
Cyklus besed, přednášek a výstav Svět kolem nás 

Ve školním roce 2018/19 pokračoval cyklus přednášek a besed se zajímavými osobnostmi s názvem Svět 
kolem nás, který pořádal Středoškolský klub při gymnáziu ve spolupráci s gymnáziem. 

Ve středu 14. listopadu navštívil školu polárník Miroslav Jakeš. Miroslav Jakeš je první Čech, který 
došel na lyžích na severní pól a také jediný český polární průvodce. Se studenty hovořil o severním pólu, 
Grónsku a Špicberkách, předvedl ukázky polární výstroje a vybavení i malou skládací cestovní kytaru, na kterou 
zahrál několik písní.  

       

 

16. dubna hovořil o fyzice v pohádkách vysokoškolský pedagog 
a popularizátor fyziky doc. Dr. Ing. Karel Rauner. Karel Rauner 
působil řadu let jako vedoucí Katedry obecné fyziky ZČU v Plzni. Na 
přednášce „Fyzika v pohádkách“ se mj. pokusil odpovědět na otázky: 
Jakou rychlostí musí Ivánek vyhodit klacky, aby dopadly v zimě ve vhodnou chvíli? 
Jakou musí mít sílu? Jaký je jeho výkon? (pohádka Mrazík); herec Josef  Kemr hraje 
alchymistu, který se snaží vyrobit zlato tím, že mlátí palicí do olova – rozbíjí atom 
olova. Je to možné? Záleží na tom, jak se do toho třískne... (pohádka Císařův pekař, 
Pekařův císař) … 

 

V aule gymnázia proběhla v úterý 4. června beseda s bývalým 
osobním tajemníkem Freddieho Mercuryho ze skupiny QUEEN 
panem Peterem Freestonem a s hudebníkem Milanem Šatníkem. Peter 
Freestone vyprávěl studentům tragický příběh o tom, jak se světová 

legenda Freddie Mercury nakazil virem HIV, až do momentů, kdy umíral 
a Peter byl s ním v posledních dnech jeho života. Nejzajímavější částí byla 
beseda, kdy se studenti ptali na nejrůznější záležitosti z osobního života 
Freddieho Mercuryho – jeho oblíbené kapely, jídlo, barvy… Besedu 
zakončila autogramiáda, focení a soukromé dotazy na pana Freestona. 



         

 

V úterý 4. června proběhla vernisáž výstavy Obloha v atriu Gymnázia Františka Křižíka. Výstava 
probíhala od 4. června do 30. září v atriu školy a navázala na cyklus tradičních výstav ve škole. Bylo zde k vidění 
okolo 80 fotografií hvězdné oblohy, galaxií, polárních září, halových jevů, duh a dalších jevů. Své fotografie zde 
představilo několik fotografů - Václav Uhlíř, Libor Šmíd, Pavel Pech, Josef  Jíra, Jan Hosnedl a další. Výstava 
byla doplněna vítěznými fotografiemi a pracemi studentů Gymnázia Františka Křižíka ze stejnojmenné soutěže, 
která proběhla na jaře tohoto roku. Akci zahájil nám. primátora Plzně a bývalý absolvent a učitel Gymnázia 
Františka Křižíka Mgr. Michal Vozobule. 

   

  

     Jan Hosnedl 

 


