
Výstava Pavel Kantorek – to nejlepší z kreslených vtipů 

V termínu 3. – 30. června proběhla v atriu Gymnázia Františka Křižíka výstava Pavla Kantorka.  

Pavel Kantorek (*1942) je český karikaturista a vědec, který se proslavil svými vtipy z prostředí vědy, politiky i 
zvířat na konci 60.let. Po roce 1968 emigroval a působil jako profesor na univerzitě v Torontu, kde přednášel 
teorii relativity a kosmologii, a kde dodnes žije. 

Plán výstavy se zrodil již loni, kdy se výstavu podařilo domluvit se společností INGARDEN (která Pavla 
Kantorka zastupuje) i se samotným Pavlem Kantorkem. Výstava zapadá do plánu na přeměnu atria na studijní, 
relaxační a výstavní prostor.  

Vzhledem k tomu, že žádná výstava v atriu dosud neproběhla, bylo potřeba připravit univerzální výstavní systém. 
Ten vznikl v  součinnosti s panem Hrnčířem a Antonínem Protivínským z firmy PFP, která sponzorsky vyrobila 
závěsy na obrázky.  

Výstava proběhla pod hlavičkou Středoškolského klubu, přes který se nám podařilo získat 2 granty a to 
z magistrátu města Plzně a ÚMO 1 Plzeň. Z těchto grantů se uhradily náklady na zapůjčení výstavy, vznik 
výstavního prostoru (závěsy, lanka, háčky …), reklamu, hlídání výstavy (studenti GFK na základě DPP), pojištění 
výstavy. 

Záštitu nad výstavou přijali náměstek primátora Plzně Petr Náhlík a místostarostka obvodu Plzeň 1 Ivana 
Mádlová. 

Vernisáž proběhla ve středu 3. června za přítomnosti Pavla Kantorka. Zúčastnilo se jí okolo 70 účastníků. 
Výstavu zahájili náměstek primátora Petr Náhlík, jenž je předsedou Rady školy gymnázia, a také první náměstek 
primátora zodpovědný za oblast kultury Martin Baxa. 

Pavlu Kantorkovi děti z naší školy mu zazpívali Malé kotě, paní ředitelka Šárka Chvalová se s ním vyfotila coby 
uklízečka jako reminescence jeho vtipu… Celkově se vernisáž moc vydařila, i to snad Pavla Kantorka obměkčilo 
k tomu, že dětem ve třídě na tabuli namaloval krásnou kočku (což prý jinak zásadně nedělá) a několik koček 
připojil ke svému podpisu i do svých katalogů na večeři po autogramiádě.  

Na výstavě bylo k vidění okolo 90 zvětšenin kreslených vtipů ze všech období jeho práce. Byla otevřená od 4. 
června do 30. června vždy od 10 do 18 hodin ve všední dny, o víkendech od 14 do 17 hodin, vstup byl zdarma. 
Navštívilo jí odhadem okolo 350 návštěvníků. 

Myslím, že se vernisáž i celá výstava podařila. Pozitivní ohlas je vidět ze zápisů v návštěvní knize. Škoda jen 
nezájmu médií. Na další akce v atriu se těší 
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Najdi 10 rozdíl ů :-)  

 

O výstavě vyšly 2 tištěné články: ve zpravodaji Jednička ÚMO 1 Plzeň a v Plzeňském deníku (Mladá fronta 
DNES bohužel nic neotiskla):   

http://umo1.plzen.eu/Files/umo1/promo/2015/Jednicka_barva.pdf 

http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/zasmejte-se-kantorkovym-vtipum-20150604.html 

Elektronicky pak na: 

http://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/pavel-kantorek-vystavuje-v-atriu-gymnazia.aspx 



http://plzen.cz/v-plzni-se-dnes-otevira-vystava-nejlepsich-vtipu-pavla-kantorka-37223/ 

Byla také propagována na stránkách www.krizik.eu a na facebooku. Letáčky byly roznášeny pravidelně do 
informačních center, plakáty byly vyvěšeny ve spřízněných obchodech.  

Pozvali jsme také všechny rodiče našich dětí prostřednictvím Školy online na vernisáž a pak na akci Pojďte 
společně na výstavu! Výstavu si také prohlédli rodiče dětí ze základní školy v rámci sportovního dne. 

 


