
PROGRAM OSLAV 

ČTVRTEK 3. 10. 2019 

18.00 hod. vystoupení taneční skupiny a školní kapely na Dukelském náměstí v rámci Burčákových slavností 

SOBOTA 5. 10. 2019 

11.00 hod. – zahájení výstav o historii a současnosti školy a   vernisáž obrazů absolventa   Antonína  Vojtka za 

hudebního doprovodu skladeb a fanfár, které  při této příležitosti složil  hudební skladatel   J. Šimíček.  ( Výstavy  

se uskuteční  v budově školy  do 16.00 hod. a vstup bude možný  z Dukelského náměstí i z Bratislavské ulice.) 

 

SOBOTA 12. 10. 2019  

11.00 SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A BÝVALÝCH A SOUČASNÝCH  UČITELŮ V BUDOVĚ ŠKOLY 

Program setkání:  

 derniéry výstav o historii a současnosti školy 

 derniéra výstavy obrazů absolventa Antonína Vojtka za hudebního doprovodu a fanfár, které při této 

příležitosti  složil hudební skladatel J. Šimíček 

 založení Knihy osudů 

 zapečetění vzkazů do budoucnosti, které připravují studenti 

 společné focení absolventů na náměstí. 

 (Gymnázium bude otevřeno do 16.00 hod.)  

 17.00 hod. slavnostní koncert v kostele sv. Václava a sv. Anežky České. Vystoupí na něm P. Březík –   

sóloviolista zlínské Filharmonie Bohuslava  Martinů, Z. Plech – sólista opery ND v Praze a    doc. J. Král na  

varhany.    

 V průběhu dne mohou návštěvníci setkání zavítat do  Městského muzea  a galerie Hustopeče, na Městský 

úřad, do  katolického kostela  sv. Václava a sv. Anežky české, do evangelického kostela a do  Křesťanského 

centra Apoštolské církve.   

NEDĚLE  13. 10. 2019 

10. 00 hod.    komentovaná  prohlídka městem začínající  u  Městského muzea  a galerie Hustopeče  

14.00 hod.  slavnostní  odhalení  pamětní desky evangelického  faráře Vlastimila Svatopluka Jurena, zakladatele 

školy a Gymnázia v Hustopečích, v evangelickém kostele 

15.00 hod. přednáška a koncert  školní kapely v evangelickém kostele. 

Děkujeme představitelům   Městského úřadu Hustopeče, Městského muzea a galerie Hustopeče, 

katolického kostela  sv. Václava a sv. Anežky české, evangelického kostela a Křesťanského centra 

Apoštolské církve  za jejich spolupráci,  podporu a zapojení se do  oslav!   


