
Oslavy výročí založení našeho gymnázia 

 

10. výročí - nebylo zřejmě oslavováno, nebylo ani zmíněno v tištěných výročních zprávách z let 1928-1929, 1929-1930. 

20. výročí -  dne 22. dubna 1939 uspořádalo gymnázium slavnostní akademii s tímto programem: 

1. B. Smetana: Našim děvám, polka (orchestr) 

2. Proslov ředitele 

3. Box, zápas, jiu-jitsu – v rytmické úpravě (žáci nejvyšších tříd) 

4. Sofoklés: Antigona (dramatický výstup žákyně) 

5. Nešvera: Moravě (smíšený sbor) 

6. A. Jirásek: Lucerna, výstup ze IV. dějství (žáci vyšších tříd) 

7. H. Wieniawski: Mazurka pro housle a klavír 

8. Valčíková studie (žákyně vyšších tříd) 

9. G. Verdi: Traviata, ouvertura ke III. jednání 

10. Veselé národní písně pro sbor a orchestr (orchestr a žáci prvních dvou tříd) 



Akademie měla veliký úspěch. Druhou oslavnou akcí byla letní studentská slavnost ve dnech 24. a 25. dubna, „aby naše 

výročí mohl s městem slaviti také venkov.“ 

Jako dar věnovala k dvacetiletí školy Občanská záložna gymnáziu pro profesorskou knihovnu Ottův slovník naučný 

s dodatky. 

Pan ředitel K. Weigner ve 20. výroční zprávě z roku 1938-1939 psal o vývoji gymnázia od jeho počátků, zmínil také počet 

maturantů (od roku 1925-1926 do roku 1938-1939 – celkem 180 abiturientů) i současný stav žáků: „Tak trvá v Ivančicích 

v 20. roce svého bytí vyšší česká střední škola pro Ivančicko a celou přilehlou oblast, Státní reálné gymnasium se 7 třídami a 

4 pobočkami, s 370 žáky a profesorským sborem 19ti členným. Je to ústav dobře založený a příznivými podmínkami 

opatřený. Jako byl dosud, bude jistě i v budoucnu předmětem lásky a obětavosti města a kraje!“ 

30. výročí – dne 11. a 12. června 1949 slavilo Blahoslavovo reálné gymnasium 30 let svého trvání studentskou slavností 

s tímto programem: 

1. Dne 11. června se v Besedním domě konal sjezd abiturientů. Ředitel gymnázia vzpomněl ve svém projevu historii školy a 

všichni zavzpomínali i na prvního ředitele gymnázia dr. Jaroslava Lisického, kterému byla odeslána zdravice.  Potom se 

konala v družné náladě akademie, na které vystupovali současní i bývalí žáci školy. 

2. V neděli dne 12. června se nejprve konala bohoslužba za zemřelé profesory a studenty, poté byla slavnostně otevřena 

výstavka školních památek. Odpoledne žáci uspořádali alegorický průvod na Rénu, kde sehráli Jiráskovu Filosofskou historii. 

3. Vzpomínkové slavnosti byly zakončeny taneční veselicí v Besedním domě. 

Ve výroční zprávě se věnoval prof. Zatloukal historii gymnázia, připomněl významné pedagogy, zejména prvního ředitele 

dr. J. Lisického. Nezapomněl ani na Matici středoškolskou a jejího prvního předsedu A. Schildbergera, na Rodičovské 



sdružení založené v roce 1933, které přebralo práci Matice středoškolské. V textu se věnoval také smutným obdobím školy 

– dne 1. listopadu 1944 bylo gymnázium zcela zrušeno. Vzpomínku věnoval také profesorům a studentům, kteří byli za 2. 

světové války popraveni, umučeni v koncentračních táborech, vězněni pro svoji odbojovou činnost. Zmínil znovuotevření 

gymnázia dne 29. 5. 1945, první maturity v obnovené republice i únorové události roku 1948, které přinesly značné změny i 

do života naší školy. Závěrem shrnul veliký význam a bohaté zásluhy ivančického gymnázia v oblasti kulturní, osvětové i 

sociální a nazval ho kulturním střediskem celého kraje. 

40. výročí – snažíme se získat informace, zda a jak bylo výročí v roce 1959 vzpomenuto. 

50. výročí  - bylo oslaveno ve dnech 22. - 23. června 1969. 

1. V budově zemědělské školy v Růžové ulici se konala výstava o historii gymnázia.  

2. Na hřišti na Malovansku se odehrálo finále sportovních her mládeže. 

3. V sobotu 21. 6. se konal alegorický průvod, který prošel Ivančicemi až do kulturního domu v Alexovicích. V tento den se 

uskutečnily také besedy absolventů. 

4. V neděli 22. 6. dopoledne uspořádali studenti školy v kině Réna matiné. Večer sehráli studenti v přírodním divadle na 

Réně Shakespearovu hru Sen noci svatojánské. Představení navštívilo 1200 lidí. 

5. Byl vydán první almanach naší školy: 50 let gymnasia v Ivančicích (1919-1969). 

60. výročí - snažíme se získat informace, zda a jak bylo výročí v roce 1979 vzpomenuto. 

70. výročí – oslavilo gymnázium 27. 10. 1989.  



1. Slavnostní akademie se konala v Městském kulturním středisku v Ivančicích. Zde mohli také zájemci zhlédnout výstavu 

prací dvou absolventů gymnázia – výtvarníků (pan J. Seka – keramika, pan P. Paviš – obrazy). 

2. Ve škole se konal Den otevřených dveří spojený s výstavkou technické tvořivosti a výtvarných děl studentů. 

75. výročí – akce k 75. výročí založení gymnázia započaly již v lednu 1994 studentským plesem, pokračovaly mnoha dalšími 

aktivitami, např. meziročníkovými turnaji v kopané, odbíjené a košíkové, přebory GJB v atletice, několika večery nad 

kronikou školy, výstavou Školství v Ivančicích, Dny otevřených dveří gymnázia (24. – 26. června 1994). 

1. V kině Réna mohli návštěvníci zhlédnout výstavu uměleckých prací profesorů a absolventů gymnázia, ve foyer 

Městského úřadu Ivančice práce studentů z hodin výtvarné výchovy. 

2. Slavnostní shromáždění k 75. výročí založení gymnázia se konalo v kině Réna dne 24. 6. 1994. 

3. Slavnostní průvod k památníku J. Blahoslava se uskutečnil odpoledne dne 25. června. Stejného dne se konal ještě večerní 

koncert k oslavám výročí školy. 

4. Vyšel druhý školní almanach: 75 let Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích. 

80. výročí – nebylo zřejmě oslavováno, nebylo v kronice vzpomenuto. 

85. výročí – Akce zaměřené k 85. výročí založení školy se odehrávaly již od února 2004, kdy se konal studentský ples. Na něj 

navazovaly oblíbené večery nad kronikou gymnázia, besedy se studenty – významnými absolventy GJB, studentský majáles, 

sportovní zápasy, výstavy děl absolventů GJB, slavnostní koncert studentského pěveckého sboru Blahoš aj. Ve dnech 26. – 

27. června 2004 se konaly oslavy s tímto programem: 

1. Dny otevřených dveří gymnázia. 



2. 26. června – slavnostní pedagogická rada, průvod k pomníku J. Blahoslava, slavnostní shromáždění v kině Réna, setkání 

absolventů jednotlivých ročníků. 

3. 27. června – sportovní zápas absolventů a večer koncert v kině Réna (Martha a Tena Elefteriadu). 

4. Byl vydán třetí Almanach k 85. výročí založení Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích. 

90. výročí – Námět oslav 90. výročí založení školy se prolínal opět všemi významnými akcemi školy již od ledna (např. 

studentský ples, majáles, výstavy výtvarných děl studentů a absolventů školy, sportovní aktivity aj.). Oslavy vyvrcholily ve 

dnech 15. – 16. 5. 2009: 

1. 15. května – průvod k pomníku J. Blahoslava a vystoupení studentských kapel na nádvoří radnice města Ivančice. 

2. 16. května – Den otevřených dveří – prohlídky školy, vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků soutěže „Škola a já“, 

slavnostní shromáždění v kině Réna a setkání absolventů v Besedním domě. 

3. Byl vydán Almanach k 90. výročí založení Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích. 

95. výročí – se připomínalo mnoha akcemi školy již od počátku roku 2014. Oslavy vyvrcholily na podzim výstavou 

studentských prací pod názvem Čas, výstavou Ze života studentů gymnázia, sportovními a kulturními aktivitami žáků, např. 

autorským představením studentů hry Labyrint, kterou uvedli 26. 9. 2014 v kině Réna. 

27. 9. se konalo mnoho akcí zejména ve škole: v rámci Dne otevřených dveří se uskutečnila módní přehlídka (oděvy si 

navrhly a ušily studentky v hodinách výtvarné výchovy), dramatický kroužek zahrál pohádku Čertův švagr, byla 

vyhodnocena literární soutěž Čas, vystoupil studentský pěvecký sbor aj. 

Po obědě se na školním hřišti konalo hudební odpoledne – zazpíval např. Roman Vojtek aj. 



Večer se v Besedním domě uskutečnilo setkání absolventů jednotlivých ročníků gymnázia. 

100. výročí – Harmonogram akcí: 

12. 1. 2019          20:00                Ples GJB - oficiální zahájení oslav založení GJB, Dělnický dům Oslavany 

5. 2. 2019            13:45                Beseda s absolventy –Jan Michálek a Jan Vorel 

5. 2. 2019            18:00                Koncert pěveckého sboru GJB Blahoslavíci, Památník A. Muchy 

19. 3. 2019          13:45                Beseda s absolventem – Mgr. Jakub Špiřík 

9. 4. 2019            13:45                Beseda s absolventem – Ing. Erik Feith, MBA 

16. 4. 2019          17:00                Koncert „Žáci ZUŠ hrají pro GJB“, sál ZUŠ 

14. 5. 2019          13:45                Beseda s absolventem – MUDr. Václav Hándl, GJB 

17. 5. 2019                                     Majáles 

16. 9. 2019          17:00                 Vernisáž prací studentů GJB, Památník A. Muchy 

16. 9. 2019          18:00                 Vystoupení autorského divadla žáků GJB, kino Réna 

20. 9. 2019          18:00                 Mše svatá, kostel Nanebevzetí Panny Marie Ivančice 

 21. 9. 2019          9:00 –14.30      Den otevřených dveří GJB 

                               9:00 -11:00       Turnaj v košíkové, hřiště GJB 



                               11:30 -13:00      Slavnostní pedagogická rada, jídelna 

                               15:00                   Průvod od školy k pomníku J. Blahoslava 

                               16:00                   Slavnostní program, kino Réna 

22. 9. 2019           10:00-13:00        Den otevřených dveří GJB 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


