
 
Harmonogram oslav 

 
V roce 2019 si připomínáme, že Gymnázium Velké Meziříčí bylo založeno před 120 lety. K tomuto 
výročí připravujeme řadu akcí, o jejichž termínech bychom rádi informovali širokou veřejnost, zejména 
naše žáky a absolventy. 
 

Projektový den, 10. května 2019 

 Žáci a učitelé chystají na pátek 10. května projektový den, který bude věnován historii 
a současnosti našeho ústavu. 

Almanach GVM 120 

 Sestavujeme (jako tradičně při desítkových výročích) Almanach GVM 120, který bude od 
7. června v prodeji.  

Vernisáž výstavy A léta běží, vážení: 6. června 2019 

 Hlavní dny oslav částečně spojíme  s významnou velkomeziříčskou akcí – Evropským festivalem 
filosofie. Ve čtvrtek dne 6. června v podvečer se uskuteční v Muzeu Velké Meziříčí slavnostní 
vernisáž výstavy A léta běží, vážení. 

Další  výtvarné výstavy, květen, červen 2019 

 Němí svědkové, zahájení 20. 5. 2019, půda GVM 

 Trocha poezie nikoho nezabije, zahájení 29. 5. 2019, Městská knihovna Velké Meziříčí 

 Škola – základ života, zahájení 4. 6. 2019, výstavní síň Jupiter clubu 

Akademie 120, 7. června 2019 

 V pátek 7. června (v den slavnostního zahájení festivalu filosofie) se představí naši současní 
a bývalí žáci Akademií 120 v hlavním sále Jupiter clubu. Začátek je ve 20 h. 

Den otevřených dveří, Akademie 120, 8. června 2019 

 V sobotu 8. června dopoledne od 8 h do 11 h a odpoledne od 16 h do 19 h bude budova GVM 
otevřena pro zájemce o její prohlídku či posezení ve třídách. 

 V sobotu 8. června v 15 h se uskuteční opět Akademie 120 v hlavním sále Jupiter clubu zejména 
pro návštěvníky oslav ze vzdálenějších míst. 

Společenský večer, 8. června 2019 

Od 20 hodin pořádáme v prostorách Jupiter clubu společenský večer pro žáky, absolventy a  příznivce 
GVM. Kvůli organizačnímu zabezpečení společenského večera prosíme zájemce, aby svou účast 
zaregistrovali na stránce: 

www.gvm.cz/cs/o-skole/120let 
 

 Budeme se snažit zajistit rezervace pro jednotlivé maturitní ročníky. 
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