
 

 

Vážení přátelé Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně, 
  

před 100 lety zahájila činnost naše škola. Toto významné výročí jsme chtěli 

společně oslavit již loni v červnu a dlouhodobě jsme chystali řadu akcí pro 
absolventy, bývalé i současné zaměstnance. Bohužel tomu kovidová situace 
chtěla jinak a oslavy jsme museli odložit.  

Již od září 2021 ale realizujeme některé plánované i nově připravené akce 
v rámci oslav školy. 10.9.2021 jsme slavnostně otevřeli nový sportovní areál 

gymnázia a nově zrekonstruované vnitřní prostory školy.  

O všech aktivitách, které probíhají ve stém roce od založení školy, tedy ve 
školním roce 2021/2022, Vás průběžně informujeme na stránkách školy 

I v médiích. 

Hlavní oslavy plánujeme na červen 2022. Již nyní Vám představíme základní 

program. O podrobnostech budou všichni absolventi informováni mailem 
v průběhu dubna. 

 

Čtvrtek 16. června 2022, 18.00 

Zahájení oslav – kostel Na Rozvoji 
Benefiční koncert kapely Hradišťan uvede Mgr. Petr Prokop Siostrzonek, arciopat 

Břevnovského kláštera a předseda Nadačního fondu přátel gymnázia. 
 

Pátek 17. června 2022 
Slavnostní setkání s bývalými a současnými pedagogy, sponzory a partnery 

školy. 
 
Sobota 18. června 2022, od 9.00 
Hlavní den oslav – nově zrekonstruované prostory školy 

Sobota proběhne ve znamení zahradní slavnosti. Vaše alma mater bude 
otevřena až do večerních hodin, připraveny na Vás budou kavárničky, 

občerstvení a kulturní program 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. 
 

Neděle 19. června 

Zakončení oslav – českotěšínské kostely 
Oslavy budou zakončeny v českotěšínských kostelech Nejsvětějšího Srdce 

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

 

 
DALŠÍ INFORMACE 

- V sobotu 18. 6. můžete čerpat “absolventkou” slevu na vstupném do Muzea 

Těšínska. 

- Adresy své či Vašich spolužáků můžete aktualizovat na e-mailové adrese 

oslavy@gmct.cz. 

- Kontaktní e-mailová adresa je oslavy@gmct.cz, telefon na sekretariát 

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

směřovat na vedení gymnázia. Těším se na setkání s Vámi. 

 
RNDr. Tomáš Hudec 


