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ANKETY A PRŮZKUMY  

Pravidelně sledujeme, co si o čem myslíte 

Tadeáš Celý 
 
tadecel@seznam.cz 

Otázky byli pokládány prostřednictvím dotazníku umístěnému ve Studentském 

klubu. Dotazovaných bylo celkem 50. Podívejme se, jak se na věc dívají. 

Spokojenost studentů na AG 

Jak jste spokojení na Domově mládeže AG? 
50 dotazovaných 

34 ubytovaných na DM-AG 

Primánů– 1 

Sekundánů- 0 

1. r. (i tercie) - 2 

2. r. (i kvarta) - 12 

3. r. (i kvinta) - 11 

4. r. (i sexta) - 18 

Absolventi - 1 

Neplatně identifikovaní—5 

Spokojení—10 

Proč? Nejčastěji kvůli dostatku času 

(2) a kamarádům (3) 

Nespokojení—24 

Proč? Největší  problém dělají zákazy a 

pravidla (21), některým cizí prostředí 

(1), málo osobního prostoru (3) nebo 

studená voda (2) 

Spokojení—36 

Proč? Nejčastěji kvůli dobrému kolektivu (9) a dobrému vzdělání (5), 

dále ještě duchovno a učitelé (obě po 3) 

Nespokojení—8 

Proč? Nejvíce jmenována je nespravedlnost učitelů (3) 

Neplatné odpovědi—6 

Jak jste spokojení na AG? Který ročník byl podle vás 

nejobtížnější, nejjedno-

dušší? (odpovídá 3. a 4. roč-

ník) 

Nejjednodušší– 3.r. (10 hlasů), 

1. r. (7 hlasů) a 2. r. (5 hlasů) 

Nejobtížnější– 1.r. a 2. r. (každý 

9 hlasů), 3. r. (7 hlasů) 

Různé odpovědi: 
Dneska Ne (na všechny otázky) 

Musím schovávat peřiny a boty (spokojenost na DM-AG, ne) 

Hrůza. (na většinu otázek) 

Protože chci trouba. (spokojenost na DM-AG, ne) 

Prostě AG. (spokojenost na AG, ano) 



 

REPORTÁŽ Z AG  

O AG 

Prokop Ondráček 
 
prokopagin@sezńam.cz 

Skauti na AG 

Možná některým z vás vrtá hlavou, proč na AG-,,křesťanské” škole nefungu-

je něco jako skautský oddíl Arcibiskupského gymnázia. Odpověď je jednodu-

chá, skautský oddíl kdysi na škole skutečně byl. 

Oficiální logo Junáka 

(svaz skautů a skau-

tek v ČR) 

Do roku 2002 byli skauti navštěvující AG rozděleni do růz-

ných oddílů, samotný školní oddíl však neexistoval. To se 

změnilo až 18. září 2002 z iniciativy  některých studentů 

kterým chyběly skautské aktivity na internátě. 

Právě 18.září se konala v Klubovně kroměřížských skautů vůbec 

první schůzka oddílu AG. Oddíl se tímto rozjel a v následujících 

jedenácti letech podnikli v různých obměnách oddílu nesčetně 

akcí, jako putování skrz Beskydy, výlet do Karpat, expedici na 

Postoupky a další a další akce. 

Od roku 2013 oddíl zaznamenal pokles zá-

jmu a výsledkem byly pouhé dvě schůzky v 

roce 2014. V současnosti tedy oddíl oficiálně 

existuje, bohužel už se ale neschází. 



 

REPORTÁŽ Z DM -AG 

O tom co se děje na domově 

Tadeáš Celý 
 
tadecel@seznam.cz Radost a dobro?! Ono to ještě je? 

V rámci reportáže jsme se opět rozhodli vypátrat nějakou věc, která 

se na AG zachovala, a která má svou historii. Tentokrát jde o pokřik 

Radost a dobro?! Vždy a všude! Možná vás překvapí, že tento pokřik 

je tu prakticky od obnovení činnosti AG. 

Pokřik Radost a dobro 

Pokřik se používá při aktivitách du-

chovního rázu u nás na škole. Aktiv-

ně ho používají například ministran-

ti, nebo se používá při večerním de-

sátku. 

Úvodní fakta: Pokřik se používal už dříve než byl spirituálem o. 

Pavel Stuška. Je nutné začít od předchozích spirituálů. Prvním 

takovým je o. Antonín Hráček. Kontaktoval jsem ho pomocí e-

mailu. 

Jan Szkandera 

*1970 

1993 jáhen 

1994-1999 spirituál 

V současnosti spirituál kněž-

ského semináře s Olomouci 

Zdroj: www.knezskyseminar.cz 

Za čtvrt hodiny po obdržení e-mailu jsem volal 

o. Szkanderovi a ten mi dal konečné vysvětlení. 

Pozdrav Radost a dobro sám vytvořil. Není odvozeninou žádného jiného pozdravu, i když uznává, že originální 

zrovna také není (např. motto Řádu menších bratří– Pokoj a dobro). Sám měl pocit, že právě radost a dobro jsou 

pro studenta církevního gymnázia dvě velmi důležité věci. Naopak velmi ho udivilo, že se pozdrav stále užívá. Jak 

sám říká: „Ono to ještě je?“ Nicméně to znamená, že pozdrav je tu někdy zhruba od roku 1994 (sám si nevzpo-

míná) a to je dost dlouhá historie. 



 

REPORTÁŽ Z AG  

O AG 

Tadeáš Celý 
 
tadecel@seznam.cz 

AG zvenčí: co na nás říkají v Kroměříži 

Abychom Vám zpřístupnili co nejobjektivnější informace, připojujeme krát-

kou charakteristiku dotazovaných a popis celého průzkumu.  

Do ulic Kroměříže jsme vyrazili v počtu tři asi ve čtyři v úterý. Po chvíli váhá-

ní jsme zamířili na ulici Vodní, kde jsme začali s dotazováním, postupně 

jsme se ještě přesunuli přes podzámeckou zahradu zpět na AG až zas k ná-

městí. Počasí bylo pěkné a lidé většinou vstřícní. 

Jan Straka 

Martin Majer 

Kolemjdoucí muž (Vodní ul.) - K 

Kolemjdoucí žena (Vodní ul.) - K2 

Svědkové Jehovovi—pár (Vodní ul.) - SJ 

Paní s kočárkem (Podzámecká zahrada) - P 

Mladá slečna– náhodou absolventka 

(Podzámecká zahrada)- A 

Turista (Podzám. zahrada u opic) - T 

Paní z Charity (budova Charity)- Ch 

Prodavačka– Arcibiskupské vinné sklepy - V 

Prodavačka na náměstí—N 

Prodavač obchod AVE—AVE 

DOTAZOVANÍ 

Znáte AG? Tušíte kolik tam chodí studentů? Znáte odtamtud někoho? 

K: Jsem z Kroměříže, ale vůbec to neznám 

K2: Ano, znám ho, šel tam jeden bývalý spolužák 

SJ: Ano známe AG, z AG teď známe přece vás 

A: Pamatuju si asi 500 studentů … 

Ch: Ano, znám, měli jsme tu od vás i jednu praktikantku 

V: Jo znám, znám od vás taky jednoho kluka 

N: Ano a znám se s pí učitelkou Jančíkovou 

AVE: zastaví se sem školní kaplan i ředitel, chodí tam asi 400 studentů 



 

REPORTÁŽ Z AG  

O AG 

Tadeáš Celý 
 
tadecel@seznam.cz 

AG zvenčí: co na nás říkají v Kroměříži 

Jan Straka 

Martin Majer 

Kolemjdoucí muž (Vodní ul.) - K 

Kolemjdoucí žena (Vodní ul.) - K2 

Svědkové Jehovovi—pár (Vodní ul.) - SJ 

Paní s kočárkem (Podzámecká zahrada) - P 

Mladá slečna– náhodou absolventka 

(Podzámecká zahrada)- A 

Turista (Podzám. zahrada u opic) - T 

Paní z Charity (budova Charity)- Ch 

Prodavačka– Arcibiskupské vinné sklepy - V 

Prodavačka na náměstí—N 

Prodavač obchod AVE—AVE 

DOTAZOVANÍ 

Myslíte, že je teď AG pro mladé dobrá volba? Proč? 

N: AG je dobrá volba pro ty, kdo chtějí vzdělání gymnaziálního typu, teď obzvlášť proto, že na státním gym-
náziu byli nějaké problémy … 

AVE: AG je ideální volba obzvlášť pro to, že vede studenty vlastní cestu, nemá vše předepsané od státu 

Jak myslíte, že vypadá víra na AG? Kolik je asi procent věří-

cích a učí se tam náboženství? 

K: řekl bych, že je to škola na náboženství zaměřená 

SJ: (muž) Ne, mají osnovy od státu, náboženství nebude důležité. 
(žena) Ale já zase myslím, že ano, byli tu studentky z AG a říkali: 
My jsme vaše sestry. Tak nejspíš náboženství důležité je. 

P: tak čtyři hodiny náboženství týdně? 

A: dvě hodiny týdně 

T: Věřících? Aspoň 90 % a náboženství tak 4 krát týdně? Ale hoši, 
já nejsem odsud… 

Ch: Katolíků tam bude tak 20 %, náboženství mají dvakrát týdně. 

V: 70 % věřících (…) Vy máte vlastního faráře? 

 



 

FOTOREPORTÁŽ  

Pohledy na AG objektivy fotoaparátů 

Genius loci AG 

Práce studentky mediální výchovy 

práce studentky Marie Vlčkové (3.C) 



 

ABSOLVENTI 

Kdo na AG studoval a kam šel 

Jakub Hladký 

(podané tak, jak si to sám přál) 

Jakub Hladký 

Absolvent 2013 

Třídní učitel: Mgr. Pavel Motyčka 

V letech 2011 - 12 prezidentem SPAG 

Ubytovaný na DM-AG 

 

Amálie Ondráčková 
amalie.ondrackova@seznam.cz 

Můžeš se nějak představit? 

Jakub Hladký jméno mé. 60% společnosti mi říká Kuba, 35% mi 

říká ještě hezčeji - Kubíku - a zbytek mě nemá rád :D ;-). Pocházím 

z malé vesnice Švábenice na jihu Hané. Už 21 let jsem srandista, 

pohodář, komediant…ale taky pesimista a ve vypjatých okamžicích 

výbušný člověk. Bacha na mě, lidi!  

A tvé uplynulé studium? 

Jak již název této rubriky napovídá, jsem absolventem AG, a to 

z roku 2013 (takže někteří se mě mohou trošičku pamatovat). 

Ágéčko jsem studoval čtyři roky, naším třídním byl Pavel Motyčka 

(tehdy jen Mgr. :D ), a na intru jsem měli kmenového vychovatele 

Jožku Pořízka. Studovaný jazyk? No, angličtina na úplně nejnižší 

úrovni a z němčiny jsem maturoval (dodnes umím velmi hbitě 

modlitbu Otče náš v němčině :D ). Maturita, pamatuji si přesně 

den 28. května 2013: udělal jsem ji a tak skončila jedna, ale dosti 

významná etapa mého života.  

Jaký máš ze školy nejlepší zážitek? 

Už jednou se mně kdosi ptal na nejlepší vzpomínku, ale já si přesně nemůžu vzpomenout. Respektive ne na 

tu nejlepší: vzpomínek je strašně moc: žil jsem a naplňovala mě spousta všedních menších zážitků. Takže, 

nejsem teď schopný napsat ten nejvíc zážitek, ale kdyby někdo chtěl vědět, tak můžeme pokecat.  

Kde studuješ teď? 
Nyní jsem studentem druhého ročníku Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Konkrétně studuji 

obor Historie. Momentálně se věnuji krásnému období novověku: mořeplavcům, Marii Terezii a baroku… 

Studium náročné, není určeno pro všechny: my na fakultě říkáme určeno pro blázny! :D  

Měl bys pro současné studenty nějaký vzkaz? 

Taky jsme nedávali, jak je to tam (na AG) hrozné. A teď jsme rádi (bývalí spolužáci), že nás AG spojilo – dalo 

dohromady a máme spolu tolik zážitků. Takže není na co čekat! Vymýšlejte akce, bavte se, dělejte srandu a 

užívejte si, dokaď je čas. Fandím každému z Vás, ať všechno zvládnete a přežijete to. A hlavně se učte!…

KONEC HLÁŠENÍ!  

Prosííííím dej to tam celééé posííím!! :D je to super! myslím to vážně, nekorektuj to...:((( 

Ochudili byzme naše děťátka o mrtě článek...:(  

Kubova poznámka pod čarou: 


