
 

Gymnázium oslavilo 120. výročí svého založení1 

Gymnázium ve Velkém Meziříčí bylo založeno před 120 lety. K tomuto výročí připravili studenti, učitelé 

i absolventi oslavy s bohatým programem. 

V pátek 10. května pedagogové nachystali projektový den, v jehož úvodu se studenti gymnázia i hosté 

ze dvou základních škol seznámili s historií i současností školy. Poté už se rozeběhla projektová výuka, 

při níž žáci plnili různé úkoly, vyslechli si přednášky, zamýšleli se nad tématy spojenými se školstvím, 

ale také sami přiložili ruku k dílu při výrobě upomínkových předmětů. 

Součástí oslav bylo také několik výstav. Ve výstavní síni velkomeziříčského muzea byla do 14. července 
ke zhlédnutí výstava nesoucí název „A léta běží, vážení“.  Expozice zahrnovala díla osmnácti autorů, 
kteří žijí v různých koutech republiky, věnují se rozmanitým povoláním a generačně je dělí i desítky let. 
Přesto však mají jedno společné – jedná se o absolventy velkomeziříčského gymnázia. Autorem 
konceptu výstavy je Eva Kočí Valová, které se podařilo od autorů shromáždit nejen množství obrazů, 
ale také plastiky či ukázky šperků a vitráží. 

Současní gymnazisté vystavovali své práce na půdě gymnázia, kde si návštěvníci již tradičně mohli 
prohlédnout práce maturantů z výtvarné výchovy, další díla pak byla instalována v městské knihovně 
nebo ve výstavní síni Jupiter clubu.  

Hlavní termín oslav ve dnech 7. a 8. 6. 2019 byl propojen s 13. ročníkem Evropského festivalu filosofie 
pořádaného Jupiter clubem Velké Meziříčí. Po zahájení festivalu a úvodních přednáškách obsadila 
pódium velkého sálu Jupiter clubu se svým bohatým programem Akademie 120. Pod vedením Barbory 
Štindlové a Lukáše Dočkala studenti a absolventi Gymnázia Velké Meziříčí divákům předvedli klavírní 
i taneční vystoupení, gymnastiku, vzdušnou akrobacii, pěvecká či hudební čísla. Zazněly písně od 
známých kapel jako například Olympic, Red Hot Chilli Peppers, Chicago, Pompeii, Cyndi Lauper, 
B.Carlisle a mnoho dalších. Kapela MHD, performeři Best od Voiceband, Acapella BaBeMaFr, 
Dvougenerační hudební duo a sbor gymnázia dokázali nadchnout nejednoho posluchače. Klavírní trio 
překvapilo hrou všech účinkujících na jeden klavír. Ze vzdušné akrobacie se publiku tajil dech.  Celým 
večerem provázela studentská moderátorská dvojice a čísla programu propojila také projekce 
filmových pasáží, jejichž autory jsou absolventi Dominik Sklenář, Jakub Holub a Radim Svoboda. 
Příjemná atmosféra, nápaditost realizace a výkony účinkujících si vysloužily velký ohlas u všech diváků. 
Gymnázium může být hrdé na to, kolik talentů se ve škole objevovalo a stále nachází. Poděkování za 
spolehlivou spolupráci při přípravě a realizaci akademie a také společenského večera si zaslouží 
pracovníci Jupiter clubu pod vedením ředitele Milana Dufka. 

V soboru 8. června byla celý den budova gymnázia otevřena pro zájemce o její prohlídku, posezení ve 
třídách či popovídání s profesory. Návštěvníci měli možnost si projít školu od podzemního patra, kde 
se nacházejí zrekonstruované šatny, až po půdu.  Hosty zaujala zejména výstava projektových listů 
z hodin dějepisu, kdy studenti vyhledali a vyzpovídali některého z absolventů GVM. Takřka půl čtvrtého 
sta listů zachytilo názory, osudy a podobu gymnazistů od padesátých let do současnosti a mnozí 
návštěvníci se mezi oslovenými absolventy sami našli.  

                                                           
1 Přetištěno s mírnou úpravou z měsíčníku VELKOMEZIŘÍČSKO. 



Součástí sobotního programu bylo také slavností shromáždění pozvaných hostů, které proběhlo v aule 
školy. Mezi řečníky se objevili zástupci města, Kraje Vysočina, vysokých škol, vystoupil také ředitel školy 
Aleš Trojánek. Program slavnostního shromáždění doplnil svým vystoupením sbor gymnázia pod 
vedením Markéty Rosové Prudíkové. V řadách hostů jsme také mohli vidět bývalé i současné pedagogy, 
úspěšné absolventy, zástupce sdružení rodičů. 

Zakončení oslav proběhlo na společenském večeru, určeném pro žáky, absolventy a příznivce 
gymnázia. Rozhovory mezi studenty, studenty a pedagogy, jednotlivými ročníky navzájem doplnila ve 
velkém sále hudební produkce skupiny M.E.Š., která zúčastněné zvala na taneční parket, taneční 
vystoupení Karolíny Trutnové s Danielem Vojtěškem a pěvecký program Venduly Příhodové. Hlavně se 
však až do pozdních nočních hodin povídalo a vzpomínalo. 

Závěrem připomeňme, že u příležitosti 120 let založení Gymnázia Velké Meziříčí vyšel almanach, který 
je možné zakoupit přímo na gymnáziu nebo v knihkupectví na náměstí. 

Přejeme velkomeziříčskému gymnáziu i do dalších let hodně úspěchů, a protože školu tvoří vždy 
především lidé, směřujme své přání hlavně studentům a pedagogům. Přejme si také, aby gymnázium 
bylo i nadále vzdělanostním a kulturním centrem města Velké Meziříčí. 

 

Obálka publikace Almanach 120 GVM. 

 

Fotografie z oslav jsou na stránce: 

http://www.gvm.cz/cs/fotogalerie/oslavy/120-let-gvm 

http://www.gvm.cz/cs/fotogalerie/oslavy/120-let-gvm

