
„Nechci dělat
          zbytečné věci.“
Exkluzivní rozhovor s panem 

profesorem Motyčkou.



                                          
Milí čtenáři, 
  
 máme tady konec církevního roku a vždy, když něco kon-
čí, tak také něco začíná. V našem případě obnovuje. Každý mě-
síc bude pro Vás vycházet studentský časopis AGIN. Doba pokroči-
la a tisknutým novinám začíná odzvoňovat. My jsme se naladili na 
vlnu pokroku, a proto bude AGIN vydáván jako internetový měsíčník. 
 
  Toto číslo jsme pojali vánočně, neboť se nám tento svátek nezadrži-
telně blíží. Někteří mají dárky nakoupené, jiní zase přemýšlejí co kou-
pit, nebo někdo (jako já)shání peníze, za které vůbec dárky koupí. Také 
nastává doba Adventu, kdy bychom se měli všichni aspoň na chvilku za-
stavit. Doufám, že k této chvilce odpočinku, Vám bude sloužit náš AGIN. 
Za všechny redaktory Vám přeji krásné Vánoce a příjemné počtení.
                                                                          
                                                              Kristýna Císařová       

                

• ÚVODNÍ SLOVO



• ROZHOVOR

-Pavel Motyčka se naro-
dil 29. 7. 1974 v Kyjově
-Vyrůstal ve Vnorovech, nyní žije 
v rodinném domku v Kroměříži
-S manželkou Jitkou má děti: Ja-
kuba(7) Veroniku(6) a Terezii(3)
-Studoval teologii v Olomouci, psy-
chologii, sociální politiku a sociální 
práce v Brně a psychologii v Olomouci
-mezi jeho koníčky patří pěší pout-
nictví, turistika, lyžování, politika, 
rodina, cestování ale hlavně výuka
- od roku 2000 pracuje jako zaměst-
nanec Arcibiskupského gymnázia

 „Nemám růžové     
 brýle“

Před schůzkou s panem profesorem Motyčkou jsem 
byla trochu nervózní, protože se setkal už s mno-
hými kvalitními novináři a já teprve začínám. 
Když jsem ale vešla do malých dveří jeho kabine-
tu, nervozita opadla s jeho pozdravem dobrý den.



Jste velkým průkopníkem etic-
ké výchovy ve školách a na Agéč-
ku se tento předmět stal povin-
ným v prvním ročníku na jedno 
pololetí. Máte ještě další plány?
Tady na Agéčku mi stačí taková úro-
veň, jaká je. Je to taková sonda do ka-
ždé třídy. Pro mě jako psychologa, je 
to velmi zajímavá práce. A doufám, že 
i pro studenty jsou to zábavné hodiny.

Co ostatní školy? Chtěl bys-
te zavést tento předmět jako 
povinný na každé škole?
To nezáleží na mně.  Nechtěl bych, 
aby se do toho projektu zapojova-
ly školy, které na to nejsou připra-
vené. Pořádáme workshopy pro celé 
sborovny, díky kterým se již zapoji-
ly stovky škol. Jsem za to velmi rád.

Jste členem kroměřížského zastupi-
telstva a ve vašich plánech je, že bys-
te chtěl zřídit tzv. studentský parla-
ment. Co  si  pod  tím máme  představit?
Je to poradní orgán složený ze
studentů z kroměřížských střed-
ních škol.  Pořádal by klasický stu-
dentský majáles, a také by se vy-
jadřoval k aktuálnímu dění v 
politice. Studentský parlament

jako takový, má mnoho měst. Exi-
stuje i celorepublikový parlament, 
a tak mi to v Kroměříži chybí.

Když jsme u té politiky, Vy často 
říkáte, že jste se do ní dostal ná-
hodou. Ale jak se to tak stane?
Úplně jednoduše. Ještě když jsem 
žil na vesnici, tak můj bratr neměl 
zcela zaplněnou kandidátku do 
místních voleb. Nabídl jsem se, ať 
mě zapíše na poslední místo a lidé 
mě zvolili do obecního zastupitel-
stva. Začalo mě to bavit, protože 
se mi podařilozrealizovat některé 
z mých návrhů. Pak jsem se přestě-
hoval do Kroměříže a v roce 2010 
jsem kandidoval jako lídr strany 
KDU-ČSL. Dostal jsem i nabídku 
na post místostarosty Kroměříže, 
ale tuto nabídku jsem odmítl, pro-
tože bych musel povolit ze svých 
zásad a hodnot, ato neudělám.

Jak si myslíte, že Vás vní-
mají ostatní zastupitelé?
Dříve si mysleli, že jsem nějaký 
„trouba“, který neumí využít příleži-
tosti stát se místostarostou. Podařilo 
se mi ale prosadit pár návrhů, a tím 
jsem si myslím získal pevné místo 



v zastupitelstvu. Nechci se nějak chvá
lit, ale je vidět, že když zvednu te-
lefon, tak se věci dají do pohybu.

Zastavují Vás například lidé 
na ulici a ptají se na politiku?
Na ulici ani tak ne, ale když mají ně-
jaký problém, který dříve neprošel 
v zastupitelstvu, tak 
chodí za mnou. Jsem 
totiž člověk, kte-
rý do všeho pořád 
rýpe, tak možná nej
sem moc oblíbený 
mezi některými za-
stupiteli. Každopád-
ně studenti se vel-
mi ptávají. Snažím 
se jim říct pravdu 
tak, aby nebyli skeptičtí vůči politi-
ce, ale měli chuť bojovat, protože ji-
nak se politika nezmění. Křesťané 
by se proto neměli bát jít do politiky.

Rok jste také členem krajského 
zastupitelstva. Jak vše vnímáte?
Je tam vše mnohem víc anonymnější. 
Že jsem se tam vůbec dostal, dávám za 
vinu studentům, kteří si asi zahráli bo-
jovku – Kdo sežene víc hlasů (smích). 
Dává mi to možnosti prosadit Zlín-

 ský kraj   jako kraj etického vzdělávání
nebo bych chtěl prosa-
dit církevní učiliště. Navr-
huji zveřejňování programů 
zastupitelstva, hlasování i faktur. Cel-
kově ať je politika otevřenější  lidem.

Nedávno jste si přidal za jméno 
titul PhD. Plá-
nujete ještě dal-
ší vzdělávání?
Hodilo by se mi 
ještě nějaké eko-
nomické či práv-
ní vzdělání, ale to 
bych řešil až podle 
dalšího životního 
směřování. Možná 
bych si ještě udě-

lal PhDr, ale po jednadvaceti letech 
studia asi potřebuji pauzu (smích).

Stíhal jste vždycky?
 Já jsem člověk velmi činorodý, ale i
velmi líný a uvědomuju si kolik času 
promrhám. Když člověk chce a umí 
si zorganizovat čas, tak všechno jde.  

Plánujete pouť do Santiaga de 
Compostely. Po kolikáté půjdete?
S Agéčkem jdu po čtvrté. Předtím 

   RYCHLÝ DOTAZNÍK:
   Tomáš Klus - Kabáti 

       řízek - svíčková 
  léto - zima

    oblek - tepláky
               Praha - Brno

poezie - próza
             Avatar – Vykoupení z    

                          věznice Sh.



jsem tam byl ještě dvakrát se svou 
ženou. Když jsem šel naposledy, tak 
jsem se zařekl, že jdu naposledy. Stu-
denti ale měli o tuto pouť velký zá-
jem. Jedna paní řekla: „Život je nato-
lik krátký abychom dělali zbytečné 
věci“. Tuto pouť nepovažuju za zby-
tečnou, a proto jdeme letos znovu.

Takže si ti, kteří se nedostali, ne-
musí zoufat, že by už nemohli jít?
To   určitě nemusí. Jak ří-
kám, když    studenti   proje-
ví zájem, rád   půjdu   znovu.

Kristýna Císařová



• ANKETA
Čas letí jako voda. Už jen matně si vzpomínáme na začátek roku, který před 
malou chvilkou byl přítomností. Čas je drahocenný, a proto bychom Vám 
ho chtěli alespoň trochu ušetřit. Ptali jsme se 30 dívek a 30 chlapců a zde 

jsou Vaše typy na vánoční dárky – tak proč se neinspirovat? 

Co by sis sám/sama přála od rodičů na Vánoce? 

     

Ostatní:  Výbava na lyže, batoh do školy, kartáček na zuby, turistické hole, Nový Zákon v angličtině, vy-
malovat pokoj, šátek, kozačky, knihy, laky na nechty

Ostatní: řidičák, kosmetika, lyže, notebook,mobil, batoh do školy, Bible, krosna, propustka na diskotéky, 
hrnek, nafta na rok, předplatné časopisů, fotoaparát, auto, motorka, peníze, Filipa, donut v rukavici, 

župan

Jaké dárky jsou vhodné pro Vaše partnery? Co kupujete nejčastěji svým part-
nerům?

•šátek•kosmetika•oblečení•ostatní

•ponožky•oblečení•holící strojek
    +pěna na holení•trenky•ostatní

•parfémy•spodní prádlo•plyšáky•šperky•ostatní

ŽENY:

MUŽI:

PRO ŽENY:

Ostatní: kytky, ruční výrobky, věci se společnými fotkami, oblečení, zájezd, perníčky, koláž, 
chlupaté ponožky,hygiena, polš tář 



 
Ostatní:  společný zájezd, knihy, kartáček na zuby, ústní voda, vzpomínkové předměty,  čepice, 

pásek, rukavice

Jaký dárek kupujete svým rodičům?

Ostatní:  CD, víno, sypané čaje, trenky, pyžamo, ručně vyrobené dárky, vonící svíčky, věci do ku-
chyně, prací prášek, povlečení na peřiny, pěna na holení, DVD, kávovar, sošky z vosku, papuče, 

knížka, kalendář, žiletky, potřeby na kytaru, rýže

Doufáme, že jsme Vás alespoň trochu inspirovali a nakopli do na-
kupování ne jenom s hlavou plnou povinností ale také nadše-
ním. Jak se zde projevilo, v otázkách na vánoční dárky mají větší pří-
sun kreativnějších nápadů kluci. Buďme nápadití a vymýšlejme dárky, 
které ne jenom potěší, ale také budou sloužit jako pomůcka všedního dne.

Děkujeme za Váš čas a Vaše nápady a přejeme Vám pěkně strávenou dobu 
adventní. 

Jana Šenkeříková

•kosmetika•spodní prádlo•plyšák•ostatní

•ručníky•hrnky•oblečení •kosmetika 
    + ostatní

PRO MUŽE:



• RECENZE

  Vesmírné bitvy, mimozemské útočníky, 
dystopickou budoucnost zobrazující svět 
plný svárů, to vše vám nabídne Enderova 
hra z pera známého amerického spisovatele 
Orsona Scotta Carda. Násilí a politika však 
nejsou nosnými pilíři díla. Jde především o 
prokreslený, ve výsledku šokující myšlenkový 
vývoj malého chlapce, který je tou nejničivější 
zbraní, kterou kdy lidstvo disponovalo.
  Andrew Wiggin, který si sám dal přezdívku 
Ender, žije se svými rodiči a dvěma sourozenci 
ve zdánlivém klidu až do chvíle, kdy se 
objeví muž z tajemné Bitevní školy. Svět se obává, že se blíží další 
invaze termiťanů, vetřelců z vesmíru, kteří během svého předchozího 
útoku téměř vyhladili lidstvo a Mezinárodní flotila potřebuje schopné 
bojovníky. Ender nakonec přijímá, ačkoli tuší, že jeho rozhodnutí od 
základu změní jeho život. Vydává se do školy, umístěné na oběžné 
dráze, a Zemi nechává za sebou. Začíná hrát svou Hru.
  Kniha překvapí svou propracovaností, citlivostí a silou, podpořenou 
neobyčejným vypravěčským uměním a nebývalou invencí. Všem 
fanouškům sci-fi ji mohu jen doporučit. Card za dílo získal též dvě 
prestižní ocenění, Huga a Nebulu.
  Na závěr bych ještě připomenul filmové zpracování, které v současné 
době dobývá stříbrná plátna. Ještě jsem jej neviděl, ale reakce na 
něj jsou vcelku příznivé. V jedné z hlavních rolí se ukáže i Harrison 
Ford, známý svými rolemi Indiana Jonese nebo Hana Sola. Pokud se 
adaptace alespoň trochu blíží předloze, zážitek bude jistě silný.

CSFD:

 

Enderova hra

Aleš Šumpík



MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Ani jsme se nenadáli a je tu opět po roce prosinec a s ním všemi očekáva-
ná mikulášská besídka. Letošní MikulAG, jak mikulášskou besídku již tra-
dičně nazýváme, se ponese v duchu filmů a všeho kolem nich. Jako kaž-
doročně proběhne vystoupení všech tříd s jejich scénkami a následné 
předávání dárečků. Všechno proběhne ve čtvrtek 5. 12. 2013 od 17:00 
v aule. Přijďte se s námi všichni pobavit a nasát předvánoční atmosféru. 

                                                              Těšíme se na Vás,

                                                                                     třeťáci

PS: A možná přijde i Mikuláš 

• POZVÁNKA



• REPORTÁŽE

Sbory ze všech koutů Evropy oslavovaly Pána
 O víkendu 22 . - 24. listopadu jsme se se sborem AVE zúčastnili III. fes-
tivalu duchovní hudby na Velehradě. V páteční  podvečer jsme jej zahájili 
mší svatou v bazilice, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

  Hlavní program se odehrál v sobotu večer, kdy se představily všechny sbory 
– z Maďarska, Anglie, Slovenska a samozřejmě dva sbory z České republiky. 
Celkem se festivalu zúčastnilo 280 zpěváků a zpěvaček. Setkání všech sbo-
rů uchvátilo posluchače a překvapilo i samotné sboristy skvělými výkony.

  V neděli dopoledne zazněl náš zpěv při slavnosti Ježíše Krista Krále v kostele sv. 
Filipa a Jakuba ve Zlíně, kde jsme festival zakončili a odjeli do svých domovů.

Tereza Dulovcová, Anna Burešová



Týden bez závislosti na AG aneb si snad závislý? 
  Ve dnech 21. - 28. 11. 2013 na naší škole probíhal již tradičně Týden bez 
závislostí, který měl sloužit jako prevence proti závislostem. Mohli jste 
se zúčastnit nějaké přednášky nebo třeba podepsat petici proti kouře-
ní v restauracích. Zorganizovala ho skupina Peer s týmem prevence AG. 

  Na jejich propagačním  letáku byla skvěle zobrazena jedna myšlenka: ,, Není 
lehké vyznat se ve všem, co nabízí moderní doba, a umět si vybrat, co ne-
vytváří závislosti, neztratit správnou cestu. Hledejme směr.“ Tato myšlenka 
ve mně vyvolala otázku: co je už závislost? V podstatě to, bez čeho nevydr-
žíme, bez čeho máme tzv. ,,absťák “ a mnohdy si to ani neuvědomujeme. 

 Terka Vavrysová (členka peeru) se podělila se svým názorem na 
tento týden: ,,  Já když jsem nebyla peerem a měli jsme nějakou před-
nášku, tak jsem se těšila, že nám odpadnou nějaké hodiny. Ale teď 
to beru úplně všechno z jiného pohledu. Dá to strašně moc práce.“

  Asi každý z nás akce Týdne bez závislostí vnímal trochu jinak, něko-
ho to nezajímalo, někdo se nad tím zamyslel a někdo se aktivně zapojil. 
Ale ať jste k tomu zaujali jakýkoliv názor, měli bychom si vážit toho, 
že si někdo s tím vším dal práci a zamyslel se nad našimi závislostmi.                                                                    

                                     

• REPORTÁŽE

Kateřina Kristová



ANI NA ZDRAVÝ POHYB AG NEZAPOMÍNÁ
Máte rádi pohyb, protažení, nebo se snažíte o zdravý životní styl?

Máme pro Vás novinku chystající se na AG. 

Jedná se o tzv. gymnastický sál, který bude na místě bývalého skla-
du nábytku v prostorách šaten. Jde o místnost, kde bude prováděna 
zdravotní tělesná výchova, obsahující posilovací a vyrovnávací cviče-
ní nejen pro studenty se zdravotními problémy, ale také právě pro vás 
všechny, kteří si chcete zacvičit a protáhnout tělo, aniž byste používali 
těžké stroje a činky. Tento projekt se začal budovat taktéž kvůli nedostat-
ku prostoru při výuce tělesné výchovy a již nevyhovující místnosti Judo.  

Sál bude vybaven zrcadly a dále např. podložkami, medicimbaly, expandéry, 
overbally, posilovacími a vyrovnávacími pomůckami. Pro zlepšení atmosféry 
si můžete k posilování pustit rádio. Tato místnost by měla být dokončena už 
do Vánoc, ale již teď ji využívají pedagogové tělovýchovy k výuce. V odpo-
ledních hodinách bude provozní doba podobného systému jako v posilovně.

Takže, pokud ještě nemáte předsevzetí k novému roku, nevá-
hejte a zkuste to se cvičením. Posílíte tak své tělo i zdraví. 

Za informace děkuji profesorkám L. Jančíkové a M. Doleschalové

                                                                                         

• NOVINKA AG

Anna Talašová



• VÁNOCE

Venku je pořádná zima a začíná sněžit, a proto byste měli vědět, že:

	Nejtěžší sněhové vločky vznikají při teplotě 0 °C a -15 °C

	Super-obří vločky zachytili v roce 1887 v americké Montaně. Pozoro-
vali útvary o průměru 15 palců (asi 38 centimetrů).

	Absolutní teplotní minimum v ČR bylo naměřeno 11. února 1929 v 
Litvínovících u Českých Budějovic, kdy bylo -42,2 °C 

V takové zimě se každý rád zachumlá do peřin:

•	 Průměrná doba usínání je sedm minut.

•	 Přirozeným jevem je rozdílná potřeba spánku v průběhu roku. 
V létě, vyžaduje tělo kratší spánek. V zimě naopak spíme v průměru 
o hodinu déle.

Než usnete, jsou tady dva tipy na vánoční dárek:

	Výlet k nejteplejšímu moři, které najdeme v Perském zálivu. V létě 
zde teplota dosahuje 35,6 °C

	Villa La Leopolda je nejdražší vila na světě,  Nachází na Francouz-
ské riviéře a byla postavena pro milenky belgického krále Leopolda. 
Hodnota domu je přibližně 500 mil. EUR, tedy asi 13 miliard Kč.

K nám už brzy přijde Ježíšek. V mnoha zemích však chodí Santa. Je to le-
gendární osoba, která dává dárky všem hodným dětem.

•	 Santa Claus míval různé barvy svého pláště, dokud ho nepoužila Coca 
Cola ve své kampani - od té doby má pouze červený plášť.

Zatímco o podobě Santy máme jasno. Jak ale vypadá český Ježíšek, o tom 
by se daly vést dlouhé diskuse. A taky proto je tu čas adventu.

 http://www.youtube.com/watch?v=vhBB5bwuzl4&feature=share

Marta Jonášková



• VÁNOCE
Všichni je slavíme a všichni se na ně těšíme. Jak vlastně Vánoce 

slaví v jiných zemích?
Anglie

 Anglickým dětem nosí dárky Father Christmas, který o Štědrém večeru cho-
dí dům od domu a rozdává dárky do punčoch nad krby. Děti házejí dopisy 
pro Otce Vánoc do krbu a věří, že se dostanou až na severní pól. Dárky se 
rozbalují na Boží hod ráno a poté všichni připravují slavnostní hostinu. 

Irsko

 Irské Vánoce symbolizuje zelená barva a bohatá výzdoba ze svíček. Iro-
vé si na bohatých hostinách nepotrpí, a proto na stole leží pouze chléb a 
čerstvé mléko. Dveře domu musí zůstat dokořán, aby mohla Svatá rodina 
dovnitř.

Řecko

 Vánoce v Řecku se začínají slavit již 40 dní předem. Děti na Štedrý večer 
chodí od domu k domu a zpívají tradiční řeckou koledu Kalandu.

Argentina 

 I když se zde Vánoce slaví v jejich letním období, zachovávají bílou symboli-
ku Vánoc a zdobí své domy vločkami. Večeře se podává na zahradě. K nejob-
líbenějším pokrmům patří buď prase nebo páv, jehož peřím se zdobí stoly.

Mexiko

 Vánoční svátky jsou v Mexiku pojaty velkolepým způsobem. Mexičanům 
nejde o ztišení a rozjímání v rodinném kruhu. Vyrážejí do ulic plných barev 
a baví se. Vánoční stromek je nahrazen piňatou, což je papírový oslík plný 
sladkostí. Děti oslíka hledají po celém domě a až ho najdou, tak ho roztrh-

nou a všechny dobroty vypadají ven. Dárky se rozdávají až na Tři krále.

Ukrajina

 Ukrajina je pravoslavná země, a proto Vánoční svátky začíná slavit 7. ledna. 
Jejich večeře obsahuje 12 chodů a dárky nenosí Ježíšek, ale Děda mráz. 

Kristýna Císařová



• AKCE V KROMĚŘÍŽI 
Ne, 1. 12.   14:30 Cesta za 
Vánoční hvězdou (NOR 2012)    
NADSKLEPÍ 100,- / DĚTI 
80,- 
Ne, 1. 12.   17:30 Křídla Vánoc 
(CZE 2013) NADSKLEPÍ 120,- od 
12 let  
Ne, 1. 12.   20:00 Insidious 2 
(USA 2013) NADSKLEPÍ 100,- od 
15 let, titulky 
Po, 2. 12.   19:00 LUCIE BÍLÁ - 
BÍLÉ VÁNOCE  Dům kultury 
490,- až 990,-   
Út, 3. 12. - Út 27. 5. 19:00 
CYKLUS KOMORNÍCH KONCERTŮ 
V NADSKLEPÍ NADSKLEPÍ 
Út, 3. 12.   19:00 FARANA PIA-
NO DUO, NADSKLEPÍ dobro-
volné  
Pá, 6. 12.   19:00 V. HUDEČEK A 
A. ČONKA (koncert) NADSKLEPÍ 
200,- / ARTE 150,-   
So, 7. 12.   19:00 BROUČKY 
+ THE SISTER + JÁDRO (rockové 
mikulášské nadělení) Starý pivo-
var 
So, 7. 12.    18:00 LA TRAVIATA 
(La Scala) – live NADSKLEPÍ  
 
So, 7. 12.    15:00 O ČERTÍKOVI 
A ANDĚLCE, Loutkový sál DK 40,- 
/ DĚTI 30,-   50,-  
So, 7. 12. 18:00 LA TRAVIATA 
(La Scala) – live NADSKLEPÍ  
 So, 7. 12. 15:00 O ČERTÍ-
KOVI A ANDĚLCE, Loutkový sál DK 
40,- / DĚTI 30,-   

Út, 10. 12. 18:00 BOŽÍ NA-
ROZENÍ (Rusko), Dům kultury 220,- 
/ ARTE 170,-  

St, 11. 12. 19:00 SCREA-
MERS (Vánoční speciál), Divadelní 
sál DK 280,- / 250,-   

Čt, 12. 12. 18:00 ČTYŘI DO-
HODY (Jaroslav Dušek), Divadelní 
sál DK    

Pá, 13. 12. 18:00 PÁTÁ DO-
HODA (Jaroslav Dušek), Divadelní 
sál DK, divadlo    350,- / ARTE 330,- 
  
Pá, 13. 12. - So 14. 12. 8:00 – 
17:00 h VÁNOČNÍ JARMARK, ná-
městí zdarma   

Ne, 15. 12. 14:30 NA KOU-
ZELNÉM PALOUČKU, Divadelní sál 
DK 80,- / DĚTI 60,- / ROD 160,- 
 
St, 18. 12. 19:00 MELANIE 
SCHOLTZ QUARTET (JAR) – speciální 
vánoční turné, Starý pivovar 120,- 
/ ARTE 80,-  

Čt, 19. 12. 19:00 PŘEDVÁ-
NOČNÍ KONCERT KONZERVATOŘE, 
160,- / ARTE 130,-  

Čt, 19. 12. 19:00 ACH, TA 
NĚHA NAŠICH DAM ! (DS Nakopty-
játr Jihlava), Starý pivovar  
předplatné DS 550,-   Divadlo 

Pá, 27. 12. 16:00 MORAVŠTÍ 
MADRIGALISTÉ (Vánoční koncert), 
dobrovolné 



5. 12.       17:00        Mikulášská 
besídka

7. 12. 9:00–12:00       Den ote-
vřených dveří na Arcibiskupském 
gymnáziu v Kroměříži

7. 12.    Sbor AVE koncert Nový 
Hrozenkov

9. 12.       10:00 Poutní mše 
svatá Arcibiskupského gymnázia 
– Slavnost Neposkvrněného     po-
četí Panny Marie – kostel Panny 
Marie

Historie fair trade na AG

Většině studentů AG je již pojem fair trade dobře znám, ale stále se na-
bízí spousta nezodpovězených otázek. Jedná se především o otázky důvěry, 
kvality či ceny, na které se skrze tento měsíčník zaměřím. Chtěla bych tak 
pozvednout povědomí o spravedlivém obchodu a zároveň naplnit jednu z 
podmínek pro získání statusu FT školy (tou je mimo jiné i oficiální podpora). 

Jak již název vypovídá, dnes krátce shrnu historii fair trade na AG. Tato 
myšlenka byla rozšiřována bývalou profesorkou zeměpisu a biologie, prof. 
Hořákovou (dnes již paní Růžičkovou, na AG učila do r. 2011). Přístup této 
profesorky byl velice inspirativní, a proto se našlo hned několik dobrovolní-
ků, které koncept fair trade zaujal a chtěli jej poznat více. Ve škole se v této 
době konal první Aidfest, akce trvající dodnes. Aidfest se pořádá každé jaro 
a jeho cílem je zvýšit povědomí o konkrétních globálních a sociálních pro-
blémech, kterými může být například chudoba, dětští vojáci či právě nespra-
vedlivý a netransparentní obchod. Ačkoliv prof. Hořáková na AG již nějakou 
dobu neučí, Aidfest a podpora fair trade zde zůstávají. Iniciativy se chopila 
téměř celá nynější 5.K, ovšem dobrovolníků není nikdy dost. Pokud tedy 
máte chuť a čas zapojit se, neváhejte se ozvat na evasmelikova@seznam.cz. 

• AKCE AG NA MĚSÍC PROSINEC
11. 12. 14:15               porada 
ve sborovně

14.–15. 12.  sbor AVE – kon-
cert Oskava, Nová Hradečná, Libina

20. 12. 11:40–12:25 třídnická 
hodina

• SERIÁL FAIR-TRADE

Jana Šenkeříková

Eva Smělíková



Své příspěvky můžete zasílat na e-mail: agin@
centrum.cz nebo házet do krabičky v AG baru.

Na další vydání se můžete těšit na začátku ledna 2014

KRÁSNÉ VÁNOCE
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