
 

Zpěv-STOP-AG-STOP-středy-STOP-soustředění-STOP-soutěže-STOP-umístění-STOP-Jakub a 

František Macek-STOP-oranžové kravaty a černé složky, pořád STOP? Sbor Ave (to znamená 

také zdrávas). 

SPECIÁL  

 

Ať zaznívá jeden hlas: Zdrávas 

 

 

o tom co zrovna hýbá Ágéčkem 

Tadeáš Celý 
tadecel@seznam.cz 

Stříbrná Opava cantat 

Sbor Ave se tento měsíc zúčastnil mezinárodní přehlídky sbo-

rů Opava cantat v Opavě. Z patnácti sborů se umístil ve Stříbr-

ném pásmu. „Považuji to -vzhledem k silné konkurenci- za 

velký úspěch, hrdě oznamuje sbormistr, pan Jakub Macek. 

Sbor vystoupil s ozkoušenými skladbami jako Svjatyj Bože 

nebo mší Benedictus messe. Sbor si zasloužil svou účast na 

přehlídce středoškolských sborů v Brně, kde se umístil ve Zla-

tém pásmu.  

Ukázku z vystoupení sboru Ave najdete na našich stránkách 

www.agin.g6.cz  Sbor Ave na přehlídce středoškolských sborů v Brně 

Jak hodnotíte Opava cantat? 

Považuji to za veliký úspěch. Stálo nás to sice spoustu práce, ale nakonec se nám po-

vedlo dobýt Stříbrné pásmo. Jsem moc rád, že jsme uspěli, protože konkurence byla 

veliká. 

Ave se zúčastnilo soutěže už roku 2000, kdy ji vyhrálo, v čem je dnes situace jiná? 

Studenti se nyní o sbor méně zajímají, nepatří mezi jejich priority. Často potom za 

mnou přicházejí s různými výmluvami. Musí se chystat do tanečních, mají zrovna moc 

práce. Nejsou to nové věci, studentům  jen chybí zápal. Vyrušují na zkouškách, v 

tomhle jsou prostě nepoctiví. Rádi bychom zase navýšili patra, ale aby se to povedlo, 

bude se muset něco změnit. 

Můžeme na zkouškách čekat něco nového? 

Repertoár bude obměňovat postupně jako vždy. Na Vánoce něco chystáme, ale ještě 

to není jisté. 

 

Jakub Macek (sbor vede od 

roku 2012) 

 

Co jsme se dozvěděli: Jaký je váš pohled na sbor AVE?  

Mám rád sborový zpěv a repertoár sboru AVE mi přijde 

poutavý. Ale nelíbí se mi motivace ostatních sboristů. Přijde 

mi, že některým nejde vůbec o sborový zpěv, ale jen si při 

akcích chtějí pořádně užít. Potom to někdy (obzvlášť po 

ránu) taky podle toho vypadá. 

Zpěvák ze sboru AVE 



 

KAM SE PODĚLI NAŠI ABSOLVENTI  
co provádějí naši absolventi po AG 

Amálie Ondráčková 
amalie.ondrackova@seznam.cz 

 

Petr Janíček 

DM AG 

 

maturita: 2014 

třídní: p. Koutná 

*Žerotín 

Zdravím, Pe-
ťo, můžeš 
nám říct, kde 
se vyskytuješ 
v současnosti? 

Dne 1. září jsem nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci. Teologický 
konvikt je nultý ročník Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Stu-
dia v Arcibiskupském kněžském semináři, dá-li Pán a dostuduji, ukončím magis-
terskou promocí a jáhenským a posléze i kněžským svěcením. Tomu ovšem 
předchází dlouhých šest let studií. 

Chybí ti něco 
z AG? 

Chybí mi krásné chvíle s přáteli, atmosfé-

ra, která panovala ve třídě, živé společen-

ství a mnohé další. Chybí mi i ty starosti, 

které se samozřejmě později  zdají tak 

banální. Mám-li být upřímný, nezbavil 

bych se ani jediného okamžiku, který 

jsem prožil na AG, protože všechny, i ten nejkritič-

tější okamžik, který jsem na AG prožil, prostě patří 

ke zkušenosti, která mne nepopsatelným způso-

bem obohatila a proměnila. A ač to možná něko-

mu může znít jako klišé, nikdy bych své rozhodnu-

tí jít na AG nezměnil.  

DM AG 

 

maturita: 2013 

třídní: p. Kutálek 

*Zábřeh na 
Moravě Marie Ryšavá 

Ahoj 
Maruš, 
jak to s 
Tebou 

vypadá 
dnes? Kde 
studuješ? 

Jsem ve druháku na Vyšší odborné škole Caritas, 

obor Charitativní a sociální práce. AG pro mě moc 

znamenalo. Ráda na všechno vzpomínám. Inter-

nát, scholu, organizační zkušenost, které se ostat-

ně taky hodí. A rozhodně spoustu 

přátel.  Jsem moc ráda, že se 

s některýma potkávám i dál v 

ulicích Olomouce :)  

Když se 
díváš zpát-
ky… Poradi-
la bys nám 
něco? 

Chtěla bych vás všechny povzbudit k tomu, abyste si z AGéčka opravdu odnesli co nejvíc znalos-

tí v oboru, který vás zajímá. Hledali si další informace a snažili se o co největší aktivitu. Pomůže 

to dost v začátcích, kdy si budete připadat jak Alenka v říši divů. Myslím, že nemusím připomí-

nat jazyky, které jsou fakt potřeba. Dohánět a hledat doučování na vysoké je 

už daleko obtížnější. 



 

REPORTÁŽ DM -AG 
kroužky, akce a život ubytovaných na AG 

Tadeáš Celý 
tadecel@seznam.cz 

Asi už to všichni znáte. Za oltářem kněz a jáhen a to vše je obklopené další partou divných lidí. Možná že i víte, co jsou 

zač. Ministrare znamená sloužit. Je to skupina lidí, většinou mladých chlapců, kteří slouží u oltáře. Jak je tomu ale u 

nás? Kdo je vlastně ministrant na AG? 

Bílá jede... 

Ať už se to tak nezdá, ministrant nebo kostelník stojí 
za velkou částí duchovních akcí (zvláště především mší 
svatých). Zajišťuje všechny služby během mše. Jen tak 
pro ochutnávku uvedu třeba svíce, kadidlo a loďku, 
mytí rukou, misál (ze kterého se čerpají modlitby) ale i 
spousta jiných služeb. 

Z výjezdů ministrantů se stala legendární zejména 
pravidelná akce Chlapi sobě. Základ je v tom po-
moci na jiné faře, ale k dopravě na místo jsou vole-
ny často neobvyklé dopravní prostředky 
(vlakoběžka je doprava vlakem a koloběžkou). 

Každý týden ve středu jsou ministrantské 
schůzky. Někdy i adrenalinové hry. 

 
 
Jáhen je ten, kdo má každý rok na starosti formaci 
ministrantů. Zajímalo nás: Proč jsou  ministranti důležití? 
Víte, že ta funkce byla odvozena z postavení pážat u císařského dvora? Tak, jako pážata v ceremo-
nii, mají i ministranti při obřadu mše své důležité místo. Pokud jsou při mši přítomni, má je kněz 
respektovat a jejich služby patří pouze jim. Stejně jako pro ně u dvora je i pro ministranty důležitá 
formace k možné budoucí služební "kariéře". To je jeden z důvodů našich schůzek.  
Vzdělávání se netýká jen služby při mši, ale patří k tomu rovněž i studium "královské etikety" a 
správného prožívání víry.  

Jak se Vám s ministranty pracuje? 

Celkově docela dobře, někdy jsou kluci nepozorní, ale to není velký problém. Veselost je známkou 
zdravého ducha.  



 

Je docela pěkné odpoledne a my stojíme před zajímavým úkolem. 

Rozhodli jsme se vypátrat vše o školním zvonění, tématu už dost 

opleteném studentskými pověstmi. Dáme na rady svých kamarádů a 

nejdříve vyrazíme za Mgr. Františkem Mackem, údajným autorem 

notového zápisu pro naše školní zvonění. 

REPORTÁŽ AG  

Pravidelně sledujeme, co si o čem myslíte 

Josef Novák 
 
josef1novak@seznam.cz 

Jak je to doopravdy? Školní zvo-

nění 

Tadeáš Celý 
 
tadecel@seznam.cz 

Pane Macku, mohl byste nám prozra-

dit, jak je to se školním zvoněním?  

Je zvláštní, že si tady každý myslí, že 

jsem to složil já. A přitom jsem to ne-

složil. Nabídku jsem dostal, ale nako-

nec máme zvonění toto. Ale to bude už 

dávno, ještě za pana ředitele  Kvapilí-

ka. 

Promiňte, nerušíme vás nějak? Pan 

ředitel vrtí hlavou. Můžeme se vás 

zeptat jen na…, zajímalo by nás školní 

zvonění. Se smíchem odpovídá: Ono 

to asi nebude ani nijak velkolepé. Zvo-

nění se měnilo v době, kdy se na AG 

měnila i rozhlasová ústředna. Bylo to 

tak roku 1992 nebo 3. No a to dnešní 

zvonění bylo prostě jedno z předvoleb, 

které byly součástí stroje. Více by vám 

snad mohli říct na technickém úseku, nebo pan Šimorda. Dě-

kujeme a loučíme se. Na technickém úseku zrovna nikdo není. 

Nevadí, alespoň jsme mohli objasnit alespoň část záhady jmé-

nem školní zvonění. Nenapsal jej pan Macek. 

Poděkovali jsme a vydali se za první 

osobou, kterou jsme měli s tímto jmé-

nem spojenou. Paní Kvapilíkovou jsme 

dostihli spolu s otcem Martinem na Pas-

toračním centru. Zvonění pro ně bylo 

záhadou, paní Kvapilíková nám nicméně 

doporučila zajít za nynějším ředitelem- 

panem Bekárkem, který byl v době, kdy 

se zvonění měnilo, na škole zástupcem. 

Nečekáme a běžíme k ředitelně. 

Pokud byste si chtěli naše zvonění za-

hrát třeba na klavír, přidáváme náš 

velmi neumělý notový zápis 



 

Ve středu 19.11. uspořádal SPAG v aule taneční večer zaměřený na všechny styly klasických i 

latinskoamerických tanců.  Abyste taky mohli okusit tu okouzlující atmosféru, která tam pano-

vala, přinášíme alespoň několik fotek s komentářem. 

CO SE STALO...  

 

Tančili jako blázen, až si propálili 

mokasíny 

 

 

Jedinečné fotky z jedinečných akcí 

Amálie Ondráčková 
amalie.ondrackova@seznam.cz 

Předtančují zkušení profíci. 

Moderuje dokonce ministryně kultury. 

Pohlaví není žádný problém. Cítíte tu atmosféru? 

 



 

To, že se něco dělo, zaregistroval snad každý na AG. Někdo si toho všiml hned, jiný s tím měl 

problémy. Jak se dotkl Týden bez závislostí Vás? To, jak se projevil v mém běžném dni, má po-

psat právě tento článek. 

NAŠÍM POHLEDEM  

 

Co nachystal Týden bez závislostí? 

co jsme si my odnesli z akcí na AG 

Tadeáš Celý 
tadecel@seznam.cz 

KOMENTÁŘ 

 PŘEDNÁŠKY Slova jako zbavit se závislosti nebo 

třeba prevence na školách zní stu-

dentům většinou jako nutnost, kte-

rou musí přetrpět, někdy dokonce i 

vyvolávají odpor. Myslím si, že Tý-

den bez závislostí na AG je dobrý 

krok proti takovým předsudkům. 

Celý týden byla atmosféra přátelská 

a uvolněná. Jistou zásluhu má na 

tom tým prevence– peeři. Volba 

pomocníků při preventivním progra-

mu z řad starších spolužáků se vy-

platila. Dobrým tahem byly určitě i 

přednášky, které byly vždy zaměře-

ny na významná témata z oblasti 

prevence. Pravdou ale zůstává, že u 

mnoha starších studentů byla po-

znat značná apatie. V Týdnu bez 

závislostí jim chyběl nový nápad,  

něco, co dostane celou akci trochu 

dopředu. A tak tito studenti minuli 

celý týden bez zájmu a povšimnutí. 

Velké pozdvižení jako vždy udělal i 

tradiční  turnaj v páce, i když se ob-

jevily i diskuze, jak jeho podstata 

souvisí s prevencí. 

Týden bez závislostí je důležitá akce, 

která má svůj smysl. Dopad zvláště u 

starších studentů se bohužel omezu-

je pouze na účast na povinné před-

nášce. Chybí jim nějaký nový nápad. 

Nicméně jsme rádi, že se odehrál a 

oceňujeme i práci týmu prevence.  

V rámci Týdne bez závis-

lostí byly připraveny před-

nášky: 

1. ročník- Grogy z drogy  

2. ročník- O nemoci AIDS, 

lásce, sexu a lidských vzta-

zích  

3. ročník- Život v závislosti  

Topinky a hry v 

místnosti JP2 

Turnaj v páce 

Fotokoutek 



 

INZERCE 
AG pro AG 

Inzerce  

Máš něco, s čím se chceš podělit? Něco, co bys rád řekl ostatním? Ně-

co, co chceš, aby všichni věděli?  

Je čas napsat do AGINzerce! 

Zveřejníme tvou reklamu, oznámení, nebo otázku rychlostí světla! 

Napiš nám!  

Více informací u Zuzany Haikerové ze 3.C 

V rámci tohoto čísla bychom chtěli 

PODĚKOVAT 

Všem, kdo nám ochotně pomáhají při tvorbě časopisu. 

Jmenovitě děkuji především panu J. Ruskovi, Janě Rus-

kové a Anežce Schifferové za pomoc při focení. 

Dík patří taky všem, kdo odpovídají na naše ankety. 

PŘEDNÁŠKA 

Zveme všechny na přednášku 

Bc. et Bc. Barbory Němčákové: 

Sailování s historickou plachet-

nicí holandskými vodami * 

9.12.  18:00 - 20:00 v baru AG 

*změna programu vyhrazena 

Zuzana Haikerová 

zuzanahaikerova@email.cz 



 

INZERCE 
AG pro AG 

Je libo adrenalin? 

Týden co týden prožíváme svůj nezáživný stereotyp. Většinou se skládá 

z koloběhu písemek, zkoušení, stresu, učení a bezesných nocí. Nic nové-

ho nezkoušíme, jsme stále znuděnější! Ale je tu způsob, jak to změnit. 

Chceš si vyzkoušet něco nového? Chceš udělat něco pro svoje vzpomín-

ky?  

PŘIJĎ SI ZALOZIT!  

Máme tu luxusní horolezeckou stěnu, kde můžeš tohle všechno hodit 

za hlavu a nechat se naplnit skvělým hormonem adrenalinu. Poznat no-

vé přátele, aby ti lidi kolem už nebyli ukradení! Asi se teď ptáš: proč že 

je to tak parádní?  

 Zaprvé: zvládne to skoro každý, je to časově pohodlné. Můžeš tam být 

deset minut nebo tři hodiny, bývá to pokaždé jiné. Můžeš lézt mnoha 

způsoby, např.: jedna ruka, jedna noha, naslepo, můžeš křížit ruce, lézt 

na výdrž, na čas, na určitý počet chytů. Máš možnost si něco dokázat! 

Zaposiluješ si! Zlepšíš stabilitu, překonáš gravitaci! Naučíš se věřit to-

mu, kdo tě jistí. Stačí jenom chtít. Nebuď srab a pojď do toho!  

Je to bomba.  

Nepropásni svoji šanci. Nech se naplnit (R)-4-(1-hydroxy-2-

(methylamino)ethyl)benzen-1,2-diolem.  

Nepřestávej. Jdi do Frassatiho stěny.  

Frassatiho stěna 

Frassatiho stěna 

Zuzana Haikerová 

zuzanahaikerova@email.cz 


