oslavy 100. výročí založení reálného gymnázia
4. – 8. září 2019

Akce se koná pod společnou záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a náměstka hejtmana Michala Kortyše.

velký sál Tylova domu 19.30
		

středa 4. září
premiéra filmu „Stoletá Manka z Vysočiny“

film z cyklu Narozeni 1918, jehož ústřední postavou je bývalá studentka
gymnázia a poličská občanka, paní Marie Žertová

pátek 6. září
Centrum B. Martinů 17.00 – 19.00 zahájení výstavy výtvarných prací absolventů gymnázia „G-sto“
		
		

součástí výstavy je i fotografický projekt „Tváře gymnázia“
v rámci vernisáže vystoupí místní hudební uskupení Hlehlen

Tylův dům

slavnostní koncert ke 100. výročí založení Gymnázia Polička
a k 90. výročí založení Tylova domu

19.00

		

		
		

Divadelní klub
20.00
		
		

„Rhapsódie v modrém pokoji aneb Jaroslav Ježek a George Gershwin, dva muži
mezi nebem a jazzem“. Účinkuje Ondřej Havelka & Melody Makers.

„Kdo zabil Pepíčka?“

světová premiéra lehkovážného detektivního příběhu P. Aplima
hrají studenti gymnázia, vstupné 50,- Kč

sobota 7. září
nábřeží Svobody
9.30
		
9.45
10.00
		
		
Palackého náměstí

řazení průvodu bývalých i současných studentů,
pro vaši pohodu hraje Stanley´s Dixie Street Band
průjezd historických vozidel

průvod od budovy gymnázia přes park na náměstí

zde slavnostní zahájení, vystoupení dívčího pěveckého sboru Juliettes,
pokus o pořízení fotografie s největším počtem účastníků v dějinách Poličky

výstava historických vozidel – Veterán klub Litomyšl
10.30 – 11.30 koncert Stanley´s Dixie Street Band

10.00 – 15.00

po celý den občerstvení: staročeská zabijačka v řeznictví Jiří Makovský, Goldovo
pekařství, Stará garda, čokoládový stánek, Sebranky – pravé domácí müssli tyčinky,
Lazy Monkey, Bobo café – kavárna pod širým nebem, Niky u plotny, moravské frgály
park
11.00 – 16.00 program pro děti, výtvarné dílny, příležitostná hudební vystoupení
		
studentů, technické hrátky, přírodovědná show, malování na obličej

park

dívčí pěvecký sbor Juliettes pod vedením paní Mgr. Ellen Erbesové
15.00 – 15.30 Small Band pod vedením pana Miroslava Jindry hraje jazzové melodie
17.30 – 02.00 „#GYM #100 #fest“ – u hradeb
14.00 – 14.30

		

hraje Apetitt, Nasaďte ski, Sen pana Otty, DOTT, Paní věší prádlo

gymnázium
11.00 – 17.00
		
		
		

kavárna, příležitostná hudební vystoupení studentů
výdej a prodej upomínkových předmětů a almanachu
výstava z historie školy, prezentace aktivit školy (DofE, Makers, Elixír do škol,
filmy ze života školy, výstava výtvarných prací, sportovní program…)

14.30
		

výjimečná projekce filmu BBC „Music
s komentářem Jana Edlmana - aula

16.30
		

děkovná ekumenická bohoslužba, slouží Mgr. Tomáš Enderle,

17.00
Divadelní klub
13.00
		
		
15.00
		
16.30
Centrum B. Martinů 9.00 – 18.00
		
		
		
		
		
		
		

of Exile“ (1967)

Mgr. Jiří Tengler a další kněží z řad bývalých studentů školy – prostor před školou

okna auly dokořán, hraje Small Band pod vedením pana Miroslava Jindry
film „Stoletá Manka z Vysočiny“ film z cyklu Narozeni 1918,
jehož ústřední postavou je bývalá studentka gymnázia a poličská občanka,
paní Marie Žertová

„Kdo zabil Pepíčka?“

lehkovážný detektivní příběh P. Aplima, vstupné 50,- Kč

divadelní hra „Švédové“, vstupné 50,- Kč
výstava výtvarných prací absolventů gymnázia „G-sto“
fotografický projekt „Tváře gymnázia“
kavárna v atriu – Bobo café Litomyšl, barista Ondřej Kaňka
příležitostná hudební vystoupení studentů
muzejní expozice, prohlídka hradeb s muzejními průvodci, kteří jsou zároveň
studenty gymnázia
expozice starého a moderního umění, kaple a Hohenemská obrazárna – radnice
(vstupné do všech objektů zdarma)

do hlubin študákovy duše – atrium
Fotokoutek a Lorencova patentní pojízdná tiskárna
20.30

promítání filmu Cesta

nechte si pořídit obrázek v prvorepublikovém duchu a vytiskněte si pamětní list, 10.00–16.00

neděle 8. září
14.00
		
		
		

Špacírek z náměstí parkem, Královskou alejí do Liboháje, okolo pomníku Husa

Divadelní klub
15.00
		

„Kdo zabil Pepíčka?“

Centrum B. Martinů 9.00 – 16.00
		
		

výstava výtvarných prací absolventů gymnázia „G-sto“

přes Šibeniční vrch na Jelínek
sraz na Palackého náměstí, v případě lijavce se vycházka ruší,
dobové kostýmy vítány, piknikové deky a občerstvení v košících s sebou

lehkovážný detektivní příběh P. Aplima, vstupné 50,- Kč
fotografický projekt „Tváře gymnázia“
(vstupné zdarma)

klavírní koncert Antona Mészárose – hudební sál
Vyhlídkové lety nad Poličkou a blízkým okolím
17.00

V sobotu a neděli budou probíhat na poličském letišti vyhlídkové lety, které zajistí Aeroklub Polička. Let je vždy
určen pro jednu osobu a trvá přibližně 15 minut. V případě zájmu si zarezervujte let nejpozději do pátku 6. 9. 2019 na
emailové adrese: 100let@gympolicka.cz, přehled volných termínů na www.gympolicka.cz/vyhlidkove-lety.
Všechny výše uvedené akce jsou přístupné veřejnosti. Může docházet k mírným časovým posunům. Děkujeme za pochopení.
Více informací o oslavách naleznete na www.gympolicka.cz/oslavy/100

Za podporu děkujeme

Za finanční podporu děkujeme sponzorům, jejichž jména jsou uvedena v almanachu.

