XII. ročník „Dne osobností“ na Gymnáziu Mozartova
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 připravilo na čtvrtek 16. května již dvanáctý ročník projektu
s názvem „Den osobností“. Cílem tohoto projektu je nabídnout studentům setkání a besedy
s významnými osobnostmi z 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 byla pro tento den zrušena a studenti se místo ní prostřednictvím on-line systému
předem zapsali vždy na jednu besedu/přednášku v každém ze dvou připravených bloků.
Mezi letošními hosty je šéfredaktor deníku FORUM 24 Pavel Šafr, který bude hovořit na téma Media
v ohrožení. Svět patentů a vynálezů přiblíží předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Mgr., Ing. Josef
Kratochvíl, Ph. D. Stranou nezůstane ani svět umění. Výtvarník, sochař, učitel a zpěvák kapely N.V.Ú.
Štěpán Málek bude hledat odpověď na to, proč se nebát a nestydět aneb jak úzce se prolínají svět
výtvarný, hudební a pedagogický s občanskými postoji. Absolvent našeho gymnázia Dominik Barták
pobeseduje o svých zkušenostech získaných v roli tiskového mluvčí hejtmana Pardubického kraje.
Nezapomínáme ani na přírodní vědy. Mgr. Jan Dolanský pohovoří o neobyčejném životě pavouků,
novinář, pedagog a fotograf Evžen Báchor přiblíží našim žákům život říše včel. Doslova nažhaveni jsou
studenti na mladého youtubera a vlogera KOVYho (Karla Kováře). Oblast psychologie přiblíží klinická
psycholožka a rodinná terapeutka PhDr. Blanka Pöslová, oblast zdravotnictví Filip Maleňák, autor
mobilní aplikace Záchranka. Pravidelnou součástí projektu je i reflexe naší historie. Letos ji bude
reprezentovat vyprávění paní Jarmily Doležalové st., rozené Štulíkové, s názvem Osud jménem
Ležáky. Vydáme se po stopách její životní pouti, která započala v roce 1939 v ležáckém mlýně, a
nedovolíme tak zapomenout na příběhy pamětníků. O práci letecké záchranné služby a vojenské misi
v zahraničí pohovoří pilot Ing. Peter Smik. V neposlední řadě se setkáme s oblíbeným hercem VČD
Zdeňkem Rumpíkem v dialogu se synem Dominikem.
Dle reakcí studentů na zveřejněný program i z rychlosti, s jakou byly zejména některé přednášky
obsazeny, je patrný velký zájem o témata připravená pro letošní ročník. Věříme, že i díky tomuto
projektu, jeho širokém záběru a pestrosti témat i hostů se nám podaří rozšířit znalosti a vědomosti
našich studentů, motivovat je k dalšímu profesnímu vzdělávání a celkově přispět k jejich
osobnostnímu růstu.
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