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Během celého roku probíhal ve spolupráci se Středoškolským klubem cyklus přednášek a besed „Svět 
kolem nás“. V září navštívila naši školu dcera sira Nicholase Wintona Barbara Wintonová. Představila 
studentům knihu o svém otci „Není-li to nemožné“. Nicolas Winton zachránil stovky židovských dětí z nacisty 
okupovaného Československa v roce 1939. Studenti odměnili jeho dceru potleskem vestoje. 

 

    

Beseda s dcerou Nicolase Wintona Barbarou Wintonovou 
 

V listopadu vyprávěl v aule o svých zkušenostech z Antarktidy kytarový virtuos Lubomír Brabec. 
Svou působivou přednášku prokládal hrou na kytaru. Studentům zahrál sklady J. S. Bacha i „populární“ vážnou 
Romanzu. V prosinci pak proběhla ve škole beseda s cestovatelem a experimentálním archeologem 
Pavlem Pavlem, který v 80. letech společně s legendárním archeologem Thorem Heyerdahlem „stěhoval“ na 
Velikonočním ostrově sochy Moai. Zároveň byla také zahájena výstava jeho fotografií v aule GFK. 

     

Lubomír Brabec a Pavel Pavel na GFK 

 

Na jaře proběhla ještě jedna přednáška z cyklu Svět kolem nás - v květnu navštívil studenty gymnázia 
přední český astronom a astrofyzik, významný propagátor vědy RNDr. Jiří Grygar. Studentům ve zcela 
zaplněné aule školy nabídl zajímavou přednášku o vzniku a vývoji vesmíru s názvem Vznik fyziky, chemie a 
biologie, aneb Velký třesk za všechno může.  



   

Beseda s Jiřím Grygarem 

 

 

Výstava komiksu Plzeňská bublanina  

Po úspěšné výstavě karikaturisty Pavla Kantorka připravilo gymnázium a Středoškolský klub při 
gymnáziu na letošní červen výstavu věnovanou třem špičkovým současným plzeňským komiksovým 
výtvarníkům. Své práce tu prezentoval Pavel Trnka, Václav Šlajch a Vhrsti. K vidění zde bylo kolem 70 
zvětšenin komiksů a knižních ilustrací uvedených autorů.  

V úterý 7. června odpoledne proběhla v atriu školy vernisáž této výstavy – KOMIKSOVÁ 
BUBLANINA s podtitulem „Komiks v Plzni žije – žijeme komiksem!“ 

 

         

      

Vernisáž výstavy Plzeňská bublanina 

 

Vernisáže výstavy se osobně zúčastnili Václav Šlajch a Vhrsti. Po krátkém kulturním programu 
pěveckého sboru gymnázia pod vedením Štěpánky Liškové a divadelního souboru prim pod vedením Františka 
Kasky výstavu zahájili místostarostka městského obvodu Plzeň 1 Ivana Mádlová a náměstci primátora Plzně 
Martin Baxa a Petr Náhlík.  



Celkově výstavu navštívilo cca 300 návštěvníků. 

Výstavu symbolicky zakončil celodenní workshop v úterý 28. června, kde si 10 studentů pod vedením 
Václava Šlajcha a vhrstiho (ve spolupráci se Šárkou Ženíškovou) vyzkoušelo tvorbu vlastních komiksů. 

       
 

Komiksový workshop pod vedením vhrstiho a Václava Šlajcha 

O výstavě informoval Český rozhlas 2 v „Dobré zprávě“ s Václavem Žmolíkem (čas 13:48), Plzeňský 
deník a zpravodaj ÚMO1 Plzeňská Jednička. 

Výstava byla propagována v rámci výlepu, v informačních centrech a výlepem v hromadné dopravě. 

Výstavu finančně podpořilo statutární město Plzeň a městský obvod Plzeň 1, záštitu převzali náměstek 
primátora Petr Náhlík a místostarostka MO Plzeň 1 Ivana Mádlová. Reklamní kampaň podpořily Plzeňské 
městské dopravní podniky – děkujeme! 

Myslím, že se výstava moc podařila a těším se na další v červnu příštího roku! 

Jan Hosnedl 

PS: Potěšující je, že tato výstava byla uvedena na brněnském komiksovém festivalu KOMA, který proběhl od 22. do 25. 
9. 2016 v Brně. Více viz www.festivalkoma.cz  
 
 
 

 


