
 

 

Středoškolský klub ASK ČR při gymnáziu v Plzni - výroční zpráva za školní rok 2018-19 

Na Gymnáziu Františka Křižíka působí od roku 2012 Středoškolský klub ASK ČR, který je zastřešen 
v Asociaci středoškolských klubů České republiky se sídlem v Brně. Počátky jeho činnosti spadají do roku 
1991 na Gymnáziu v Plzni na Mikulášském náměstí. 

Středoškolský klub při gymnáziu v Plzni má každoročně kolem 300 členů. Od svého vzniku vyvíjí 
bohatou činnost (viz www.gymklub.cz). Podílí se na přípravě mimoškolních sportovních i kulturních akcí a 
podpoře mimoškolní a kulturní činnosti výše uvedených škol.  

Činnost klubu se zaměřuje zejména na vodní turistiku a na využití volného času mládeže. Máme dva 
vlastní vodácké vleky (velký na 18, nově malý na 10 kanoí) i vlastní plastové kánoe. Každoročně klub nabízí 
o letních prázdninách vodácké tábory v Čechách i poznávací akce v zahraničí.  

Středoškolský klub se v minulých letech podílel na významných kulturních akcích – byl 
spolupořadatelem výstav o bývalých absolventech 2. státní reálky v Plzni - akademickém malíři Bohumilu 
Konečném – Bimbovi a Jaromíru Vraštilovi. Na tuto aktivitu navázal klub výstavním cyklem ke 100 letům 
malíře a ilustrátora Bohumila Konečného: klub vydal ve dvou vydáních knihu Jana Hosnedla Ženy a 
dobrodružství Bohumila Konečného, proběhla výstava v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku (červen – 
srpen 2018), v Praze ve Villa Pellé (září – listopad 2018), v Galerii Jiřího Trnky v Plzni (prosinec 2018 – 
leden 2019) a na Zlínském zámku (květen – červenec 2019). Výstavy navštívilo přes 10 tisíc návštěvníků. 
Projekt Bohumil Konečný-Bimba, 1918-2018 finančně podpořilo statutární město Plzeň, Plzeňský kraj, 
Nadace 700 let města Plzně, Asociace Středoškolských klubů a řada dalších subjektů – děkujeme!  

V letošním roce se klubu dařilo v grantové činnosti na podporu volnočasových aktivit mládeže: 
z grantových zdrojů jsme získali na podporu této činnosti cca 210 tis. Kč od města Plzně, Plzeňského kraje, 
Česko-německého fondu a Ministerstva školství - na podporu výměny studentů s gymnáziem v německém 
Lauterbachu získal klub cca 97 tisíc Kč. Na jaře 2019 strávili němečtí studenti týden v Čechách, na podzim 
pak odjeli naši studenti do Lauterbachu. S podporou grantových prostředků jsme také pořídili vodácké 
vybavení (pádla, stany), či jsme mohli připravit výstavu Obloha v atriu GFK. 

Za tuto podporu děkujeme! 

 

V loňském školním roce proběhlo: 

PODZIM A ZIMA: 

 Výměnný pobyt se studenty z Lauterbachu (Lauterbach - SRN) 

 Cyklus přednášek Svět kolem nás na GFK (polárník Miroslav Jakeš) 

 výstavy Bohumila Konečného (viz výše) 

JARO A LÉTO: 

 Cyklus přednášek Svět kolem nás na GFK (fyzik Karel Rauner, osobní tajemník Freddieho 
Mercuryho Peter Freestone) 

 Fotografická výstava Obloha v atriu Gymnázia Františka Křižíka (červen – září 2019) 

  1 x vodácká škola v přírodě na Berounce (GFK) 

 Výměnný pobyt se studenty z Lauterbachu (Plzeň) 

 výstavy Bohumila Konečného (viz výše) 

 týdenní vodácký tábor na Sázavě (GFK) 

 

A plány na letošní rok?  

Plánujeme pokračování vodáckých i kulturních akcí, v pokračování česko-německých výměn. Rádi 
bychom ve škole uvítali další zajímavé osobnosti. Plánujeme také pokračování výstavního programu v atriu 
GFK, který jsme museli přerušit kvůli nástavbě školy. Činnost našeho klubu a další plány na příští rok 
naleznete na internetových stránkách www.gymklub.cz. 

 
Jan Hosnedl 


