
 

 

 

V Jindřichově Hradci dne 23. listopadu 2018  

Vážený pane řediteli,  

vážení kolegové – učitelé matematiky,  

milí žáci – zájemci o matematiku! 

 

Gymnázium V. Nováka v J. Hradci pořádá ve spolupráci s pobočným spolkem Jednoty českých matematiků a fyziků  

v Českých Budějovicích v rámci podpory výuky matematiky a přírodovědných předmětů cyklus přednášek 

s významnými osobnostmi české vědy. Po úspěšné přednášce RNDr. Jiřího Grygara, CSc., světoznámého českého 

astronoma a astrofyzika, který byl hostem na Gymnáziu V. Nováka v září 2018, přijal pozvání organizátorů člen Katedry 

matematické analýzy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze  

prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. 

 

Profesor Pick přednese na gymnáziu populárně naučnou přednášku pod názvem „Hrášek a sluníčko aneb Jak pomocí 

matematiky pohněvat veřejnost“, jejímž cílem je motivovat žáky a studenty ke studiu matematiky a jejích aplikací. 

Profesor Pick je známý svým poutavým řečnickým uměním a inteligentním humorem, jež si jistě získají pozornost 

odborníků i žáků. Po přednášce prof. Picka bude následovat diskuse. Své zkušenosti ze studia na MFF UK v Praze 

přiblíží student, který bude pana profesora doprovázet. 

Gymnázium V. Nováka chce vyhovět žádostem stran veřejnosti a organizuje přednášku jako veřejnou akci. Proto 

s radostí nabízíme účast na přednášce vybraným žákům Vaší školy a Vašim učitelům matematiky, kteří by žáky  

na gymnázium doprovodili. Mělo by se jednat o jednotlivé žáky s vážným zájmem o matematiku‚ například úspěšné 

řešitele Matematické olympiády, nikoliv celé školní třídy. Rádi uvítáme také budoucí studenty gymnázia! Z důvodu 

omezené kapacity učebny je nutné si do 25. ledna 2019 rezervovat místa na kontaktním emailu fiala@gvn.cz . 

 

Termín konání:  pondělí 28. ledna 2019, 11.00 – 12.30 

Místo konání: budova GVN, vstup hlavním vchodem z Husovy ulice, učebna chemie, přízemí budovy GVN vzadu  

Cíloví účastníci:  žáci ZŠ 8. a 9. tříd, žáci SŠ, studenti VŠ, učitelé matematiky, akademičtí pracovníci, zájemci z řad 

veřejnosti, příznivci matematiky  

Vstup: zdarma 

Registrace: fiala@gvn.cz do 25. ledna 2019 
Organizace a kontaktní osoba: PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph.D., učitel GVN, fiala@gvn.cz 

Poznámka: Přednáška není vzdělávací akcí v rámci DVPP s akreditací MŠMT.  

 

Těšíme se na účast žáků, studentů, učitelů i zájemců z řad veřejnosti! 

V případě dotazů se obraťte, prosím, na kontaktní osobu. 

S pozdravem  

Ing. David Hembera, ředitel školy 

Gymnázium V. Nováka J. Hradec 
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