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Všechny otázky byly položeny 20.10. 2014 převážně ubytovaným 

na DM AG. Tématem jsou prezidentské volby do SPAG. 

ANKETY A PRŮZKUMY  

 

Co volby pro AG 

 

 

Pravidelně sledujeme, co si o čem myslíte 

Co říkáte na letošní kampaně? 

 Převažující názor: kampaně byly přiměřené 
 Starší studenti považovali ty letošní spíše za slabší 
 Všichni dotazovaní by uvítali na kampaních víc propa-

gačních akcí 
 Některým chyběla diskuze kandidátů 
 

Co si myslíte o kampaních neexistujících 

kandidátů? 
 Většinou se líbily jako dobré zpestření 

 Jeden student zmínil, že podle něj neměly některé 

vhodný obsah, nelíbila se mu jména některých kandi-

dátů, nebo nevhodné názvy jako GULAG 

 

Co od prezidenta očekáváte? 
 Nejčastěji se čekaly dobré akce, kvalitní spolupráce ve 

SPAG 

 Několik studentů ale prohlásilo, že podle nich prezi-

dent nic nezmění 

 

Josef Novák 
 
josef1novak@seznam.cz 

Zdravím, jsem reportér časopi-

su AGIN a budu Vás, milí čtenáři, 

provázet světem anket a průzkumů. 

31 dotazovaných 

37 dotazovaných 

 Studenti čekají od prezidenta 

především kvalitní akce. Líbilo se jim 

folklórní odpoledne, taneční večery, 

nebo zajímavé přednášky. Co a jak 

prezident splní ukáže čas. Nezbývá než 

věřit, že splní svoje sliby. 

Volné otázky byly položeny každá pro 

30 odpovídajících 



 

Na AG jsou nová okna, přibylo i  biologické okénko. Je to nový kroužek pro všechny, kdo se 

zajímají o přírodu, a mají chuť se něco nového dozvědět. 

REPORTÁŽ Z DOMOVA MLÁDEŽE  

 

Je tu nové, biologické okénko 

 

 

kroužky, akce a život ubytovaných na AG 

Do biologického okénka mě to táhlo už od jeho zalo-

žení, tak jsem neváhal a jednu středu jsem tam vyra-

zil. V malé místnosti u chlapecké vychovatelny mě 

přivítala skupinka asi pěti lidí. Na stolku ležely rozpro-

střeny větvičky různých keřů z okolí. Sestra Iris nám 

každý představila a někdy i nabídla k ochutnání. Ko-

nečně jsem si po letech přestal plést brslen 

s brzlíkem. Zlatým hřebem potom byl velký „černý 

ořech“, který jsme se pokusili vlastní silou rozlousk-

nout. Po tom, co už většinu z nás bolela noha, jsme se  

spolu dohodli na použití svěráku. Po chvíli úsilí se po-

vedlo, a my jsme se s jásavým výrazem ve tváři (a 

dobrým jadřincem v ústech) rozešli. 

Sestro Iris… 
Něco takového na AG ještě nebylo, proč jste se rozhodla Biologické okénko založit? 

No, já měla nápadů nejprve víc, ale nakonec zvítězilo Biologické okénko. Je to něco, čemu rozumím. Ráda bych předala něco 

z toho, čím žiju, taky ostatním. Biologie je můj koníček, nerada bych, aby se z ní stala nezáživná a pouze teoretická věda. 

Čeho chcete tím, že budete „učit biologii“ trochu jinak, docílit? 

Chtěla bych každého nadchnout biologií a přírodou. Tak, aby studenti AG si sami vyšli třeba někam ven a věděli něco o pří-

rodě, ve které se denně pohybují. 

Co čekat, kdybych se tam chtěl vypravit? 

Připravte se na všechno (se smíchem). Záleží na tom, co zrovna vykvete, poroste, nebo bude jinak zajímavé. Půjde o jakési 

základní seznámení s přírodou kolem nás. Tak trochu biologie v praxi. 

Co vás osobně na biologii nejvíce baví? 

Já byla nejprve od své milé botaniky dotlačena, abych učila člověka. Ale toho jsem se nikdy nechytila. Pokud jde o konkrétní 

činnost, baví mě běhat po louce a sbírat motýlí housenky. 

Ptali jsme se ostatních 
    Proč chodíš na biologické okénko? 
    Původně mě to ani nenapadlo, ale pak jsem  
    se rozhodl, že se tam půjdu podívat. Hned    
    zezačátku mě to zaujalo a zjistil jsem, že    
    s.Iris je skutečný odborník. Navíc se mi moc 
    líbilo téma. 
Co na kroužku oceňuješ? 
Právě to, že se probírají důležité věci, na které 
v biologii už nezbyl čas. Všechno můžeme vidět na 
vlastní oči. Na všechno je čas, můžeme se zeptat na 
cokoli. 

Tadeáš Celý 
tadecel@seznam.cz 



 

KAM SE PODĚLI NAŠI ABSOLVENTI  
co provádějí naši absolventi po AG 

Amálie Ondráčková 
amalieondrackova@seznam.cz 

 

 

Maturita: 2011 

Třídní: Mgr. Vláčil 

* Valašské Meziříčí 

Jana Mikušková 

  

   Ahoj Jano, mohla bych se tě zeptat, kde teď stu-

duješ, nebo pracuješ? 

Momentálně jsem bakalářka z optometrie 

(primární péče o zrak) a na UP v Olomouci na Pří-

rodovědecké fakultě studuji magisterský obor 

Digitální a přístrojová optika.  

Jak se zpětně díváš na svoje studium a vlastně i svůj pobyt na domově mládeže? 

DM-AG 

AG je prostě jedinečné. Zvláště ráda vzpomínám na drsný režim na domově mládeže. 
Čekání na teplou sprchu, mizení jídla z ledniček, hledání wifi po všech koutech pokoje… 
Ale třeba i večerní mše nebo přípravu na biřmování s otcem Stuškou. A rozhodně se nedá 
zapomenout zážitek, kdy jsme se spolužačkou natáčely dokument do mediálky a 3 hodiny 
jsme ráno stály na střeše AG a natáčely východ slunce a poté jsme zjistily, že se nahrála 
jen poslední půl hodina filmu :)  

Ondra Schindler 
DM-AG 

 

Maturita: 2014 

Třídní: Mgr. Zavadilová 

* Odry 

Ještě před prázdninami jsme každou chvilku mohli na chodbách školy zahlédnout Tvou 

nepřehlédnutelnou postavu, Ondro. Kde Tě mohou potkávat v současné době?  

Nyní studuji na Masarykově univerzitě biochemii a musím říct, už to není střední. 

A už vůbec ne AG.  Už mě nikdo nekontroluje, zda mám úkoly, nemůžu se upřím-

ně zasmát pětce, nikomu nezáleží, jakou budu mít budoucnost, dokonce mi nikdo 

před půl desátou nepřipomíná večerku... 

Je něco, co chceš všem na AG vzkázat? 

Chtěl bych říct to nejdůležitější. AG je Vaše, AG je 

tvé! Nenech si ho vzít! Ale taky pamatuj, že si odne-

seš jen tolik, kolik dáš! Vybuřujte v dobrém!  



 

INSPIRACE 

 

Jak se dělá kampaň 
 

 

aneb co zas na AG vyvedli… 

Dne 8. října proběhly na Arcibiskupském gymnáziu volby na post prezidenta Stu-

dentského parlamentu. O tuto funkci se ucházeli dva kandidáti, Lubomír Vojtěch Baar, 

který zvítězil, a Monika Krejčí. Jak se chystala jejich kampaň, přiblížíme více v tomto 

článku. 

Člen přípravného týmu L. V. Baara 

Tadeáš Celý 

Člen přípravného týmu  Moniky 

Krejčí 
Jana Rusková 

Prezidentské 

volby 2014 

Na výrobě naší kampaně se podílela většina třídy. Bylo připraveno 

několik schůzek, na kterých jsme si rozdělili části kampaně. Na přípravu 

nebylo mnoho času, a tak se prakticky v jediný den rozhodlo, kdo bude 

dělat co, jak to má vypadat a za jak krátkou dobu to má být. Nejprve ze 

všeho proběhlo focení, určení lidé potom zpracovávali plakátky, zatím-

co jiní už vyjednávali vše 

pro naši akci krojova-

nou slavnost. Jiní lidé se 

zase starali o vylepování 

plakátků. Prakticky na 

všechny přestávky byl 

plánovaný nějaký pro-

gram. Na učebně A1 

probíhala výroba jedno-

hubek. Zkrátka a dobře       

 bylo pořád co dělat a my byli 

 moc rádi, že si můžeme, se spo-

 kojeností nad svou prací, ko-

 nečně oddechnout 

 

Hlavním motivem byl slogan "Dny plné  

slunce jsou na dosah". V tomto duchu  

byla zařízena výzdoba. Ve vestibulu  

školy jste si mohli všimnout palem, bambusových doplňků a plážových 

nafukovacích dekorací. První den kampaně jste si mohli pochutnat na 

cukrové vatě, ve vybrané dny vás u vchodu do školy vítaly havajské 

tanečnice se sladkostmi, vestibulem také zněla hudba, jednou jste mohli 

také potkat skupinku zpívajících studentů podporujících Moniku. 

Hlavní akcí kampaně byla diskotéka v plážovém stylu, která se konala ve 

Studentském klubu. Důležitým bodem kampaně byla také mediální propa-

gace: volební tým natočil dva spoty, které  

se pouštěly v učebnách s dataprojektorem, a samozřejmě také plakátky s 

volebními hesly. Závěrem bych chtěla jménem Moniky i jménem svým 

poděkovat celému volebnímu týmu za odvedenou práci a  popřát 

vítěznému kandidátovi mnoho úspěchů ve funkci. 

Pokud jste neviděli volební spoty 

Monči i Lubi, podívejte se na naše 

stránky www.agin.g6.cz 



 

Všechno, co se týká zvolení nového prezidenta, jeho vizí a nápadů 

SPECIÁL  

 

Prezidentská parlamentní studentokracie 

 

 

o tom co zrovna hýbá Ágéčkem 

Jak byl jmenován nový prezident? 
Uvedení do nové funkce, neboli odborně inaugurace nového prezi-

dent SPAG proběhla 16. října v prostorách auly. Prezidentská funkce 

přešla z bývalé prezidentky Veroniky Čunkové na nového prezidenta 

Lubomíra Vojtěcha Baara. Ten také slavnostně složil slib, který zní 

takto: 

Slibuji věrnost SPAG. Slibuji, že budu plnit povinnosti plynoucí z funkce 

prezidenta a že jich nezneužiji. Slibuji na svou čest, že svou funkci budu 

zastávat v zájmu všech studentů AG podle svého nejlepšího vědomí a 

svědomí. Kéž je mi Bůh pomocníkem v mém úřadu. Amen  

Pokud chcete vidět záznam celé inaugurace, je veřejně dostupný na 

našich stránkách http://www.agin.g6.cz 

Tadeáš Celý 
tadecel@seznam.cz 

Jak se na věc dívá Lubomír 

Vojtěch Baar? 

Kam bys chtěl SPAG směřovat? 

Chtěl bych, aby se mezi zástupci tříd utvořilo společenství a aby SPAG zasahoval i do běžného života každého studenta. 

Všichni studenti by měli vědět, že SPAG je tu pro ně a že se na něm mohou podílet. Chci se také zasadit o kvalitní spolupráci 

s profesory a vedením. Ale nejprve ze všeho chci splnit všechny body mé kampaně. 

Jaké konkrétní kroky tedy podnikneš? 

Nejdřív vytvořit ve SPAGu dobré prostředí, kde si navzájem rozumíme. Mým přáním je, aby o  jeho činnosti měli jasné infor-

mace všichni zástupci i studenti. Na zasedání SPAG budou pozváni i profesoři, kteří budou mít možnost projevit svůj názor. 

Nejdůležitější je ale podle mě mít v každé situaci jasné a reálné cíle. 

Jaký bude letošní program? Jak bude probíhat setkávání?  

Pro komunikaci se studenty bude sloužit pravidelná burza nápadů, o které 

budou vždy včas a napřed informováni. Kromě toho na našich nástěnkách 

budou k dispozici schránky, do kterých můžete vložit vlastní nápady, připo-

mínky, či podněty. 

Z akcí pořádaných SPAG určitě navážeme na úspěšný pětiboj a čtyřboj. Plá-

nujeme další akce, např. zápasy studenti versus profesoři atd. Dále nás čeká 

třeba týden s jazyky, AG duety, různé tematické dny a spousta další akcí. 

Budeme taky pokračovat v Pohádkové Podzámecké zahradě.    

Rozhovor proběhl v čajovně, kde měl zrovna službu 

http://www.agin.g6.cz/


 

INZERCE 
AG pro AG 

Chcete i vy něco do inzerce? 

Není nic jednoduššího, stačí, když pošlete svůj 

inzerát na redakceagin@seznam.cz a my vám 

o rádi otiskneme*. 

 

*výjimky tvoří inzeráty s nevhodným obsahem 

Agin hledá další lidi, 

které baví zpravodajství, rádi se účastní života na AG a 

chtěli by se o to podělit, aby se připojili k naší redakci. 

Stačí se jakkoliv ozvat komukoliv z nás, nebo jednoduše 

napsat na redakceagin@seznam.cz 

Obzvlášť vítané budou nové nápady na rubriky, zkušení 

fotografové, či editoři. Stačí jen říct. 

Okénko do čajovny 

Studium na této škole obnáší 

mnoho práce, starostí a shonu. 

Naštěstí máme na AG místo, kde 

je možnost zpomalit, oddechnout 

a třeba si poslechnout i nějakou tu 

relaxační hudbu. Nemám na mysli 

kaple, ale čajovnu. Pojďme si do ní 

a do aktivit jí provozovaných udě-

lat malý výlet: 

         Čajovnu najdete ve druhém patře, na konci chodby směrem ke kapli Panny Marie. 

 Jedná se o útulnou místnost, do které máte možnost přicházet od pondělí do čtvrtku 

vždy od osmi do dvanácti a dále od jedné do šesté hodiny odpolední. 

 V nabídce zboží jsou sypané i klasické čaje, horká čokoláda, káva a mnoho druhů džusu, 

spolu s něčím na zub. 

 K poslechu zde hraje příjemná hudba, rovněž si můžete půjčit něco z nabídky duchovní 

literatury. 

 V čajovně můžete pořádat schůzky, číst, nebo se učit. 

 Ve čtvrtek po ranní mši sv. je v čajovně společná snídaně zdarma. 

 

Samozřejmostí je ochotná a vstřícná obsluha, jež ráda splní vaše přání. Neváhejte a přijďte se 

do čajovny podívat! 
Lubomír Vojtěch Baar 

lvb2@seznam.cz 



 

Reportéři vašeho časopisu vnikli až na prodlouženou taneční zkoušku 

(22.10.) a ptali se na to, co o tanečních ještě nevíte 

REPORTÁŽ Z AG  

 

Na velkém srazu tučňáků 

 

 

o čem třeba ani nevíte... 

Tadeáš Celý 
tadecel@seznam.cz 

Josef Novák 
josef1novak@seznam.cz 

Amálie Ondráčková 

amalieondrackova@seznam.cz 

Věděli jste, že… 

AG je oblíbená škola pana Dvorníka, 

který vede taneční kurzy? Líbí se mu 

především, že jsme jedna parta. 

Rozhovor s Markem Dvorníkem, vedoucím tanečních kurzů 
Je vyhlášena přestávka. Unavené páry ulehčeně usedají na 
židle a baví se mezi sebou. My míříme přímo za panem Dvor-
níkem. Už o nás ví, takže se na nás už z dálky usmívá. Bavíme 
se na pódiu. Pan Dvorník má samo sebou na pódiu i svoji 
partnerku. Interview začíná. 

Na záznam celého interview se můžete po-

dívat na www.agin.g6.cz  

Jak jste se dostal k tančení, jaké byly začátky? 

To už je dávno… (smích). Začal jsem tančit na popud kamaráda, 

který mě tam nalákal, protože byl zrovna nábor. A tak jsem 

nechal házené, kterou jsem zrovna hrál a šel tančit. 

Proč vedete taneční kurzy pro mládež? 

Dostal jsem se k tomu tak, že jsem byl požádán od dřívějšího 

tanečního mistra. Byla to pro mě velká výzva, byl jsem ještě 

mladý. Ale teď, když už to znám, mě vedení kurzů ohromně 

baví a naplňuje. 


