
Poř. 
číslo 

Nominován/a Nominace Odůvodnění Kontakt 

1. Marie Slavická (6.A) 
 
Annemarie Černohorská (7.A) 

„AG Spolčo“ – 
nominováno 2x 

Annemarie Černohorská spolu s Marií Slavickou se od letošního školního roku 
rozhodly založit na Arcibiskupském gymnáziu takzvané AG Spolčo. Dokud 
probíhala výuka prezenčně, scházeli jsme se vždy v pátek nultou hodinu v 
mediační místnosti. Nyní, když je vše online, se vídáme každý čtvrtek na platformě 
Google Meet.  
 
Tyto schůzky spočívají v tom, že si někdo připraví prezentaci na libovolné téma, 
které by se nějak mělo týkat víry, a které je na spolču následně diskutované. Už se 
zde vystřídalo neskutečně široké množství nápadů a témat od teologických směrů 
až po falešné představy o Bohu. Zároveň o všem ví školní kaplan, bratr Hyacint, a 
je ochoten se k nám kdykoliv připojit a cokoliv objasnit. 
 
Myslíme, že tato iniciativa si rozhodně zaslouží pozornost, jelikož díky tomuto 
nápadu se nyní mohou scházet lidé, kteří se chtějí o své víře pobavit, rozvíjet ji, 
nebo ji dokonce teprve poznávat. Další pozitivum je poznávání nových lidí mimo 
naši třídu a ročník. Nadále AG Spolčo funguje i jako reprezentační spolek, který 
může dělat reklamu našemu gymnáziu i v širších křesťanských kruzích.  
 
V neposlední řadě je obdivuhodné, že jsou obě, Annemarie i Marie, ochotny pro 
vlastně všechny, kteří se AG Spolča účastní, obětovat svůj čas a každou schůzku 
zorganizovat. Snaží se stále zvát další a další lidi a každou novou osobu s úsměvem 
přivítají, ať už věřící, či nevěřící. Obě studentky věnují aktivitě čas nad rámec 
školních povinností a z vlastní iniciativy vytváří komfortní prostředí, kde se 
spolužáci mohou duševně i duchovně rozvíjet.  

Kontakt na nominované: 
marie.slavicka@email.cz 
slavickm@arcig.cz 
10annemarie9@gmail.com 
cernohoa@arcig.cz 
 
 
Návrhy podaly: 
Justýna Tůmová (6.A) 
skritka.winky@email.com 
tumovaj@arcig.cz 
Kristýna Vančurová (7.A) 
kikivancurova@centrum.cz 
vancurok@arcig.cz> 
 
 
 
 
 
 
 

2. Justýna Tůmová (6.A) 
Linda Xojitl Součková (6.B) 
 
 
Marta Majerová (7. A) a 
kolektiv vydávající Agónii  

Redakce školního 
časopisu Agónie – 
nominováno 3x 

Studentky se věnují školnímu časopisu nad rámec svých školních povinností. 
Zajišťují chod celé redakce a přísun kvalitního obsahu i v distanční formě, kdy je 
celá organizace mnohem náročnější.  
 
Školní časopis je také pod tímto vedením vždy příjemným zpestřením a osvěžením 
pro celé gymnázium, navzdory nelehké situaci, ve které se všichni nacházíme. 
 

Kontakt na nominované: 
skritka.winky@email.cz  
tumovaj@arcig.cz 
souckovl@arcig.cz  
majerovm@arcig.cz 
 
Návrhy podaly: 



Agónie – duben 2021: 
http://www.arcig.cz/clanky/2021/agonie-duben-2021 
 

Marie Slavická (6.A) 
marie.slavicka@email.cz 
Paní profesorka Marie Roháčková 
kroftova@post.cz 
rohackova@arcig.cz 
Paní profesorka Moravcová 
moravcova@arcig.cz 

3. Mia Dedeić (6.B) Akce školní mikiny Mia pracovala na školních mikinách od úplného začátku, kdy školní mikiny byly 
jen sen, až po finálního spuštění prodeje. 
  
Přestože nebyla jediná, byla to ona, která se tomu pečlivě věnovala po celou dobu, 
vše organizovala a pracovala tvrdě mimo školní vyučování. 
 
Ukázka jednoho exempláře školní mikiny.    

 

Kontakt na nominovanou: 
dedeicm@arcig.cz 
 
Návrh podala: 
Tereza Nedvídková (6.B) 
nedvidkt@arcig.cz 

4. Karolína Kováčová (1.A) Kronika 1.A, podpora 
sounáležitosti třídy 

Karolína se od začátku starala o výzdobu třídy, zejména před Vánoci – péče o 
dobrou atmosféru a hezké prostředí.  
 
V době, kdy děti, které spolu strávily sotva měsíc a odešly na náročnou distanční 
výuku, založila třídní kroniku. Každému nadepsala kaligraficky stránku, zpracovala 
fotky z prvního dne ve škole a ze seznamovacího kurzu. Jsou nalepené v kronice. 

Kontakt na nominovanou: 
kovacovk@arcig.cz 
 
Návrh podala: 
Třídní profesorka 1.A Martina 
Moravcová 
mmoravcova@email.cz 



Ta má teď po nástupu do školy začít kolovat, abychom do ní mohli všichni zapsat 
nějaké postřehy a informace o sobě.  
 
Myslí na to, aby měli záznam společných prožitků. 
 
Ráda kreslí, baví ji písmo, začala sama výtvarně přispívat do Agónie.  
 
Líbí se mi, jak dala třídě přirozeně k dispozici svého koníčka a myslí na 
sounáležitost nově vznikajícího kolektivu. U nováčka na AG, obzvlášť v tak 
náročné době, mi to přijde jako chvályhodný počin.  
 
Ukázky fotografií zmiňované třídní kroniky. Desky, fotky z prvních společných 
zážitků, ukázku prázdné stránky připravené takto pro každého spolužáka i stránku 
vyplněnou – jak by to mělo časem u každého vypadat. 
 

             
 

5. Karolína Jelínková (7.C) 
Ema Kolářová (7.C) 

Příprava na 
Studentskou Agoru 

Popularizace debatováni a příprava školního debatního týmu na celorepublikové 
kolo soutěže Studentská Agora. S tím související absolvování lektorského semináře 
a následná organizace a příprava týmu.  
 
Debatní tým vyhrál! 
 
Obě dívky věnovaly této aktivitě svůj volný čas a debatní tým pak reprezentoval 
školu, čímž šířil její dobré jméno. 
 

Kontakt na nominované: 
kaja.jelinkova@gmail.com  
jelinko1@arcig.cz 
ema.kolarova@gmail.com 
kolarove@arcig.cz 
 
Návrh podala: 
Gabriela Vymazalová 
gabina.vymazalova@gmail.com 

 


