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V Českém Těšíně 8. dubna 2016 

Milí absolventi českotěšínského gymnázia,  

organizační výbor oslav, vedení školy a Správní rada Nadačního fondu přátel Gymnázia si Vás dovoluje pozvat 

u příležitosti oslav 95. výročí založení našeho gymnázia k účasti na jejich průběhu. Oslavy proběhnou ve dnech 17 . – 

19. června 2016 a jejich hlavní část bude probíhat v areálu školy. V informačním centru v přízemí budovy gymnázia 

nabídneme všem zúčastněným almanach, trička a množství upomínkových předmětů i materiálů vydaných k výročí 

školy. K příjemnému rozjímání bude v budově školy k dispozici občerstvení v několika „kavárničkách“. 

Samotné oslavy začnou v pátek 17. června 2016 Dnem otevřených dveří a vernisáží několika výstav spojených 

s historií školy. Školní budova bude pro všechny návštěvníky otevřena od 8:00 do 16:00 hodin. Vyvrcholením pátečních 

oslav bude koncert souboru Hradišťan v 18:00 hodin v evangelickém kostele Na Rozvoji. Lístky na koncert si můžete 

zakoupit v kabinetu TV u Mgr. Karla Přikryla a na sekretariátu gymnázia, případně na několika dalších místech v Českém 

Těšíně, která budou postupně aktualizována na webu školy.  

Hlavním dnem oslav bude sobota 18. června 2016, kdy bude dějištěm nejrůznějších akcí od 8:00 hodin do 

pozdního večera areál školy. Oficiální vystoupení ředitele školy s oznámením nového názvu školy proběhne právě 

tento den ve 14:00 hodin na pódiu v rámci zahradní slavnosti situované do venkovní části areálu gymnázia. Součástí 

slavnosti plné dobrého jídla a pití budou kulturní vystoupení studentů a absolventů školy. Časový harmonogram 

vystoupení na hlavním pódiu bude uveden na webu a Facebooku školy. V budově školy proběhnou v souladu s mottem 

oslav „Zpátky do lavic“ setkání jednotlivých absolventských ročníků, která se mohou konat přímo ve třídách, v nichž 

absolventi studovali. O jejich pohodu se postarají současní studenti gymnázia. Z kapacitních a organizačních důvodů 

nebudou tentokrát zajišťovány k tradičním srazům absolventů restaurace v Českém Těšíně a okolí. Na webu gymnázia 

bude uveden seznam restauračních zařízení, která bude možno navštívit individuálně.  

 Poslední den oslav, neděle 19. června 2016, proběhne ve znamení dopoledních bohoslužeb – v evangelickém 

kostele Na Rozvoji a v katolickém kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech.  

Konkrétní program oslav s časovým rozpisem najdete na webové adrese 

http://www.gmct.cz/oslavy-95-vyroci-zalozeni-gymnazia  

http://www.gmct.cz/oslavy-95-vyroci-zalozeni-gymnazia


Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že jsme nezisková instituce, obracíme se na Vás s prosbou o dar ve výši 350 

Kč, jenž bude použit na rozvoj vzdělanosti žáků gymnázia. Každý platící účastník obdrží aktuální almanach k výročí a 

drobný upomínkový předmět. Za dobrovolné navýšení příspěvku, případně širší sponzorskou spolupráci budeme velmi 

vděční. 

Číslo účtu pro zasílání peněžních darů:  2129246369/0800  (Česká spořitelna) 

IBAN:  CZ26 0800 0000 0021 2924 6369 

SWIFT:  GIBACZPX 

BIC:  GIBACZPX 

Při platbě uveďte prosím ve zprávě pro příjemce své jméno, příjmení a maturitní ročník. 

 

Vzhledem k organizační náročnosti Vás prosíme o zaslání finančního příspěvku a potvrzení vaší účasti na srazu 

nejpozději do konce května 2016. Budeme rovněž vděční za pomoc při aktualizaci naší databáze absolventů 

(upřesněním Vaší adresy, případně adres Vašich spolužáků, které neprodleně pošlete na adresu oslavy@gmct.cz).  

Informace k oslavám jsou zveřejněny a budou pravidelně aktualizovány na internetových stránkách školy.  

Dotazy, podněty a připomínky posílejte na e-mailovou adresu oslavy@gmct.cz, případně volejte na číslo sekretariátu 

školy +420 558 746 431.  

 

Za školu a organizační výbor oslav se na setkání s Vámi těší  

 

             Tomáš Hudec, v. r.                                                                                   Petr Prokop Siostrzonek, v. r. 

              ředitel gymnázia                                                                        předseda Nadačního fondu přátel gymnázia   
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