


 



Vážení přátelé  
 
Dovolte mi, abych Vás přivítal na stránkách Výroční zprávy o činnosti našeho občanského 
sdružení Klub studentů, rodičů a přátel CMG za rok 2012. Úzká spolupráce Klubu studentů, 
rodičů a přátel s Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově, která trvá již více než dvacet 
let, se týká v podstatě všech zásadních oblastí, které si Klub při svém vzniku vytýčil: 
v podpoře materiálního, kulturního a společenského zázemí školy, ale i ve vytváření vlastních 
finančních zdrojů a jejich účelném využívání pro potřeby studentů a školy.  
Průběh a výsledky všech aktivit předkládá Rada Klubu vždy na Valných hromadách 
občanského sdružení, které v roce 2012 proběhly v termínech 10. 4. 2012 a 13. 11. 2012. 
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 a projekty, projednávali a schvalovali Výroční zprávu o činnosti 
a hospodaření, plán práce, rozpočet, příspěvky a odměny ze studentského fondu.  
V kalendářním roce 2012 byla činnost Klubu zabezpečena především z dotací, darů, výběrem 
členských příspěvků a ziskových aktivit (Ples CMG). Dotace a příspěvky na činnost tvoří 
nezanedbatelnou část příjmů, z nichž jsou financovány aktivity Klubu a které pokrývají 
z podstatné části mzdové náklady na personální zabezpečení Informačního centra pro 
mládež. Nejvyšší částkou, 250 000,- Kč, se na pokrytí mzdových a částečně provozních 
nákladů podílelo MŠMT. Kromě toho jsme uspěli i se žádostí o mimořádnou dotaci 
v programu věnovanému informacím „Zeptej se tady a teď“ ve výši 22 000,- Kč. 
Statutární město Olomouc nám opět přispělo částkou 25 000,- Kč z projektu Europe Direct 
Olomoucký kraj zase podpořil oslavy 20 let trvání Cyrilometodějského gymnázia příspěvkem 
na materiál a odměny do soutěží pro děti, na jejichž přípravě se Klub, resp. ICM, významně 
podílelo. Bohužel na regionální úrovni už jsme se žádostmi o podporu tak úspěšní nebyli. 
Statutární město Prostějov, pro jehož občany jsou naše akce určeny především, nepodpořilo 
ani jednu naši žádost.  
V rámci personálního zabezpečení provozu ICM a díky navýšení dotace MŠMT byla na 
zkrácený úvazek přijata Bc. Anna Raclová. Vedoucí ICM vykonávala Mgr. Kateřina Opatrná 
práci regionálního konzultanta a spolupracovníka prostějovské sekce neziskových organizací 
zastávala paní Stanislava Rotterová. Samotné činnosti ICM se budeme blíže věnovat 
v samostatném oddílu Výroční zprávy. 
Ze schválených dotací poskytovaných Českou národní agenturou Mládež jsme zabezpečovali 
pobyt a činnost zahraničních účastníků Evropské dobrovolné služby, kteří pomáhají při práci 
s dětmi a mládeží a přispívají k posilování jazykových a komunikačních znalostí. Z dotace ČNA 
byla podporována též celoroční činnost regionálního konzultanta a také jsme realizovali 
velký mezinárodní projekt Multicultural Filmmaking. Vyúčtování všech poskytnutých dotací 
a finančních příspěvků bylo podáno vždy v řádném termínu. 
Jedním z cílů KSRaP CMG je podpora studentů formou odměn nebo finančních příspěvků na 
akce školy. V roce 2012 jsme přispěli studentům na účast na lyžařském kurzu, na duchovní 
obnově třídy, na výměnný pobyt studentů v Holandsku, maturantům připadla část výtěžku 
Reprezentačního plesu, 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 vyplaceno 18 720,-Kč a ze zisku Plesu 2012 byla 
studentům oktávy poukázána částka 9 932,-Kč. 
Největší kulturně společenskou událostí bývá Reprezentační ples CMG u příležitosti 
stužkování maturitního ročníku a Zahradní slavnost pořádaná na závěr maturit, kdy se 



všichni přátelé gymnázia, rodiče, studenti, pedagogové a významní hosté sejdou 
k neformálnímu setkání na Rajské zahradě při chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově jako 
poděkování všem rodičům, přátelům, dárcům a příznivcům u příležitosti závěru školního 
roku.  
Účetnictví našeho občanského sdružení je vedeno v účetním programu Pohoda. Účetní rok 
byl řádně uzavřen k 31. 12. 2012 a veškeré doklady byly řádně předány daňové poradkyni ke 
zpracování. Přiznání k dani z příjmu PO se všemi přílohami a náležitostmi bylo podáno 
v souladu s platnými zákony a v řádném termínu. V roce 2012 byla v organizaci provedena 
pravidelná kontrola OSSZ o evidenci a platbách pojištění zaměstnavatele. V únoru 2012 byla 
též uzavřena kontrola NKÚ na čerpání dotací MŠMT za léta 2009 - 2011. Kontrolou nebyly 
shledány neoprávněně čerpané prostředky státního rozpočtu a potvrdily správnost účtování.  
Výsledky kontrol byly projednány na zasedáních Rady Klubu a protokoly o výsledcích kontrol 
byly uloženy do archívu.  
 
V roce 2012 jsme přijali dotace a příspěvky z těchto institucí: 
 
MŠMT ČR – dotace na činnost ICM, mimořádná dotace „Zeptej se tady a teď“  
ČNA Mládež – Evropská dobrovolná služba, činnost regionálního konzultanta, 
                          Mezinárodní projekt Multicultural Filmmaking 
Statutární město Olomouc – Europe Direct, 
Olomoucký kraj  - Oslava 20 let trvání CMG 
Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s. – příspěvek na činnost 
 
Členství v KSRaP je nadále otevřené všem zájemcům, nejen rodičům studentů, členský 
příspěvek byl v roce 2012 schválen ve výši 300,- Kč ročně. Příslušníci jedné rodiny platí jen 
jeden členský příspěvek. Podrobnější informace aktualizujeme na webových stránkách 
Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově – www.cmgpv.cz. 
 
Ing. František Hynek, předseda 
 
 

Vzpomínka  
 

25. července 2012 zemřela paní RNDr. Anna Švécarová, 
vzácná žena, která, jak s oblibou sama říkala, si „vymyslela“ 
Cyrilometodějské gymnázium. Myšlenka na zřízení církevního 
gymnázia v Prostějově ji napadla brzy po pádu totality, a tak 
byla jednou z těch, kdo pomohli myšlenku uvést ve skutek 
a díky nimž jsme oslavili již 20. výročí existence školy.  
Paní RNDr. Anna Švécarová zůstane v paměti i jako 
předsedkyně Klubu rodičů a přátel CMG, kterou byla v letech 
1995 - 1998. Vždy se živě zajímala o dění ve škole i v Klubu 
rodičů. I po odchodu do důchodu se ráda zúčastňovala 
schůzek Rady Klubu a vždy s viditelnou radostí a uspokojením 
přijímala zprávy o úspěších studentů v soutěžích, 

olympiádách a středoškolské odborné činnosti.  
S úctou vzpomínáme. 

http://www.cmgpv.cz/


Složení Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG 
v Prostějově v roce 2012 
 
 
Předseda:   Ing. František Hynek 
Jednatelka:  Mgr. Martina Šubčíková 
Pokladník:   Mgr. Jitka Hubáčková 
Zapisovatel:   paní Daniela Tobolová 
Kontrolní komise:  paní Hana Reiterová, Mgr. Iveta Frýbortová, Ing. Hana Oulehlová 
 
Členové - zástupci tříd 
Třída Zástupci 
 

I. Mgr. Iveta Frýbortová, pan Pavel Neckař 
II. Mgr. Adámková Kateřina, MUDr. Barbora Baťková 
III. Mgr. Jiří Marek, MVDr. Tomáš Obr, paní Andrea Nejezchlebová 
IV. paní Anna Češková, Ing. František Hynek 
V. Ing. Michaela Lošťáková, paní Marie Richterová, Mgr. Jitka Vránová 
VI. paní Veronika Hájková, paní Jaroslava Šmídová, Mgr. Josef Lušovský 
VII. paní Hana Oulehlová, Mgr. Jitka Krchňáková, paní Jitka Tichá   
VIII. paní Jitka Laudová, pan Zdeněk Hanák, Ing. Jaroslav Tvrdík 

 
Zástupci MŠ: 
Mgr. Jana Růžičková, Mgr. Liliana Pospíšilová 
Zástupci zřizovatele: 
o. Ing. Jaroslav Němec SDB, o. Dan Žůrek SDB, o. Petr Matula SDB 
Zástupci školy: 
Ing. Marie Cagalová, Mgr. Jaroslav Fidrmuc 
 
Další členové:  
RNDr. Anna Švécarová, PaedDr. Karel Kotyza, Ing. Václav Kopečný, MUDr. Pavla Šamánková 
 
 
 
 



Klub studentů, rodičů a přátel CMG Prostějov

a)   Příjmy

1. Členské příspěvky 59 950
2. Příjmy ples (vstupné, tombola, dary, reklama) 115 970
3. Dary 20 000
4. Úroky 423
5 Příjmy z grantů a dotací 881 682
6 Tržby za služby /nájemné,ICM, Holandsko/ 120 720
7 P ř í jm y    c e l k e m 1 198 745

b)    Výdaje

1. Výdaje ples 74 810
2. Výdaje za zahr.vým.pobyty (Holandsko) 25 008
3. Mzdové náklady + OON 271 443
4. Odvody soc. a zdrav. pojištění, ost. sociální náklady 77 724
5. Poplatky (banka, daně) 5 310
6. Služby (účetnictví, software, webhosting, ost. služby) 37 119
7. Ostatní výdaje související s projekty (EVS, ICM) 727 409
8. Dary a příspěvky (CMG ročenka, odměny studentům,soutěže) 26 889
10 V ý d a j e     c e l k e m 1 245 712

Hospodářský výsledek - ztráta 46 967,- Kč.

NKÚ - kontrola čerpání dotací EDS - nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně

OSSZ v Prostějově - kontrola plateb pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance

Účetnictví bylo zpracováno dodavatelsky daňovou poradkyní Ing.  Weidovou.

V Prostějově dne 28. března 2013

V roce 2012 proběhly v organizaci kontroly ze strany státních institucí:
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V roce 2012 naše občanské sdružení zorganizovalo  
či podpořilo tyto akce: 
 

 
 
 
Reprezentační maturitní ples CMG 
leden 2012 
 
 

Lyžařský výcvikový kurz studentů CMG 
únor 2012 

 
 
 
Noc s Andersenem – pro děti  
ze ZŠ Prostějova a okolí 
březen 2012 
 

Výměnné pobyty studentů  
z partnerské školy Emmaus College  

Rotterdam Holandsko 
duben, červen 2012 

 
 
Francouzské divadlo v Orthéz   
květen 2012 
 
 
 

Turistický kurz sexty 
květen 2012 

 
 
Zahradní slavnost pro rodiče a maturanty, 
odměna za mimořádný výkon  
u maturitní zkoušky 
červen 2012 
 

 
 

Odměny studentům na konci školního roku –  
knižní poukázky; odměna Klubu za nejlepší  
výsledek studentů v uměleckých soutěžích 

červen 2012 
 



 
   

Mezinárodní projekt  
Multicultural Filmmaking  
červenec 2012 
 
 

Oslava 20 let CMG 
září 2012 

 
 
 
 
Soutěž Dobrodružství s počítačem (ICM) 
listopad 2012 
 
 
 

Podpora programu  
Evropská dobrovolná služba 

leden – prosinec 2012 
 
 
Duchovní obnovy 
listopad 2012 
 
 
 

 
Dny internetu zdarma, 

konverzace v RJ a AJ pro veřejnost 
celoročně 

 



Ples CMG 
 
 

V sobotu 21. ledna 2012 se v sále 
Společenského domu v Prostějově uskutečnil 
tradiční Reprezentační ples spojený se 
stužkováním maturitní třídy.  Třída oktáva se svým 
třídním učitelem Mgr. Pavlem Polcrem tak 
vykročila do posledního období svého studia na 
gymnáziu. 

Tematicky byl ples pojat jako jedno velké 
casino, kde se hraje o budoucnost, samozřejmě 
s nadsázkou, která je studentům vlastní. Maturanti 
sami vše vymysleli, připravili a nacvičili. Součástí programu byl i vtipně zpracovaný film 
o tom, jak malí a nejistí studentíci primy postupně dospěli v osobnosti, schopné kultivovaně 
vyslovit i obhájit svůj názor, ale které také umějí udělat si legraci i sami ze sebe a připravit 
zábavu pro druhé. Ples byl velmi úspěšný nejen po stránce programové, ale i po stránce 
finanční, díky bohaté tombole, o kterou se maturanti též velkou měrou zasloužili. 

Klub studentů, rodičů a přátel byl jako vždy hlavním organizátorem plesu a také jako 
každým rokem, tak i letos přispěl maturantům z výtěžku plesu na náklady spojené 
s maturitou. 
 

Maturanti 
2012 – 
společné foto 

S třídním 
učitelem  

Mgr. Pavlem 
Polcrem 



Lyžařské a turistické kurzy, duchovní obnovy pro studenty  
 
 

Zimní lyžařské výcvikové kurzy absolvují každoročně třídy 
tercie a kvarta. Zázemí s ubytováním, celodenní stravou 
a s dopravou na sjezdovky jim zabezpečuje školní středisko Stará 
Voda v Jeseníkách. Kromě sjezdového lyžování a běžek mohli 
studenti také zkusit snowboard. Lyžovalo se převážně na 
technickém sněhu, ale ani přírodní sníh nechyběl, což zvláště pro 
běžkaře bylo dobré. Kromě lyžování si studenti užili i spoustu 
legrace a zábavy, protože je pro ně vždy připraven bohatý 
doprovodný program. 

Turistický kurz spojený s cykloturistikou a se základy 
vodáckého a horolezeckého výcviku absolvují každoročně studenti sexty. 

Škola nabízí studentům dobrovolnou účast na duchovních obnovách, které připravuje 
pro jednotlivé ročníky spirituál školy spolu s animátory. Je to příležitost k prohloubení 
duchovního života studentů v prostředí krásné přírody, kdy jsou vytvořeny podmínky pro 
ztišení a rozjímání.  

Klub přispívá na tyto kurzy a duchovní obnovy především příspěvkem studentům na 
úhradu pobytu, případně se podílí na pořízení výstroje, kterou si mohou studenti na kurz 
vypůjčit. 
 
 

 Duchovní obnova kvarty My to zvládnem… 



Výměnné pobyty studentů v Holandsku 
 
 

KSRaP se v roce 2012 významně podílel na organizačním zabezpečení výměnných 
pobytů studentů v zahraničí.  

Studenty z holandského Rotterdamu vítáme v Prostějově každoročně, a přestože 
organizace a zabezpečení programu pro naše hosty a pedagogický doprovod dají mnoho 
práce, víme, že výsledek stojí za tu námahu. Vznikají nová, hezká přátelství, která mnohdy 
nekončí jen jedním společně prožitým týdnem, ale díky moderním komunikačním 
prostředkům přetrvávají i v dalších letech. 

Klub pobyty zaštiťuje a přispívá na zabezpečení pedagogického doprovodu. 
 

 S holandskými studenty v Rotterdamu 

Ochutnávka 
holandských 

specialit 



Zahradní slavnost 
 
 

Setkání rodičů, pedagogů a přátel 
školy s maturanty, jemuž předchází společná 
slavnostní mše svatá spojená s předáním 
maturitních vysvědčení, už neodmyslitelně 
patří k závěru každého školního roku. 
Studenti a samozřejmě i rodiče studentů 
maturitního ročníku uzavírají významnou 
etapu života, ve které prožili osm let. Klub 
studentů, rodičů a přátel CMG se každým 
rokem aktivně zapojuje do příprav Zahradní 
slavnosti, především materiální pomocí – 
poskytujeme např. zahradní altán, 
ozvučovaní zařízení, pomáháme s přípravou občerstvení, výtvarným materiálem, maminky 
napečou cukroví a pomohou s výzdobou i úklidem. Počasí sice s námi hrálo hru „vadí-
nevadí“, ale zvítězili jsme a nálada i celková atmosféra večera byla opět velmi srdečná 
a úvodní liják, který smáčel ubrusy, lavičky a trávník, byl velmi rychle zapomenut 
a návštěvníci se rozcházeli až v pozdních večerních hodinách. 

Několik studentů bylo při mši svaté oceněno zvláštními cenami, které jim předali 
čestní hosté: primátor města, pan Miroslav Pišťák, pan Ing. František Hynek za Klub 
studentů, rodičů a přátel CMG a za KDU-ČSL pan Marian Jurečka. Pozvání přijala i senátorka 
Božena Sekaninová a náměstkyně primátora, Mgr. Ivana Hemerková. 

Klub studentů odměňuje jednoho studenta maturitního ročníku Cenou za mimořádný 
výkon během studia. 
 
 

Počasí se nakonec umoudřilo Spirituál školy Jaroslav Němec SDB 
a biskup Mons. Josef Hrdlička 



KSRaP a Cyrilometodějské gymnázium slavili 20 let trvání 
 
 

Když někdo slaví, pozve přátele a něco pěkného a dobrého pro ně připraví. 
Cyrilometodějské gymnázium slavilo 20 let svého trvání, a tak pozvalo žáky a studenty 
prostějovských základních a středních škol, bývalé studenty, učitele, všechny příznivce 
i veřejnost a připravilo pro ně na prostějovském náměstí pestrý program. Vše odstartoval 
„Teátr Víti Marčíka“ a svou pohádkou o Sněhurce upoutal děti tak, že jim vůbec nevadil déšť, 
který se nemilosrdně spustil uprostřed představení. Po pohádce čekalo na děti čtrnáct 
stanovišť s různými aktivitami, které připravily organizátorky, absolventky CMG, Ing. Mohly si 
zkusit „sedmimílové boty“, projet se na minikole, střílet z luku, projít lanovou dráhu, tančit 
na DDR deskách nebo si vyrobit ozdobu z drátků, zkusit si různé chemické a fyzikální pokusy 
nebo luštit hlavolamy. Studenti oktávy se ujímali hladových a žíznivých návštěvníků ve své 
„CMG Kafárně“, kde nabízeli nápoje a zákusky tajemných názvů, jako „Šnek zahradní 
profesorky Krčové“, „Miluščin zpěv“ nebo „Matyldin pomerančový kruh záchrany“ – zajisté 
jste poznali, že se jedná o učitelky biologie, hudební výchovy a plavání. Před deštěm se pak 
mohli návštěvníci schovat v informačním stanu, kde kromě písemných materiálů bylo možné 
shlédnout na velké obrazovce dokument o CMG, koupit si tričko s logem nebo Almanach 
20 let trvání školy. 

V odpoledním 
bloku se na pódiu 
představili bývalí 
studenti CMG, kteří 
se, ať již 
profesionálně, nebo 
amatérsky, věnují 
umění. Zpěvačka Irena 
Kousalová, skupina 
Něcomezi a Black 
Rose, taneční skupina 
židovských tanců RUT 
a pěvecký sbor 

Cyrilometodějského 
gymnázia se střídali 

s moderátorskými vstupy Johany Kučerové a Jakuba Krejčího, rovněž absolventů CMG. 
Několik bývalých studentů vystoupilo na pódium a zavzpomínalo na léta strávená na 
gymnáziu. Všetečných otázek moderátorů nezůstali ušetřeni ani současní učitelé, ale všichni 
obstáli a od přítomných sklidili zasloužený potlesk. Na závěr programu, který by mohl nést 
podtitul Zpívání v dešti, pozval sbor CMG ke společnému zpěvu i své bývalé členy. Známé 
písně Jaroslava Ježka ve sborové úpravě si s chutí zazpívali i posluchači. 

Klub studentů, rodičů a přátel slavil též, neboť i z jeho data vzniku můžeme vyvodit, 
že pomáhá již 20 let, aby Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově mělo silný zvuk 
a nezastupitelné místo v nabídce vzdělávání v prostějovském regionu. Klub podpořil oslavy 
mimo jiné i příspěvkem Olomouckého kraje na nákup odměn pro děti v rámci soutěží 
a aktivit při zábavném programu. 
 



Pěvecký sbor CMG,  schola a Francouzské divadlo 
 
 

Klub naplňuje své cíle a poslání i v oblasti podpory volnočasových aktivit studentů. 
Dlouhodobě se tato podpora týká především Pěveckého sboru CMG a scholy spojující 
studenty, kteří rádi zpívají a hrají na hudební nástroje v soubor, který připravuje hudební část 
školních mší. Kromě cílů uměleckých si klade i cíle v duchovním životě žáků. V roce 2012 
připravila 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. Klub podporuje činnost scholy především 
příspěvkem na pořízení hudebních nástrojů a akustické techniky. 
 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. KSRaP pravidelně přispívá na činnost sboru především finanční částkou 
formou odměny na konci školního roku. 
 V roce 2012 obdrželo Cenu KSRaP CMG za významné úspěchy v umělecké činnosti 
Francouzské divadélko, jehož kvality prověřilo i pravé francouzské obecenstvo při účasti na 
mezinárodním festivalu studentských divadel v jihofrancouzském městě Orthéz. 
 

Členové Francouzského 
divadla pod Eiffelovkou 

Schola při zpívání pro 
obyvatele domu 

s pečovatelskou službou 



ICM Prostějov v roce 2012 
 

Informační centrum pro mládež (ICM) je místo, kde jednoduše a bezplatně získávají 
mladí lidé informace z oblastí, které je zajímají. Jedná se především o tyto oblasti: vzdělávání, 
práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU. 
Návštěvníkům dále ICM Prostějov nabízí poradenství a řadu 
navazujících služeb a aktivit, určených nejen pro mládež, ale 
také pro pracovníky s mládeží a širokou veřejnost.  

V roce 2012 jsme navázali na osvědčené aktivity 
z předchozích let (soutěže, workshopy apod.), nově jsme ve 
spolupráci s našimi zahraničními dobrovolníky založili tradici 
národních podvečerů – v roce 2012 proběhl Islandský podvečer, 
Italský podvečer a Arménský podvečer. 

Nabídku našich služeb jsme v tomto roce rozšířili 
o prodej slevových karet ISIC SCHOLAR.  

Provoz ICM Prostějov zajišťovaly v roce 2012 tři 
pracovnice, řada dobrovolníků, včetně účastníků Evropské 
dobrovolné služby, a také jeden praktikant ze studijního oboru 
Knihovnické a informační systémy a služby ze Střední odborné školy Olomouc spol. s r.o. 
 

Informační centrum pro mládež Prostějov uspořádalo v roce 2012 řadu tradičních 
i zcela nových akcí.  

Mezi tradiční aktivity rozhodně patří soutěže. V roce 2012 jsme uspořádali již pátý 
ročník internetové soutěže „Evropská unie v otázkách“ a osmý ročník soutěže 
„Dobrodružství s počítačem“. Koncem roku pak proběhl již třetí ročník internetové soutěže 
„Co skrývá web ICM“. 

ICM Prostějov se také zapojilo do několika 
celostátních akcí. Jednou z nich byla např. Noc 
s Andersenem – večerní program s hrami a kreativními 
činnostmi pro děti do věku 12 let, spojený s přespáním na 
netypickém místě (škola) – v tomto roce byl program 
zaměřen na divoký západ.  

V rámci celoevropské kampaně Information Right 
Now, zaměřené na právo mladých lidí na informace, jsme 
uspořádali akci s názvem Zeptej se tady a teď!, do které se 
zapojilo přes 170 mladých lidí, zejména z Prostějova. Děti 
a mladí lidé měli 
od 7. do 16. května 
možnost napsat 

nebo „namalovat“ otázky, na které se nejčastěji 
ptají, na šablony papírových kostek a následně 
z nich slepené papírové kostky donést do ICM 
Prostějov. Každý, kdo donesl takovou kostku, si 
mohl vybrat odznáček a každý pátý získal 4GB flash 
disk se zajímavými informačními materiály. Akce 
vyvrcholila 16. května 2012 stavbou otazníků 
z nasbíraných kostek. 



V prostorách Galerie pro duši se uskutečnilo sedm fotografických a výtvarných 
výstav. Zájem ze strany veřejnosti byl pak především o konverzace v cizích jazycích. 

 Důležitou součástí činnosti ICM Prostějov byla 
také prezentace činnosti ICM a celého informačního 
systému pro mládež v ČR na tradičních akcích pro 
mládež a širokou veřejnost. Zdařilou byla zejména 
expozice na Scholarisu  v Prostějově, v rámci které se 
nám opět podařilo provést anketní šetření mezi 
prostějovskou mládeží. V rámci ankety jsme oslovili 
138 lidí, v převážné většině ve věku do 20 let. Z toho 
74% dotázaných zná ICM Prostějov a 51% 
respondentů zná jeho webové stránky. Z ankety také 

vyplynulo, že mladí lidí v Prostějově hledají nejčastěji 
informace o studiu a o možnostech trávení volného 
času.  

Tradičně pořádané Dny internetu zdarma byly 
určeny široké veřejnosti a měly nejen prezentační, ale 
především informační charakter. V roce 2012 jsme 
využili např. tyto významné dny: Evropský den mozku, 
Světový den dárců krve, Evropský den bez aut, 
Mezinárodní den hor.  

 
Webové stránky ICM Prostějov 

(www.icmprostejov.cz) zaznamenaly v roce 2012 víc 
jak 37 800 unikátních přístupů, což je opět o cca 
6 000 přístupů více oproti předešlému roku. V tomto 
roce jsme se také zaměřili na lepší využívání 
komunikačních a informačních kanálů v rámci 
sociálních sítí: Facebook 
(www.facebook.com/icmprostejov), Twitter 
(www.twitter.com/icmprostejov) a nově Youtube 
(www.youtube.com/ICMProstejov).  

 
Pravidelnou součástí práce ICM Prostějov se stalo vydávání měsíčního Zpravodaje 

ICM Prostějov, který zasíláme na všechny střední školy v Prostějově, médiím a dalším 
zájemcům. Zpravodaj obsahuje přehled našich plánovaných aktivit, informace o chystaných 
akcích na Prostějovsku a další zajímavé aktuality z celé ČR i ze světa. Tento zpravodaj 
zasíláme jednak jako přílohu e-mailem, tak i formou e-mailového newsletteru 
prostřednictvím MailChimpu, který si zájemci mohou sami přihlásit či odhlásit. Týdenní 
zpravodaj „Prostijovsky novinke“, který shrnuje informace o aktuálním dění na Prostějovsku, 
je ke stažení z webových stránek ICM Prostějov. Novou grafickou podobu pak v tomto roce 
dostaly propagační a informační letáky a plakáty ICM. 
 

 V roce 2012 ICM Prostějov spolupracovalo zejména s Českou národní agenturou 
Mládež, Evropskou informační sítí pro mládež EURODESK, regionální pobočkou EUROPE 
DIRECT Olomouc, Unií neziskových organizací Olomouckého kraje i s Národním informačním 
centrem pro mládež a Asociací pro podporu rozvoje ICM v ČR. 

http://www.icmprostejov.cz/
http://www.facebook.com/icmprostejov
http://www.twitter.com/icmprostejov
http://www.youtube.com/ICMProstejov


Městské evropské informační středisko Prostějov 
 
 

Informační centrum pro mládež Prostějov je 
Městským evropským informačním střediskem (MEIS), které 
spadá pod Europe Direct Olomouc. V roce 2012 získalo 
prostřednictvím Europe Direct Olomouc finanční podporu ve 
výši 25.000,- Kč na informační a soutěžní aktivity, jejichž 
společným tématem byla Evropská unie.   

Jednou z aktivit pořádaných ve spolupráci s Europe 
Direct Olomouc byl např. 5. ročník internetové soutěže 
„Evropská unie v otázkách“. Soutěž byla určena pro žáky 2. 
stupně ZŠ, studenty nižšího stupně víceletého gymnázia a 
studenty SŠ. Další soutěží, kterou jsme s podporou Europe 
Direct Olomouc uspořádali, byla internetová soutěž „Co 
skrývá web ICM“, nebo počítačová soutěž „Dobrodružství 
s počítačem“ pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ. 

Europe Direct Olomouc a naše další aktivity jsme prezentovali na několika akcích pro 
veřejnost, např. na Setkání všech generací (tuto akci jsme organizovali také ve spolupráci 
s Prostějovskou koalicí neziskových organizací – PRKNO), Prostějovském veletrhu zábavy 
nebo na Scholarisu v Prostějově.  

 

Setkání všech generací 

Prostějovský veletrh zábavy 

Scholaris Prostějov 



Multicultural Filmmaking 

  

 

Projekt Multicultural Filmmaking vznikl na základě 
iniciativy Birgira a Valentiny, kteří v roce 2012 působili 
v naší organizaci v rámci Evropské dobrovolné služby. 
Pomohli jej nejen připravit, ale také zrealizovat. Projekt byl 
finančně podpořen Českou národní agenturou Mládež 
v rámci programu Mládež v akci – Akce 1.1. 
 

 Projekt trval od 1. května do 31. prosince 2012 a jeho 
vyvrcholením byla mezinárodní výměna mládeže, která se 
uskutečnila 22. – 29. července 2012 na Velehradě. Projektu se 
zúčastnilo třicet tři mladých lidí z České republiky, Polska, Itálie, 
Francie, Rumunska a Turecka.  
 Mezinárodní setkání bylo zaměřeno na téma multikulturalita 
kolem nás. Účastníci pracovali v menších mezinárodních 
skupinkách. Každá skupina tak natočila a sestříhala krátký film podle 
vlastního scénáře. Protože všichni byli v této oblasti amatéry, byl 
program proložen různými workshopy jak na téma multikulturalita, 
tak psaní scénáře, základy natáčení a editace videa apod.  
 Několik dní strávil s účastníky na Velehradě také mladý 
režisér Ondřej Sovík, který s nimi ochotně konzultoval nápady 
a problémy, s kterými se potýkali. Během týdne tak vzniklo šest 
krátkých filmů a jeden bonusový. Tyto filmy mohli zhlédnout během 
veřejného promítání jak diváci na Velehradě (27. července), tak 
v Prostějově (30. října). Filmy jsou nadále pro zájemce přístupné na 
Youtube (www.youtube.com/ICMProstejov). 
 V programu nechyběl ani čas na další kreativní i sportovní 
činnosti, výlet do Uherského Hradiště či návštěva archeoskanzenu 
Modrá. Večery se nesly v duchu národním. Účastníci mohli ochutnat 
tradiční jídla a nápoje, naučit se tančit oblíbené tance, vzájemně se 
učili jazykolamy nebo hráli hry. 
 Z celého setkání vznikla putovní fotografická výstava, která 
byla k vidění od 28. srpna do 26. září 2012 v prostorách Galerie pro 
duši v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově. 
A DVD se záznamem filmů včetně českých titulků, protože jazykem 
mezinárodní výměny a tedy i filmů byla angličtina. 
 Ani po skončení projektu však neutichl kontakt mezi 
účastníky a některé dokonce inspiroval i k zorganizování vlastního 
projektu. 
 
 
  

http://www.youtube.com/ICMProstejov


Evropská dobrovolná služba 
 
 
 V roce 2012 působili v naší organizaci, která má akreditaci hostitelského a vysílajícího 
místa pro účastníky EDS čtyři dobrovolníci: Birgir Freyr Gunnarsson z Islandu (20/10/2011 - 
20/08/2012), Valentina Dani z Itálie (05/12/2011 - 31/08/2012), Oksana Kulakovska 
z Ukrajiny (15/10/2012 - dosud) a Lina Avetisyan (12/11/2012 - dosud). 

 
Birgir Freyr Gunnarsson vedl anglickou konverzaci pro pokročilé, 
organizoval sportovní akce, učil děti i mládež žonglovat. Spolu 
s Valentinou připravil Noc s Andersenem a také společně 
připravili a pomáhali realizovat mezinárodní výměnu mládeže 
s názvem Multicultural Filmmaking, která proběhla 22. - 29. 
července 2012 na Velehradě. Dále se zapojil např. do přípravy 
a realizace Prostějovského veletrhu zábavy, na který si připravil 
pro malé i velké zájemce řadu aktivit.  
 
Valentina Dani se zapojila do 
anglické konverzace pro pokročilé 
a sama vedla konverzace 
v angličtině pro začátečníky, 

v ruštině pro mírně pokročilé a v italštině pro začátečníky i pro 
pokročilé. Pro mladé lidi otevřela "divadelní kroužek" 
v angličtině s názvem "English Theatre". Společně s Birgirem 
připravila a pomáhala realizovat zejména Nos s Andersenem 
a mezinárodní výměnu mládeže s názvem Multicultural 
Filmmaking. Společně s klubem Oáza a studenty 
Cyrilometodějského gymnázia se podílela i na akci Den Evropy 
v Olomouci na Horním náměstí, kde prezentovali Nizozemsko.  
 

V polovině října 2012 u nás začala působit Oksana Kulakovska. 
Oksana nabídla mladým lidem i široké veřejnosti anglickou 
konverzaci pro pokročilé, ruskou konverzaci a ruštinu pro 
začátečníky. Zapojila se do seminářů pro studenty středních škol, 
které ICM nabízí a sama připravila prezentace o Ukrajině 
a národních stereotypech. Na toto téma také připravila zajímavou 
nástěnku. Mimo jiné se zapojila i do prezentace ICM Prostějov na 
Scholarisu v Prostějově a během Dne 
otevřených dveří.  
  
Lina Avetisyan zahájila svou činnost v ICM 
Prostějov v polovině listopadu 2012. Po 

svém příjezdu se zapojila jak do už probíhajících aktivit, tak se ujala 
anglické konverzace pro začátečníky a další ruské konverzace. 
Vypomáhala také s focením akcí, např. Dobrodružství s počítačem, 
Den otevřených dveří. Už v prosinci zorganizovala Arménský 



podvečer, kde se zájemci mohli nejen něco dozvědět o Arménii, ale také ochutnat něco 
typicky arménského.  
 
 Rok 2012 byl ale také poprvé ve znamení vyslaných dobrovolníků. V tomto roce jsme 
jakožto vysílající organizace vyslali do zahraničí dvě dobrovolnice: Janu Horčičkovou do 
Německa (01/09/2012 – dosud) a Pavlu Juskovičovou do Španělska (04/10/2012 – dosud).   
 
 V rámci svého projektu stráví Jana Horčičková v Německu (Fürstenwalde) 12 měsíců 
a věnuje se zejména hyperaktivním dětem.  
 

Projekt Pavly Juskovičové ve Španělsku (Murcia) trvá 9 měsíců a je zaměřen na 
propagaci Evropské dobrovolné služby, kontaktování zahraničních organizací i na 
volnočasové (zejména jazykové) aktivity. 

Jana Horčičková Pavla Juskovičová 



Dobrodružství s počítačem 2012 
 

 

Osmý ročník soutěže Dobrodružství s počítačem, která je určena žákům 4. a 5. tříd ZŠ, 
se konal 15. listopadu 2012. Soutěže se zúčastnilo devadesát dva žáků, tj. dvacet tři 
soutěžních družstev z dvanácti základních škol z Prostějova a okolí.  

V každém ročníku čekají na soutěžící 
podobné soutěžní úkoly: logická hra, 
malování ilustrace k pohádce, tvorba 
reklamního letáku v MS Word a hledání 
správných odpovědí na internetu na tři 
soutěžní otázky. 

První místo v soutěži vybojovalo 
družstvo ze Základní školy v Protivanově 
a členové družstva získali dárkový balíček, 
jehož součástí byl batoh na notebook pro 
každého. Vítězné družstvo také obdrželo 

cenu pro školu, kterou byl výherní balík s 500 GB externím harddiskem, deskovými hrami 
a kancelářskými potřebami. 

Druhé místo potom obsadili žáci ze ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého a na třetím místě se 
umístilo další družstvo žáků ze Základní školy v Protivanově.  

V letošním ročníku bylo hodnotnými 
cenami oceněno prvních 10 družstev. Všem 
družstvům byl za účast v soutěži udělen 
diplom a členové všech družstev obdrželi 
drobné sladké odměny a odznáček soutěže. 
Ceny do soutěže se podařilo zajistit 
především díky sponzorským darům od firem 
VAHAL, s.r.o., Habro, INFOS Art, s.r.o., 
ŽALUZIE NEVA s.r.o., Česká spořitelna a také 
díky Evropské informační síti pro mládež 
EURODESK a Informačnímu centru 
bezpečnosti potravin. Soutěž také podpořil 
EUROPE DIRECT Olomouc.  

Každá škola obdržela i informační 
a propagační materiály Informačního centra 
pro mládež Prostějov a Cyrilometodějského 
gymnázia a MŠ v Prostějově. 
 



Spolupráce s Českou národní agenturou Mládež 
 
 
Na základě pověření od našeho partnera zajišťujeme v rámci 
Olomouckého kraje regionální poradenství programu MLÁDEŽ 
V AKCI. Jedná se o největší grantový titul EU zaměřený na 
podporu neformálního vzdělávání se zacílením na osobnostní 
růst a posílení „evropského“ občanství. 
 
Zájemci o služby regionální konzultantky mohou kontaktovat 
paní Stanislavu Rotterovou nejenom v prostorách Informačního 
centra pro mládež Prostějov, ale i prostřednictvím elektronické 
pošty, rk-olomoucky@mladezvakci.cz nebo 
rotterova@icmprostejov.cz. K dispozici je i číslo mobilního 
telefonu 731 402 119. Konzultace či prezentační aktivity mohou 
po domluvě probíhat přímo v místě organizace, která o něj 
projeví zájem.  
 
Společně s partnerskými organizacemi – EURES 
Olomouc, EUROSKOP, EUROPE DIRECT Olomouc, 
Student Agency s.r.o. – jsme vypracovali informační 
materiál, který informuje o možnostech mobilit 
a poskytuje kontakty na jednotlivé 
koordinátory, kteří jsou schopni poskytnout 
poradenství, a poskytuje tak ucelené informace 
o dalších možnostech poradenství na území našeho 
regionu. 
 
Mezi tradiční aktivity patří Dny mobilit (spolupráce 
s regionálním střediskem EUROPE DIRECT 
v Olomouci), rozesílaní pravidelných informací  do 
regionů, prezentace programu Mládež v akci 
a regionálního poradenství na veřejných akcích – Den 
Země, Setkání všech generací, Den Evropy, 
Prostějovský veletrh zábavy. 
 
Z dalších akcí jmenujme účast na Veletrhu 
komunitárních programů (spolupráce s  OK4EU) 
a Veletrh evropských informačních sítí s názvem „Evropa je Vám na dosah“, který se v našem 
kraji konal v říjnu 2012 na Horním náměstí v Olomouci. 

 

 

mailto:rk-olomoucky@mladezvakci.cz
mailto:rotterova@icmprostejov.cz


 




