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V Brně dne 20. září 2022 

Milá kolegyně, milý kolego, 

 srdečně Vás zveme na OSLAVY 155 LET  GYMNÁZIA NA TŘÍDĚ KAPITÁNA JAROŠE 

V BRNĚ, které se budou konat v sobotu 1. října 2022 na gymnáziu, v chrámu sv. Tomáše, 

v Městském divadle Brno a v Kulturním centru Babylon (viz podrobný program na druhé straně 

tohoto dopisu). 

 Oslavy bychom rádi uspořádali důstojně, což je ovšem v této době ekonomicky velmi nákladné. 

Jen pronájmy divadla a Babylonu stojí min. 250 Kč na osobu.  Proto se obracíme i na Vás s prosbou o 

dobrovolný finanční příspěvek v minimální výši 200 Kč.  Částku  můžete  poslat  na  účet  Klubu 

absolventů gymnázia u Československé obchodní banky č.  112 706 200 / 0300.  

Částku je možno uhradit bezhotovostně převodem z účtu nebo 

v hotovosti složenkou na kterékoliv poště v ČR. Pro platbu můžete použít QR 

kód (prosím o doplnění částky a variabilního symbolu). Platbu bude možné 

provést i v hotovosti při vstupu do Kulturního centra Babylon.  

 Jako variabilní symbol uveďte, prosím, pětimístné číslo, v němž 

první 4 číslice budou rokem Vašeho absolvování gymnázia a 5. číslice bude 

přiřazovat třídu podle následujícího klíče: A - 1, B - 2, C - 3, D - 4, E - 5, F - 6. 

(Tedy např. absolvent maturující v roce 1984 ve třídě 4.A bude mít variabilní 

symbol 19841.)  

 Potvrzení o platbě si uschovejte - bude sloužit jako vstupenka na oslavy. Částku 1000 Kč nebo 

vyšší lze považovat za sponzorský dar pro školství a je možno ji odečíst z daňového základu.   

        Máte-li zájem o umístění reklamy v Programu 156 nebo v sále KC Babylon při oslavách, spojte 

se přímo s ředitelem gymnázia RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D. (tel. 545577371 nebo 545321282, e-

mail herman@jaroska.cz ), se kterým projednáte návrh smlouvy.  

       Bohužel existují některé třídy,  u kterých nefunguje třídní důvěrník, a jimž jsme tuto informaci 

nemohli poslat. Pomozte nám, prosím, najít v těchto třídách důvěrníky a kolegy včas informujte o 

připravovaných oslavách. 

● Informace o oslavách naleznete na internetové adrese  

http://www.jaroska.cz/oslavy155/  

  

RNDr. Jiří Herman, Ph.D. Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.  RNDr. Pavel Boucník 

           ředitel gymnázia            předseda Klubu absolventů místopředseda Klubu absolventů 

http://www.jaroska.cz/oslavy155
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PROGRAM OSLAV 155 LET GYMNÁZIA NA TŘÍDĚ KAPITÁNA 

JAROŠE V BRNĚ 

SOBOTA  1. ŘÍJNA 2022 
 

9.00 - 13.00 hod. Den otevřených dveří na gymnáziu 

 - prohlídka budovy Brno, třída Kapitána Jaroše 14 

   - informace a ukázky jednotlivých předmětových komisí 

   - promítání filmů a videa z minulých oslav výročí založení školy 

   - výstava historických dokumentů, tabel a studentských prací 

   - další kulturní a společenské akce 

   - prodej publikací gymnázia 

- prohlídka budovy nižšího gymnázia Brno, Příční 16  
 

9.00 - 10.00 hod. Slavnostní bohoslužba v chrámu sv. Tomáše Brno, Moravské nám. 1 

- celebruje českobudějovický biskup Mons. Mgr. Pavel Posád spolu s dalšími 

celebranty – absolventy našeho gymnázia 

- hudební doprovod: pěvecký sbor nižšího gymnázia 
 

14.00 - 16.00 hod. Slavnostní shromáždění profesorů, studentů, absolventů a přátel školy 

   v Městském divadle Brno, Lidická 16 – hudební scéna 

- zahájení předsedou Klubu absolventů prof. MUDr. Pavlem Ventrubou, DrSc. 

a ředitelem gymnázia RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D. 

 - slavnostní projev prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D. 

   - zdravice hostů 

   - předání čestných odznaků gymnázia 

   - koncert pěveckého sboru vyššího gymnázia 
 

17.00 - 24.00 hod. Tradiční setkání absolventů, profesorů a přátel školy v Kulturním centru 

Babylon – Brno, Kounicova 20 (bývalý Stadion) 

   - nově zrekonstruované prostory   

   - stolové uspořádání po maturitních ročnících   

   - zahájení pěveckým sborem vyššího gymnázia 

 - k tanci a poslechu hraje v době 19.00-23.00 hod. skupina One Man (Ing. Jan 

Vancl – klarinet, saxofon) 

   - možnost občerstvení 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ 

http://www.jaroska.cz/oslavy155

