
Středoškolský klub ASK ČR při gymnáziích v Plzni - výroční zpráva za školní rok 2017/2018 

Na Gymnáziu v Plzni na Mikulášském náměstí existuje od roku 1991 Středoškolský klub ASK ČR, 
který je zastřešen v Asociaci středoškolských klubů České republiky se sídlem v Brně. V roce 2012 rozšířil 
klub svou činnost i na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. 

Středoškolský klub při gymnáziích 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 knihu Jana Hosnedla Ženy a dobrodružství 
Bohumila Konečného, proběhla výstava v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku (červen – srpen 2018), 
v plánu jsou výstavy v Praze, v Plzni a ve Zlíně. 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! Na vernisáži výstav vystoupil pěvecký sbor Gymnázia Františka 
Křižíka. 

V letošním roce se klubu velmi dařilo v grantové činnosti na podporu volnočasových aktivit 
mládeže: z grantových zdrojů jsme získali na podporu této činnosti cca 200 tis. Kč od města Plzně, 
městského obvodu Plzeň 1, 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 
2017 strávili němečtí studenti týden v Čechách, na podzim pak odjeli naši studenti do Lauterbachu. 
S podporou grantových prostředků jsme také pořídili vodácké vybavení (vesty, pádla, lodě) v ceně cca 90 
tis. korun. 

Za tuto podporu děkujeme! 

 

V loňském školním roce proběhlo: 

ZIMA: 

 Cyklus přednášek Svět kolem nás na GFK (představitel českého undergroundu František 
Stárek,  fotbalista Pavel Horváth, beseda o atentátu na Heydricha s Jaroslavem Čvančarou a 
Vlastislavem Janíkem a další) 

 výstava Operace Anthropoid na GFK 

JARO: 

 1 x vodácká škola v přírodě na Berounce (GFK) 

PRÁZDNINY: 

 týdenní vodácký tábor na Ohři (GFK) 

A plány na letošní rok?  

Plánujeme pokračování vodáckých i kulturních akcí. Rádi bychom ve škole uvítali další zajímavé 
osobnosti. Plánujeme také pokračování výstavního programu v atriu GFK, který jsme museli přerušit kvůli 
nástavbě školy. V roce 2018 by měla pokračovat série výstav ilustrátora Bohumila Konečného. 

Činnost našeho klubu a další plány na příští rok naleznete na internetových stránkách 
www.gymklub.cz. 

 
Jan Hosnedl 


