
 

 

 
 

 

 Český Těšín 1. 3. 2022  

 

 Milí absolventi českotěšínského gymnázia, 

 

vedení školy, Nadační fond gymnázia a Spolek rodičů Vás srdečně zvou na oslavy 100. výročí 

založení naší školy.  

Oslavy zahájíme ve čtvrtek 16. června 2022 v 18.00 v kostele Na Rozvoji.  Benefiční koncert 

kapely Hradišťan uvede Mgr. Petr Prokop Siostrzonek, arciopat Břevnovského kláštera a předseda 

Nadačního fondu přátel gymnázia.  

Sobota 18. června 2022, hlavní den oslav, proběhne ve znamení zahradní slavnosti v nově 

zrekonstruovaných prostorách školy. Na studentská léta budete moct zavzpomínat ve své alma mater, která 

bude otevřena pro všechny návštěvníky od 9.00 až do večerních hodin. V informačním centru bude 

připraven k vyzvednutí almanach a další materiály včetně upomínkových předmětů. K příjemnému 

vzpomínání a radostnému setkávání jistě přispěje občerstvení v kavárničkách na chodbách školy 

i ve venkovních stáncích. Vše bude doprovázeno kulturním programem studentů, absolventů a dalších 

hostů na venkovním podiu. 

Ve třídách se můžete setkat se svými spolužáky. Pokud budete mít zájem, zveřejníme tuto informaci 

s hodinou setkání a konkrétní třídou na školním webu v sekci OSLAVY 100 let. 

V neděli 19. června budou oslavy zakončeny bohoslužbami v českotěšínských kostelech 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (mši bude celebrovat P. P. Siostrzonek) a Na Rozvoji. 

 

Jsme nezisková instituce, proto se na Vás obracíme s prosbou o paušální peněžní příspěvek ve výši 

500 Kč k pokrytí výdajů na organizaci oslav. Jako poděkování od nás obdržíte almanach, neprodejnou 

publikaci o historii gymnázia a upomínkový předmět. Za dobrovolné navýšení příspěvku, případně 

sponzorskou spolupráci budeme velmi vděční. V rámci platebního příkazu sdělte prosím ve zprávě pro 

příjemce své jméno, příjmení (u dam i za svobodna), maturitní ročník a třídu (nutné pro evidenci). 

Vzhledem k organizační náročnosti oslav Vás prosíme o zaslání finančního příspěvku nejpozději 

do konce května 2022. Budeme rovněž rádi za pomoc při aktualizaci naší databáze absolventů 

(upřesněním adresy Vaší, případně adres Vašich spolužáků). 

Podrobné informace, program oslav a doprovodných akcí (např. možnost „studentského - absolventského“ 

vstupného do Muzea Těšínska) budou uveřejněny na internetových stránkách školy www.gmct.cz a ve 

sdělovacích prostředcích. Kontaktní e-mailová adresa je oslavy@gmct.cz a telefon na sekretariát gymnázia 

558 746 431. Veškeré dotazy, informace apod. můžete rovněž směřovat na vedení gymnázia. 

 

 Účet Nadačního fondu přátel gymnázia k poukázání příspěvku je: 

 

FIO banka      2801647188 /2010 

 

Dárce prosíme, aby svou účast potvrdili odpovědí na tento mail. V informačním centru 

u vchodu do budovy gymnázia pro ně bude připraven dárkový balíček. 

 

Za školu, Nadační fond přátel gymnázia a Spolek rodičů se na setkání s Vámi těší 

 

 

RNDr. Tomáš Hudec v.r.  Mgr. Petr Prokop Siostrzonek v.r.  Miroslava Szemlová v.r. 

ředitel gymnázia    předseda NFPG     předsedkyně SRPŠ 
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