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X. ročník "Dne osobností" nabídl skvělé hosty a zajímavá témata 

 Na čtvrtek 11. května připravilo naše gymnázium jubilejní desátý ročník projektu s názvem "Den osobností". Cílem 
tohoto projektu je nabídnout studentům setkání a besedy s významnými osobnostmi různých oborů a oblastí 
společenského a vědeckého života u nás. Tedy aktuální témata a pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a 
zkvalitněním standardní výuky.  

Klasická výuka bude tento den "zrušena" a studenti se on-line systémem předem zapsali vždy na jednu besedu - 
přednášku v každém ze dvou připravených bloků. Mezi letošními hosty najdeme šéfredaktora reportážní publicistiky 
ČT24 Marka Wollnera, který přiblížil aktuální  téma informací a dezinformací v dnešní post-faktické době.  Více než 
aktuálnímu tématu postavení prezidenta v politickém systému ČR se bude věnovat politolog a analytik z Metropolitní 
univerzity v Praze Petr Just. Nevšední zážitek nabídla beseda s romskou zpěvačkou a sbormistryní Idou Kelarovou, 
která studentům představila film o  svém projektu s Českou filharmonií „O čo ide Idě“. Podnikatel roku 2014 
v Pardubickém kraji a ředitel holdingu CONTIPRO Dolní Dobrouč Vladimír Velebný prezentoval cestu své společnosti 
k jedné z vedoucích firem produkujících kyselinu hyaluronovou ve světě. Jiří Danihelka z Ústavu botaniky 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně přichystal pro studenty „Velkou inventuru květeny naší vlasti“. 
Pohledu na válečné dětství doby 1. světové války se věnovala Milena Lenderová z Filozofické fakulty Univerzity 
Pardubice, která k tomuto tématu vydala monografii oceněnou v roce 2016 prestižní cenou Magnesia Litera. Astrofyzik 
Jan Veselý z Hvězdárny a planetária v Hradci Králové hovořil ve svém příspěvku o exoplanetách. Na praktické možnosti 
ověřování kvality potravin se zaměřila Blanka Švecová z místní Fakulty chemickotechnologické. Do světa drogové 
trestné činnosti v Pardubickém kraji uvedl studenty a před jejím rizikem varoval zástupce vedoucího odboru obecné 
kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Robert Veleta. Stranou nezůstali ani úspěšní absolventi našeho gymnázia. 
Juniorní diplomat Ministerstva zahraničí a náš absolvent Ondřej Wágner připravil ve své interaktivní besedě motivaci 
k cestě z Gymnázia, Mozartova až do světové diplomacie. Tradičně velký zájem mají cestopisné programy. Letos to 
byla přednáška s projekcí fotografií na téma „Z Vladivostoku stopem domů“ připravená studentem Přírodovědecké 
fakulty UK Vojtěchem Markem. Pozoruhodnou nabídkou byl potom interaktivní program o spravedlnosti, korupci a 
etice „Férový kemp“ pod lektorským vedením Tomáše Fránka. Dle pozitivních reakcí studentů lze soudit, že se projekt 
vydařil. Věříme, že i díky tomuto projektu, jeho širokém záběru a pestrosti témat i hostů se nám daří rozšířit znalosti a 
vědomosti našich studentů a motivovat je k dalšímu profesnímu vzdělávání a celkově přispět k jejich osobnostnímu 
růstu. 

 Mgr. Marek Výborný, ředitel školy 
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