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T i s k o v á    z p r á v a  
 

XI. ročník "Dne osobností" na pardubickém Gymnáziu, Mozartova 
 

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 připravilo na čtvrtek 10. května již jedenáctý 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 
redaktora týdeníku Respekt Jaroslava Spurného, který bude hovořit o dnešním mediálním světě a 
konfliktu objektivity s dezinformacemi. Médií se dotkne i Lucie Jílková z Ústavu pro jazyk český, která 
má připravenou přednášku o češtině v České televizi. Stranou nezůstane ani svět umění. Výtvarník 
Adolf Lachman bude hledat odpověď na to, proč i počítačové hry a jejich tvorba jsou svébytným 
uměním, a absolvent našeho gymnázia, režisér Jan Těšitel, bude besedovat o svých zkušenostech se 
světem filmu. Nezapomínáme ani na přírodní vědy. Fyzik a meteorolog z Ústavu fyziky atmosféry AV 
ČR Petr Zacharov představí oblaka a mraky z pohledu fyziky a Luděk Míka z Přírodovědecké fakulty 
UK v Praze přiveze lákavé pokusy k tématice střelného prachu a „ohňostroje“. Oblast ekonomie, 
finančních trhů i motivace ke studiu představí na vlastním životním příběhu zakladatel portálu 
FXstreet.cz Ondřej Hartmann. O tom, jaké je to objet autostopem téměř celou planetu, a o své 
zážitky z cest se podělí novinář a cestovatel Tomáš Poláček. Stranou nezůstane ani sport, který bude 
v programu reprezentovat hokejová legenda Pardubic a současný trenér HC Dynamo Pardubice 
Otakar Janecký. Pravidelnou součástí projektu je i reflexe naší historie. Letos ji bude reprezentovat 
zástupce organizace Post bellum Tomáš Heller s přednáškou o uchovávání příběhů pamětníků. A 
aktuálnímu výročí vzniku ČSR se bude ve své prezentaci o současné evropské společnosti věnovat 
historik a teolog Tomáš Petráček. 

Dle reakcí studentů na zveřejněný program i z rychlosti, jakou byly některé přednášky obsazeny, je 
patrný velký zájem o letos připravená témata. Věříme, že i díky tomuto projektu, jeho širokém záběru 
a pestrosti témat i hostů se nám podaří rozšířit znalosti a vědomosti našich studentů a motivovat je k 
dalšímu profesnímu vzdělávání a celkově přispět k jejich osobnostnímu růstu. 
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