
    
Beseda s designerem Mauriziem Corbim 

Cyklus besed, přednášek a výstav Svět kolem nás 

I ve školním roce 2016/17 pokračoval cyklus přednášek a besed se zajímavými osobnostmi s názvem 

Svět kolem nás, který pořádal Středoškolským klubem při gymnáziu ve spolupráci s Gymnáziem Františka 
Křižíka v Plzni. 

Ve čtvrtek 28. září navštívili Gymnázium Františka Křižíka dva vodáci – legendární kajakářka a 

držitelka dvou zlatých olympijských medailí Štěpánka Hilgertová a mladý plzeňský kajakář Jan 
Havelka, který se specializuje na skákání vodopádů. V rámci cyklu „Svět kolem nás“ nám představili 
společně „Různé tváře divoké vody“.  

V rámci besedy se studenti gymnázia i ostatní zájemci mimo školu dozvěděli o motivaci obou vodáků, 

o jejich vodáckých začátcích. Štěpánka Hilgertová se podělila o zkušenosti s vývojem vodního slalomu i 
používaných materiálů, o svých oblíbených vodáckých terénech. Zavzpomínala i na olympiády a na slavnou 
pusu jejího manžela na olympiádě v Sydney. Návštěvníci besedy mohli ze záznamu vidět její slavné olympijské 
jízdy i obdivovat originály jejích olympijských medailí. Na úvod povídání s Honzou Havelkou diváci shlédli 
videa z jeho sjíždění vodopádů. Honza Havelka pak odpovídal na otázky ohledně strachu při sjíždění 

vodopádů, jak se „čte voda“ při jejich sjíždění či jak se k tomuto sportu vůbec dostal. 

   

Beseda se Štěpánkou Hilgertovou a Janem Havelkou 

V úterý 18. října navštívil naši školu slavný italský 

designer Maurizio Corbi. Jeho práce jsou stěžejní v  návrzích 
vozů světové třídy, jako jsou Ferrari 500 Maranello, Ferrari F50 a 
Ferrari 355. Maurizio Corbi více než 27 let tvoří automobilový 

design pro značku Pininfarina. Talent a dovednosti ho vynesly až 
mezi světovou designérskou elitu. V rámci hodinové přednášky 
CAR DESIGN METHODOLOGY AND DESIGN 
PROCESS v angličtině studentům GFK i dalším zájemcům 
vyprávěl o svých začátcích i o práci v proslulém designérském 

studiu Pininfarina. Svěřil se, že patří ke staré škole: prvotní návrhy tvarů aut maluje ručně, až následně je 

upravuje na počítači.  Přednášku doplňoval projekcí svých návrhů. V druhé části posluchačům reálně předvedl 

 



vznik návrhu Ferrari: kreslil na papír na psacím stole, obraz bylo možné sledovat na velkoplošné projekci. 
Odpoledne studenti semináře z fyziky ještě navštívili workshop projektu DESING+ na ZČU, kterého se M. 
Corbi také aktivně účastnil. Měli možnost sledovat práci studentů Fakulty strojní na praktických projektech 
(konstrukce a výroba formule, invalidních vozíků …) a jejich interakci s učiteli i rady s designem M. Corbiho. 
Přednáška a celá akce se uskutečnila díky spolupráci gymnázia se Západočeskou univerzitou – Maurizio Corbi 

byl v Plzni na základě pozvání prof. Ing. Stanislava Hosnedla CSc. ze ZČU v Plzni. Děkujeme! 

Další beseda z cyklu přednášek a besed Svět kolem nás 
zavedla na safari do Afriky. Průvodkyně a cestovatelka 
Martina Veselá v úterý 13. prosince povídala o safari v Keni a 

Tanzanii v nejznámějších národních parcích východní Afriky - 
Masai Mara, Lake Manyara, Ngoro Ngoro a Serengeti, 
Mt. Kenya.  

Ve čtvrtek 9. 3. besedoval se studenty profesor Martin 

Hilský o fenoménu Shakespeare. Martin Hilský se zamýšlel 
nad otázkou, jak a proč vznikl fenomén zvaný Shakespeare. 
Hovořil o historickém kontextu vzniku Shakespearova díla 

souvisejícím s nástupem protestanství či o překladatelských těžkostech. Besedou provázela absolventka 
gymnázia Martina Náhlíková, která se ve své maturitní práci překladům Martina Hilského věnovala. Se svou 

prací „Martin Hilský - překlady Williama Shakespeara" obsadila 2. místo v krajském kole Středoškolské 
odborné činnosti a postoupila do národního kola SOČ.  

     

Martin Hilský o fenoménu Shakespeare 

Další akcí cyklu byla ve středu 3. května beseda s vnukem generála Pattona - Georgem Pattonem 

Watersem. Besedy se zúčastnilo přibližně 120 gymnazistů, přednáška probíhala v angličtině. Studenti se 
generálova vnuka ptali například na jeho vlastní vojenské zkušenosti u námořnictva. Pak už se ale debata 
točila kolem současných témat. Studenty zajímalo, jak se změnila americká armáda nebo jaký má Patton 
Waters vztah k moderním technologiím. On chtěl na oplátku vědět, jak se studenti staví k armádě a čím by 

chtěli v budoucnu být. Přišla řeč i na současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.   

     

Beseda s Georgem Pattonem Wattersem 

  

 
Cestovatelka a průvodkyně Martina Veselá 



Výstava Život bez bariér  

Ve čtvrtek 1. června 2017 od 16.30 hodin proběhlo v atriu Gymnázia Františka Křižíka a základní školy 
slavnostní otevření bezbariérových úprav školního areálu Sokolovská 54 a zahájení výstavy fotografií 

s názvem „Život bez bariér“. Slavnostního zahájení se zúčastnil herec Jan Potměšil, který je po nehodě 
v roce 1989 upoutaný na invalidní vozík. Jan Potměšil přijel do školy již ve 14 hodin a besedoval se studenty 
na téma „život bez bariér“. 

    

Jan Potměšil se studenty 

Vernisáž výstavy zahájila ředitelka školy Šárka Chvalová slovy o vnitřní motivaci školy k realizaci 

projektu. Školu již absolvovalo několik studentů s postižením, škola se integraci dlouhodobě věnuje. Projekt 
bezbariérových úprav představil její zástupce Jan Hosnedl. 
Přítomné pozdravili vzácní hosté, kteří projekt podpořili: 
JUDr. Pavel Ptáčník, vedoucí sekretariátu Vládního výboru 
pro zdravotně postižené občany, náměstci primátora města 
Plzně Martin Baxa, Pavel Kotas a Petr Náhlík. 

Jan Hosnedl poté představil výstavu Život bez bariér, 
která bude k vidění v atriu gymnázia do konce června. Tvoří 
ji tři části: fotografie stejnojmenné soutěže „Život bez 

bariér“ Vládního výboru pro postižené, fotografie ze 
studentské expedice NO LIMITS HIMALAYA 2016 
(studenti několika plzeňských gymnázií pod vedením 
našeho učitele Antonína Koláře podnikli v srpnu 2016 

expedici do oblasti Malého Tibetu v  Himálaji společně s vozíčkářem Janem Krauskopfem) a dále fotografie 
ze soutěže „Uvedeme Vás do pohybu”, kterou uspořádala v roce 2016 společnost Opel CS v rámci jejího 

programu Opel Handycars ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením.  

Výstavu zahájili společně 2 čestní hosté – hejtman Plzeňského kraje Josef  Bernard a herec Jan 
Potměšil. Hudební doprovod zajistili žáci Gymnázia Františka Křižíka a základní školy pod vedením Štěpánky 

Liškové. 

    

Slavnostní otevření bezbariérových úprav a zahájení výstavy s čestnými hosty 



    

    

Všichni návštěvníci vernisáže měli možnost vyzkoušet jízdu na vozících, které zapůjčila společnost 

OttoBock, zájemci si mohli prohlédnout i bezbariérové úpravy školy. Pozitivní je, že vernisáže se zúčastnila 
řada lidí na vozíku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Potměšil na závěr této vydařené akce zapsal do kroniky školy: „Děkuji za život bez bariér! Děkuji za 

tuto volnost, otevřenost a svobodu!“ 

Výstava proběhla  v termínu 1. – 30. června 2017 v atriu Gymnázia Františka Křižíka v Plzni, 

Sokolovská 54, finančně ji podpořilo statutární město Plzeň a městský obvod Plzeň 1. 

Jan Hosnedl 
 


