Vážený abituriente,
v září tohoto roku si připomeneme 120. výročí založení gymnázia, na oslavu tohoto výročí
Vás srdečně zveme. Obracíme se na Vás s prosbou, zda byste informoval o této akci i své spolužáky.
Program oslav je součástí tohoto dopisu. Oslava výročí je poměrně finančně náročná, finance na zajištění oslav můžeme získat pouze od sponzorů a abiturientů. Proto byl stanoven účastnický poplatek ve
výši 200,-Kč. Z příspěvku je hrazen almanach, nájemné a ostatní náklady spojené s přípravou oslav.
Uvítali bychom rovněž, kdybyste informaci o možnosti sponzorování akce rozšířil i mezi Vaše spolužáky. Sponzorům můžeme nabídnout prezentaci jejich firmy v připravovaném almanachu (do 30. 6.
2017) nebo prezentaci v průběhu oslav. Na požádání Vám potvrdíme rovněž darovací smlouvu.
Formulář darovací smlouvy si můžete stáhnout na stránkách https://www.gymjev.cz/srpss/.
Na setkání se všemi abiturienty se těší
Mgr. Dita Šponerová
zástupce ředitele

Mgr. Jiří Janeček
ředitel

Gymnázium Jevíčko
1897– 2017
120. výročí založení gymnázia
16. září 2017
Sobota 16. 9.
08:00
Fanfáry na městské věži (žesťový kvintet)
Otevření budovy gymnázia, prezence účastníků oslav
Výstava „Gymnázium 1897-2017“
09:00
Mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku
10:00
Hudba na schodech gymnázia (Cantilo)
11:00
Slavnostní zasedání pedagogické rady v aule gymnázia
(pedagogický sbor a hosté oslav)
12:00
Setkání s hosty oslav v budově Zámečku
13:00
Setkání bývalých zaměstnanců gymnázia ve sborovně
14:00
Řazení abiturientů do průvodu před budovou gymnázia
14:30
Průvod od budovy gymnázia na náměstí
15:00
Setkání abiturientů gymnázia ve velkém sále hotelu Morava
(ročníky 1904 – 1973)
17:00
Společenský večer abiturientů
(hudba Jevíčský Big Band 17:00 – 22:00)
Nejmladší absolventi mohou využít k setkání těchto zařízení:
RESTAURACE VESMÍR (tel. 461326214), PRIMA PIZZERIE (tel. 721190170), RESTAURACE
SPORT (tel. 777300572), REAL BAR (tel. 603536529), PIVNICE NA DVORCI tel. 603536529),
KAVÁRNA – BAR 2. SVĚT tel. 774997118), HOTEL ALSTER (tel. 461325691, 7777078734)
Příspěvek na oslavy ve výši 200,-Kč lze zaplatit při prezenci 16. 9., převodem na účet č.
1280337349/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno, rodné příjmení a rok maturity), popř. osobně v kanceláři školy. Ubytování (200,-Kč) lze objednat na domově mládeže gymnázia u Věry Vafkové, tel. 461327806, 775327806.
Další možnosti ubytování: hotel Morava (461325135, 775325135, www.moravahotel.cz), hotel Alster (461325691, 739354125, www.alster.cz), hotel a restaurace U Apoštola (773112592,
http://www.hoteluapostola.cz/), město Velké Opatovice (776 383 837, bho@velkeopatovice.cz)
Informace o oslavách: www.gymjev.cz, janecek@gymjev.cz, tel. 461327805, 461327831

