast na lyžařském kurzu, na zahraniční
zájezd, který Klub organizoval, jednomu studentovi jsme přispěli na úhradu jazykové
učebnice, maturantům připadla část výtěžku Reprezentačního plesu a 6% výtěžku tomboly
jsme věnovali na podporu činnosti Pěveckého sboru CMG. Odměnili jsme studenta za
mimořádný výkon během studia a pro nejlepší studenty z každého ročníku jsme připravili
odměny formou knižních poukázek. Celkem bylo ze studentského fondu poskytnuto
12 895,-Kč.
Největší kulturně společenskou událostí bývá Reprezentační ples CMG, jehož jsme
pořadatelem. V květnu, na závěr maturit, se všichni přátelé gymnázia, rodiče, studenti,
pedagogové a významní hosté scházejí na Zahradní slavnosti, která je i malým poděkováním
za pomoc při činnosti našeho občanského sdružení všem rodičům, přátelům, dárcům a
příznivcům u příležitosti závěru školního roku.
Občanské sdružení Klub studentů, rodičů a přátel vede podvojné účetnictví. Přiznání k dani
z příjmu PO se všemi přílohami a náležitostmi bylo podáno v souladu s platnými zákony a
v řádném termínu. V roce 2009 byla v organizaci provedena kontrola FÚ na čerpání dotací
v roce 2006, která neshledala závady v čerpání, použití a vyúčtování finančních prostředků.
Pravidelná kontrola OSSZ a VZP plateb sociálního a zdravotního pojištění odvedených za
zaměstnance proběhla v měsíci září a rovněž neshledala žádné pochybení. Výsledky všech
kontrol byly projednány na zasedáních Rady Klubu a protokoly o výsledcích kontrol byly
uloženy do archívu.

V roce 2009 jsme přijali dotace a příspěvky z těchto institucí:
MŠMT ČR – dotace na činnost ICM
ČNA Mládež – Evropská dobrovolná služba, soutěž Evropa mladýma očima, mezinárodní
Projekt Medley of Musical Cultures, činnost regionálního konzultanta,
Semináře Dobré příklady z praxe
Statutární město Olomouc – Europe Direct
Město Prostějov - soutěž Dobrodružství s počítačem, Kurz pro seniory

Děkujeme všem členům Rady za jejich práci pro naše občanské sdružení, podněty a
připomínky ke zkvalitnění činnosti našeho občanského sdružení, děkuji také 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, členský příspěvek činí
250,- Kč ročně. Příslušníci jedné rodiny platí jen jeden členský příspěvek. Podrobnější
informace aktualizujeme na webových stránkách Cyrilometodějského gymnázia a mateřské
školy v Prostějově – www.cmg.prostejov.cz.

Ing. František Hynek, předseda

Složení Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG
v Prostějově v roce 2009
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. Hana Oulehlová
Členové - zástupci tříd:
Třída
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VII.

Zástupci
paní Anna Češková, paní Helena Kapounková
Ing. Michaela Lošťáková, Mgr. Martina Zbořilová, Mgr. Jitka Vránová
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 Marie Richterová, Ing. Radek Hénik

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

V roce 2009 naše občanské sdružení zorganizovalo
či podpořilo tyto akce:
Reprezentační maturitní ples CMG
leden 2009
Lyžařský výcvikový kurz studentů CMG
únor 2009
Výměnné pobyty studentů z partnerské školy
Emmaus College Rotterdam Holandsko
duben, červen 2009
Noc s Andersenem – pro děti z Prostějova a okolí
duben 2009
Odměna pro studenta za mimořádný
výkon u maturitní zkoušky
květen 2009
Odměny studentům na konci školního roku
červen 2009 – knižní poukázky
Zahradní slavnost pro rodiče a maturanty
červen 2009
Odměna Klubu za nejlepší výsledek studentů
v uměleckých soutěžích
červen 2009
Mezinárodní projekt Medley of Musical Cultures
červenec 2009
Poznávací zájezd do Anglie
září 2009
Soutěž Dobrodružství s počítačem (ICM)
listopad 2009
Podpora programu Evropská dobrovolná služba
leden až prosinec 2009
Kreativní podvečery
březen, prosinec 2009
Kurzy práce na PC pro seniory
listopad, prosinec 2009
Podpora činnosti Pěveckého sboru CMG

Klub studentů, rodičů a přátel CMG Prostějov
a) Příjmy
1.

Členské příspěvky

47 000

2.

Příjmy ples (vstupné, tombola, dary, reklama)

75 426

3.

Dary

25 900

4.

Úroky

5
6

Příjmy z grantů a dotací
Tržby za služby /nájemné,ICM, Holandsko/

7

P ř í jm y c e l k e m

125

Tržby za služby
/nájemné,ICM,
Holandsko/
20%

703 289
214 702
1 066 442

Členské příspěvky
4%

Příjmy ples (vstupné,
tombola, dary,
reklama)
7%

Dary
3%

Úroky
0%

Příjmy z grantů a
dotací
66%

b) Výdaje
1.

Výdaje ples

66 451

2.

Výdaje za zahr.vým.pobyty (Holandsko, Anglie)

10 554

3.

Mzdové náklady + OON

4.

Odvody soc. a zdrav. pojištění, ost. sociální náklady

5.

Poplatky (banka, daně)

6.

Služby (účetnictví, software, webhosting, ost. služby)

7.
8.

Ostatní výdaje související s projekty (EVS, ICM)
Dary a příspěvky (CMG ročenka, odměny studentům,soutěže)

9.

Odpisy

10

Výdaje

216 847
39 650
3 179
25 418
565 141
23 958
68 997

celkem

1 020 195

Hospodářský výsledek - zisk 45 842,- Kč.
V roce 2009 proběhly v organizaci kontroly ze strany státních institucí:
Finanční úřad v Prostějově – nebyly zjištěny žádné nedostatky, nedošlo k porušení rozpočtové kázně
OSSZ v Prostějově - kontrola plateb pojistného - nebyly zjištěny nedostatky
Všeobecná zdravotní pojišťovna - kontrola plateb pojistného - nebyly zjištěny nedostatky
Účetnictví bylo zpracováno dodavatelsky daňovou poradkyní Ing. Weidovou.
V Prostějově dne 23. března 2010

Ples CMG
24. ledna se v záři reflektorů objevilo 22 studentů oktávy nejprve v úvodní filmové
projekci, připomínající slavný film Armageddon, o záchraně světa skupinou „22 nejlepších“.
Dramaturgie i vtipné prostřihy zaujaly a pobavily přítomné, kteří pak odměnili „ hlavní hrdiny
„vesmírné mise“ skandovaným potleskem. Třídní profesorka Mgr. Bohumila Měchurová
ozdobila své studenty stužkami a šerpami s názvem školy a s osobním mottem každého
studenta. Slavnostní přípitek a tanec s rodiči a vyučujícími uzavřely oficiální část večera.
Zdaleka však nekončil společenský program. Kromě úvodního předtančení prostějovské
skupiny Piruette se představil Martin Pasterňák s partnerkou s ukázkami společenských tanců,
které po úspěšné televizní soutěži Star Dance získávají opět na oblibě. Na tomto místě se
musíme pochvalně vyjádřit o hudební skupině Novios, která výborně zvoleným repertoárem
povzbudila k tanci tanga, samby, slowfoxu i ty, jimž od „tanečních“ uteklo už mnoho let.
Dalším krásným tanečním vystoupením, tentokrát izraelských tanců, se mohli
návštěvníci plesu potěšit hodinu před půlnocí v podání taneční skupiny RUT s uměleckou
vedoucí Evou Štefkovou. A největší překvapení čekalo na přítomné o půlnoci, kdy před
tradiční tombolou vystoupila ABBA! Ano, je to tak, oktaváni ve věrných kostýmech
evokovali vzpomínku na legendární skupinu a svým přesvědčivým podáním písně Mamma
Mia sklidili velký úspěch.
Absolventi gymnázia jsou vždy početnou skupinou návštěvníků plesu a my jsme tomu
moc rádi. Je to příležitost k setkání, rozhovoru i k vzpomínkám na zážitky, které je dodnes se
školou spojují. Pravidelnými hosty plesu bývají i představitelé veřejného života. Ten letošní
poctil svou přítomností kancléř Arcibiskupství olomouckého P. Mgr. Antonín Basler.

Lyžařské kurzy pro studenty tercie a kvarty CMG
Studenti tercie a kvarty každoročně absolvují zimní lyžařské výcvikové kurzy ve
školním středisku Stará Voda v Jeseníkách. Tento rok se termín obou kurzů shodl i
s obdobím, kdy bylo na horách sněhu dostatek a podmínky k lyžování i běžkování byly
ideální. Klub přispívá na tyto kurzy především příspěvky studentům na úhradu pobytu,
případně se podílí na pořízení výstroje, kterou si mohou studenti na kurz vypůjčit.

Snowboarďáci…

… a snowboarďačky

Dlouhé čekání na vlek

Výměnné pobyty studentů
Výměnné pobyty studentů CMG ve spolupráci s partnerskou školou Emmaussecollege
v Rotterdamu patří již několik let do plánovaných akcí školy. V první časti celého projektu
přijeli holandští studenti se svými pedagogy do Prostějova, kde pobývali v hostitelských
rodinách studentů Cyrilometodějského gymnázia. Holandští studenti jsou velmi akční, a proto
byl i program připravován tak, aby se nikdo nenudil. Ve spolupráci se školním klubem Oáza
se všichni zúčastnili hry s plněním úkolů na mnoha místech Prostějova a blízkého okolí,
završenou návštěvou Lanového centra Proud v Olomouci, kde překážky na nízkých i
vysokých lanech holandské kamarády velmi zaujaly.
Nejen zábava, ale i poznání hostitelské země, jejích reálií, tradic, historie a přírodních
krás je cílem tohoto projektu, samozřejmě spolu se zdokonalováním jazykových
komunikačních dovedností. Kousek historie mohli studenti zažít při společném výletu do
Brna se zastávkou u slavkovské mohyly a v muzeu a dále při návštěvě našeho krajského a
zároveň tolik historického města Olomouce. Krásy a rozmanitost naší vlasti se prostřely před
našimi hosty při netradiční prohlídce podzemí Moravského krasu spojené s plavbou na
lodičkách po říčce Punkvě. Prohlídka hlavního města Prahy zahájila a také zakončovala celý
pobyt.
Druhý týden v červnu pak odstartovala druhá etapa projektu a zároveň s ní i letadlo,
které dopravilo naše studenty do Rotterdamu, kde se jich ujaly hostitelské rodiny a teď již
známí kamarádi a pedagogové. Možnost trávit v rodinách společné večery a také celý den –
neděli, bylo obohacující a přínosné nejen po stránce procvičení cizí řeči – převážně angličtiny,
ale také jako možnost nahlédnout do života holandské rodiny. Pro studenty byl připraven
bohatý poznávací a také zábavně postavený program. Při prohlídce Amsterdamu nemohla
chybět atraktivní plavba lodičkami po světoznámých kanálech, které jsou pro nás neobvyklou
dopravní síti v hlavním městě Nizozemí. Při návštěvě nejznámějšího muzea Rijksmuzeum
mohli naši studenti na vlastní oči shlédnout obrazy světově proslulých malířů, o kterých se
učili – Rembrandt, Vermeer. Nizozemí je přímořský stát, a tak není divu, že jeden den byl
věnován výletu k Severnímu moři. Z fotografie je patrné, že přestože byl červen, dále jako
„po kotníky“se nedalo jít. Přístavní město Haag je významné z důvodu sídla nizozemské
vlády, parlamentu a královny, ale také mnoha dalších organizací mezinárodního významu.
Přínos těchto výměnných pobytů se projevuje většinou v navazování mezinárodních
přátelství a kontaktů, které pokračují i v následujících měsících většinou díky moderním
komunikačním technologiím. Důkazem bylo i chvílemi emocionální loučení na letišti. Ze
zkušeností víme, že nebývá výjimkou ani následná soukromá návštěva hostitelské rodiny. Pro
někoho se nevšedním zážitkem stal i první let letadlem a pohled na svět „s nadhledem“. Tak
za rok zase nashledanou….

Zahradní slavnost
Pátek 29. 5. 2009 byl poslední den, kdy se k devatenácti jménům letošních maturantů
mohlo napsat - student Cyrilometodějského gymnázia. Po tomto datu se z nich stali
absolventi, ale na „svou“ školu budou jistě stále vzpomínat. Předání maturitních vysvědčení
proběhlo při slavnostní mši svaté, kterou celebroval otec arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Několik studentů bylo oceněno zvláštními cenami, které jim předali čestní hosté:
místostarosta M. Pišťák, PaedDr. F. Říha, vedoucí odboru školství MÚ, Ing. T. Chalánek za
KDU-ČSL, Ing. K. Kavička a Ing. F. Hynek za Klub studentů, rodičů a přátel CMG. Ceny
obdrželi:
Jana Faltýnková – cena za aktivní naplňování poslání církevní školy a cena za nejlepší
studijní výsledky
Jana Kratochvílová – cena spirituála školy
Tomáš Freudenreich – cena za mimořádný výkon u maturitní zkoušky
Vendula Mankovecká – cena třídního učitele za spolupráci při vedení třídního týmu
Michal Hubený – cena za mimořádný výkon v průběhu studia
Anna Fidrmucová – cena KDU-ČSL za práci pro třídu
Po skončení mše svaté jsme se sešli v Rajské zahradě k malému posezení
s občerstvením a živou hudbou nazvaném příznačně „Zahradní slavnost“. Meteorologové
slibovali déšť, ale ten přišel až v noci, kdy už se brány Rajské zahrady zavřely. Bylo to velmi
krásné setkání a vzpomínat budou jistě nejen maturanti, ale všichni, kteří přišli.

Hanácká muzika Klas a smyčcové kvarteto bývalých i současných studentů CMG

Medley of Musical Cultures
Vyvrcholením působení účastnice Evropské dobrovolné služby, Franzisky Handrick z
Německa, v naší organizaci se stala úspěšná realizace mezinárodního projektu, kterého se ve
dnech 20. až 27. července 2009 účastnili mladí vyznavači sborového zpěvu z Bulharska,
Polska, Rumunska a ČR.
Zázemí jsme našli v prostorách monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově
u Litovle. 34 mladých lidí zde společně sestavili pásmo (tzv. „medley“) - z lidových písní z
jednotlivých zúčastněných zemí. Výsledek jsme představili posluchačům v Olomouci na
venkovním pódiu u „Tereziánské brány“. Účastníky našeho vystoupením v Prostějově u bistra
„Hlučela“ se nám díky bulharským kolovým tancům podařilo i roztančit. Stihli jsme i natočit,
pro většinu z nás, první nahrávku na CD.
Ale to nebylo všechno. Velmi zajímavé byly i naše společné večery. Každá skupina
představila svůj region prostřednictvím prezentace fotek s doplňujícími informacemi ve formě
rapu. Jeden večer byl věnován hvězdám hudebních scén v jednotlivých zemí. Naučili jsme se
tance z jednotlivých zemí (např. polku, kolové tance). Čekalo nás i karaoke a společné hry.
Ze všech písní jsme měli možnost si sami vytisknout a svázat zpěvníček písniček z našeho
cédéčka.

Společný
tanec…

… a zpěv
známé
písničky
„Dělání“

Zájezd studentů CMG do Londýna
Biflovat anglická slovíčka a gramatiku jistě nepatří mezi nejoblíbenější činnosti
studentů. Ale že vynaložené úsilí stojí za to si mohlo 39 studentů Cyrilometodějského
gymnázia ověřit na poznávacím zájezdu do Londýna. Jednou za dva roky pořádá gymnázium
pro své studenty zahraniční zájezd s cílem poznat země, jejichž řeč se studenti učí a také si
procvičit své konverzační schopnosti. Navíc zájezdy jsou koncipovány tak, aby část pobytu
strávili studenti v hostitelských rodinách a poznali tak i běžný život běžných rodin, zapojili se
do běžných rozhovorů a samozřejmě poznali pamětihodnosti, o kterých se v hodinách cizích
jazyků učí.
Anglický jazyk se učí všichni studenti CMG již od primy, a tak o zájemce o zájezd
nebyla nouze. Cesta byla sice zdlouhavá, nicméně ta spousta zajímavých věcí, které viděli a
zažili, dala na hodiny strávené v autobuse rychle zapomenout.
„Londýn nás přivítal nezvykle teplým a slunečným počasím,“ hodnotí zájezd
Mgr.Zdeňka Smutná, učitelka angličtiny. „ Tradiční a pro toto město typická mlha se
nekonala, krásné počasí nám přálo po celou dobu pobytu, a tak se nám často odkrývaly
překrásné výhledy na nejznámější památky. Asi nejvíce nám učarovaly královské
korunovační klenoty v pevnosti Tower. Úžasný byl také pohled na velkoměsto z kopule
katedrály Sv. Pavla.“
Jejich putování však směřovalo i mimo Londýn. O pamětihodnostech a dějinách této
země zase studenty seznamovala PhDr. Renata Dohnálková, která na gymnázium učí historii
a jejímuž poutavému a zasvěcenému vyprávění všichni se zájmem naslouchali. Zavítali také
do známého univerzitního města Oxfordu, navštívili rodný dům Williama Shakespeara ve
Stradfordu a jejich zájmu nemohl samozřejmě uniknout přepych královské rezidence - zámek
Windsor. Pozoruhodnou podívanou byl bezesporu i megalitický kamenný kruh Stonehenge.
Nezbytné fotografie u těchto pamětihodností, suvenýry a vzpomínky budou ještě dlouho
připomínat těch pět báječných dnů za poznáním.

Před rodným domem Williama Shakespeara

Schola
Schola působí na Cyrilometodějském gymnáziu již několik let a kromě uměleckých
cílů si klade i cíle v duchovním životě žáků. 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. V posledních letech se také aktivně zapojuje do přípravy
Křížové cesty, která se v roce 2009 uskutečnila v chrámu Povýšení svatého Kříže na Květnou
neděli. Svou premiéru měla schola i na křesťanském Radiu Proglas při pravidelné liturgii.
Vedoucího Mgr. Petera Markoviče s jeho neodmyslitelnými housličkami vystřídal od září
2009 Mgr. Martin Bradáč, který stejně bravurně ovládá kytaru a také se nebrání naučit hře na
tento nástroj i další zájemce.
Klub podporuje činnost scholy především příspěvkem na pořízení hudebních nástrojů
a akustické techniky.

Do nového
školního roku
s písničkou…

Adventní zastavení
s arcibiskupem
Mons. Janem
Graubnerem

Kreativní podvečery
Klub studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově připravil pro veřejnost tři Kreativní
podvečery s velikonoční tématikou a dva večery v době adventní.
Vyrobit si něco hezkého, ať už dárek nebo vkusnou a nápaditou dekoraci
k nejvýznamnějším liturgickým svátkům přilákalo zájemce z řad studentů i rodičů. Přišlo také
několik náhodných návštěvníků, kteří odcházeli velmi spokojeni a naplnili tak očekávání
organizátorů, že i v poměrně uspěchané době před velkými svátky si lidé najdou čas pro sebe i
pro druhé a chtějí zažít něco pěkného.

Pěvecký sbor CMG
Pěvecký sbor působí na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově od roku 1995
jako studentský smíšený pěvecký sbor pod vedením Mgr. B. Měchurové. Má 30 členů,
převážně studentů CMG. Repertoár sboru tvoří úpravy lidových písní, spirituály, skladby
starých mistrů, chrámová díla, písně současných skladatelů. V roce 2009 sbor několikrát
vystoupil v prostějovských domovech důchodců s pásmem lidových písní a spirituálů.
Mnoho času a náročné přípravy bylo třeba k nastudování již tradičního Vánočního koncertu.
K nastudování celovečerního koncertu 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.

Na Vánočním koncertě vystoupily poprvé i děti z MŠ

ICM Prostějov v roce 2009
Nabídka stálých služeb ICM Prostějov, jakými je přístup na internet, tisk, kopírování,
projektové poradenství apod., byla od ledna 2009 rozšířena také o profesní diagnostiku
COMDI (modul A a C1).
V druhém pololetí roku 2009 jsme se zapojili do projektu Klíče pro život, v rámci
kterého jsme zpracovávali elektronické katalogy informací pro mládež pro okres Prostějov
z oblastí vzdělání, volný čas, práce, cestování, sociálně patologické jevy atd.
22. října 2009 proběhla v ICM Prostějov kontrola dodržování Národního kodexu
standardů kvality poskytovaných služeb v ICM v rámci procesu národní certifikace. Dle
informací zveřejněných 26. ledna 2010 na webových stránkách MŠMT ČR bylo na návrh
Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež schváleno náměstkem ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědným za sport a mládež p. Janem Kocourkem
udělení certifikace ICM Prostějov na dobu čtyř let, tj. do 31. 12. 2013.

Úspěšné aktivity Informačního centra pro mládež v roce 2009
Informační centrum pro mládež Prostějov uspořádalo v roce 2009 několik velmi
úspěšných aktivit.
Zájmu ze strany dětí a mladých lidí se těšily především
soutěže. Byl to především již 5. ročník soutěže pro žáky 4. a 5.
tříd ZŠ „Dobrodružství s počítačem“, která se konala 19.
listopadu 2009 za účasti 81 žáků z 9 základních škol
z Prostějova a okolí. Na jaře 2009 pak probíhala internetová
soutěž „Evropská unie v otázkách“, kterou jsme zrealizovali
v rámci kampaně „Evropa mladýma očima“. Soutěž byla
určena pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty nižšího stupně
víceletého gymnázia a studenty SŠ. Do této soutěže se zapojili
i studenti ze SŠ v Olomouci a v Praze. Soutěžních odpolední
„Hrou přes bariéry“, která se konala v rámci kampaně
Evropa mladýma očima, se zúčastnili především mladí
lidé z Prostějova. Dvakrát do měsíce si mohli přijít zahrát
deskové a jiné společenské hry s účastníky Evropské
dobrovolné služby v naší organizaci. Pět nejúspěšnějších
hráčů bylo na posledním setkání odměněno věcnými
cenami (např. batoh, pétanque, puzzle).
ICM Prostějov se také zapojilo do několika
celostátních akcí. Jednou z nich byla celonárodní
anketa Kniha mého srdce. Návštěvníci ICM
Prostějov tak mohli hlasovat v anketě v našem ICM
jak přes internet, tak vyplněním hlasovacího lístku,
který pracovníci ICM vkládali do celostátní
databáze ankety. Další aktivitou pak byla Noc
s Andersenem – večerní program s hrami a
kreativními činnostmi pro děti do věku 12 let,
spojený s přespáním na netypickém místě (škola).
Po zkušenosti z roku 2008, kdy se ICM Prostějov
zapojilo do sbírky „Brýle pro Afriku“, se v letošním

roce zapojilo do sbírky Sbírej-Toner. Stalo se tak jedním ze „sběrných míst“ pro firmu
OTTO Office CZ s.r.o, která danou sbírku organizovala.
V ICM se podařilo za pomoci návštěvníků nasbírat jeden sběrný box prázdných
tiskových kazet určených pro renovaci, které jsme předali organizátorům.
Velkému zájmu se v roce 2009 také těšily tradiční výstavy výtvarných či
fotografických prací v Galerii pro duši. V roce 2009 bylo uspořádáno 6 výstav. Zájem ze
strany veřejnosti byl pak především o počítačové kurzy,
které ICM organizovalo, jak ve svých prostorách, tak
v prostorách Mateřského centra Cipísek v Prostějově,
s kterým úzce spolupracovalo.
Rok 2009 byl také úspěšný z hlediska počtu
návštěvníků
našich
internetových
stránek
www.icmprostejov.cz – v roce 2007 navštívilo náš web
celkem 1492 návštěvníků, v roce 2008 to bylo již 11 229 a
v roce 2009 počet stoupl na 22 673. Internetové stránky se
nám daří postupně plnit a aktualizovat především
informacemi z našeho regionu.
Jako perspektivní se nám také jeví spolupráce s Evropskou informační sítí pro mládež
EURODESK, regionální pobočkou EUROPE DIRECT Olomouc, Mateřským centrem
Cipísek v Prostějově a Unií neziskových organizací Olomouckého kraje.

Beseda dobrovolníka z Mexika

ICM na Veletrhu zábavy

Evropská dobrovolná služba
V roce 2009 působili v naší organizaci, která má akreditaci hostitelského místa pro
účastníky EDS čtyři dobrovolníci: Franziska Handrick z Německa (7/9/2008-9/8/2009),
Servet Ünal z Turecka (16/10/2008-2/7/2009), Benjamin Rous z Německa (16/9/2009-dosud)
a Umut Dere z Turecka (19/10/2009-dosud) .
Od února do června 2009 vedla Franziska Handrick
pravidelná populární herní odpoledne, která se konala dvakrát do
měsíce v klubu Oáza, na které zvala také speciální hosty, ať už to
byli cizinci žijící v Prostějově nebo senioři. Německá konverzace,
kterou vedla, probíhala v ICM dvakrát týdně a navíc Franziska
docházela ještě jednou týdně do Mateřského centra Cipísek. Aktivně
se zapojila do příprav akcí, jakými byly např. Noc s Andersenem,
Den Země, nebo Den EU na náměstí v Olomouci, kde spolu s pěti
studenty z CMG prezentovala Německo. Pro dívky uspořádala
v dubnu 2009 Girls Beauty Day a napomohla uspořádat pro
studenty CMG prezentaci „Kukátkem do Evropy“, kterou připravila
organizace INEX SDA. Studenti se během ní mohli dozvědět více o dobrovolnictví a
workcampech v zahraničí. Pravidelně připravovala nabídku volných míst pro zájemce o
Evropskou dobrovolnou službu. Během jara a léta 2009 se pak především věnovala přípravě a
realizaci čtyřstranné výměny mládeže „Medley of Musical
Cultures“ v naší organizaci.
Servet Ünal otevřel v únoru 2009 „Kavárnu a čajovnu u
Serveta“, v které dvakrát týdně vařil a učil vařit pravou tureckou
kávu. Zájemci také mohli přijít ochutnat kurdský čaj. Během Noci
s Andersenem nechyběly díky němu ani turecké pohádky a
návštěvníci Dne Země se mohli něco dozvědět o ekologických
aktivitách v Turecku. Spolu se čtyřmi studenty CMG natočil a
sestříhal Servet videoreportáž z Prostějovského veletrhu zábavy a
byl fotografem mnoha akcí. Úspěšně prezentoval svou zemi také na
akcích regionálního konzultanta programu Mládež v akci.
Benjamin Rous se do aktivit ICM zapojil v září 2009 a hned
navázal
na
tradici
německých
konverzací pro veřejnost. Pro potřeby
klubu Oáza vytvořil elektronický
časopis, který najdete na adrese
cmg.prostejov.cz/casopis. V současné
době se věnuje především přípravě
nových
internetových
stránek
Informačního centra pro mládež
Prostějov.
Od října 2009 u nás působí
také Umut Dere. Jeho první aktivitou
bylo otevření Anglické konverzace pro
veřejnost, která probíhá dvakrát týdně.
Spolu s Benjaminem se zapojil do
organizace soutěže Dobrodružství
s počítačem a vytvořil pro ICM PF
2010.

Regionální poradenství programu Mládež v akci
I v roce 2009 jsme pokračovali ve spolupráci
s Českou národní agenturou Mládež v oblasti propagace
a informovanosti ohledně tohoto největšího grantového
programu podporujícího neformální vzdělávání a osobní
rozvoj mládeže ve věku 13 až 30 let.
Realizovali jsme sérii jednodenních seminářů
„Mládež v akci TOUR“ v rámci celého Olomouckého
kraje. Vycházeli jsme z potřeb našeho regionu
Naším záměrem bylo jít přímo do mikroregionů,
oslovit potenciální aplikanty. Semináře proběhli
v menších skupinách, 8 až 15 účastníků, na pěti místech
kraje: Jeseník, Šumperk, Hranice, Šternberk, Přerov.
Přímo v naší organizaci v Prostějově proběhl
seminář o akci 1.1 Mezinárodní výměny mládeže,
o kterou je ze strany žadatelů největší zájem a tudíž
i největší konkurence.
Velký zájem je o projektové poradenství, zejména
u prvožadatelů.
kalendářní
rok
uvažujeme
Pro
příští
o pokračování vyzkoušeného modelu jednodenních
seminářů, které by byly organizovány v menších městech
či okrajových oblastech Olomouckého kraje, a vyjít tak
vstříc potřebám mladých lidí, pracovníků s mládeží
z míst s horší dopravní obslužností.

