GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD
Vítězná 616, 282 27 Český Brod, Czech republic, tel.+fax 00420 321622347,
e-mail

gc_brod@IOL.CZ

, URL …. www.gcbrod.cz … .
V Českém Brodě dne: 19. května 2019

Vážení a milí mladší i starší kolegové, studenti a absolventi.
Kalendářní rok 2019 je pro naše gymnázium mimořádně
významný.
Českobrodské zastupitelstvo rozhodlo na jaře roku 1919 o zřízení
městského gymnázia v reakci na vznik Československé republiky 28. října
1918. Od slov nebylo tehdy daleko k činům, a tak v život naše gymnázium
vstoupilo již 1. září 1919.
První studenti městského reálného gymnázia nastoupili 1. září
1919 a svou maturitní zkoušku složili v roce 1927. Od té doby se každoročně
opakuje rituál maturitních zkoušek s železnou pravidelností.
Za takových okolností je téměř samozřejmé, že se letos bude konat
setkání absolventů, profesorů a žáků školy, které zmíněné výročí
připomene.
Přípravy na tuto akci, která proběhne v sobotu 5. října 2019 od
12.00 hod., právě vrcholí.
Chtěli bychom vám setkání připomenout a samozřejmě vás i
pozvat.
Postupně precizujeme časové a obsahové dispozice setkání.
Osobní prezentace účastníků při registraci od 12.00 hod.,
vyzvednutí Almanachu atd.
Hudební pódium – zahájení produkcí od 13.30 hod. – konec cca 21.00
hod.
Řečnické pódium – slavnostní zahájení, proslovy, komentované pořady
od 14.00 hod. (Obě pódia se střídají)
Individuální prohlídky - Vernisáž výstavy, projekce v učebnách,
slavnostní otevření věžičky, vložení schrány s artefakty do „makovice“
věžičky, občerstvení s posezením, stánky s prodejem artefaktů v prostoru
školní zahrady a dvora atd.
Poslední variantu časového a prostorového scénáře vám předložíme
v září, těsně před setkáním.
Chtěli bychom spolu s vámi oslavit uplynulých 100 let školy a také pro
vás prezentovat současnou podobu našeho společného gymnázia. Máme
představu, že organizujeme uvolněné a přátelské setkání těch, kteří cítí ke
své škole hlubší vztah. V minulých letech jsme si takový formát setkání
absolventů napříč generacemi úspěšně vyzkoušeli.
Pracujeme na přípravě bohatého kulturního programu s
doprovodnými akcemi, které vás jistě potěší. Se vším nám pomohou naši
současní žáci a jejich rodiče ze Společnosti přátel gymnázia (SPG).
Školní budova prochází v současnosti rozsáhlými stavebními úpravami,
které přinesou tolik potřebné energetické úspory, ale také budovu omladí a
vrátí jí původní vzhled. To, že již máme nová okna, a že je nová střecha před
dokončením, určitě nikdo z vás nepřehlédl. Práce na převlečení školní
věžičky do měděného plechu také rychle postupují, takže vylepšené
panorama střešní krajiny ve městě v nejbližší době určitě potěší i širokou
veřejnost.

Finanční spoluúčast jsme získali od města Český Brod, požádali jsme
také o příspěvek od Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Od soboty 1. června 2019 je na URL:
https://forms.gle/aakXKTXFzPMeQxRBA funkční elektronický
registrační formulář.
Slibujeme těm, kteří vyplní registrační formulář na školním webu, že
získají při prezentaci jako bonus dárek. Vítáni budou samozřejmě i všichni
ti, kteří elektronickou registraci z nějakého důvodu vynechají. Bonusový
dárek i ostatní propagační předměty jsou již zadány do výroby a do neděle
22. září máme ještě možnost korigovat jejich počet. Nezbývá než vyhlásit, že
počty bonusových dárků odhadneme podle počtu přihlášených k
tomuto datu. Elektronická registrace účastníků bude samozřejmě
pokračovat i po 22. září, ale bez garance bonusu.
Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při šíření informace i mezi
nejstarší abiturienty a také těmi absolventy, kteří k elektronickým médiím
zatím vztah nezískali. Podstatné ale je, že vztah k jejich alma mater je u
většiny z nich vyvinut velmi silně a jistě se rádi zúčastní společného setkání.
Poplatek 100,-Kč, uhradíte při registraci a získáte právo vstupu,
Almanach setkání, který je věnován 100. výročí založení školy + pozornost
s logem školy.
Stále platí, že sháníme historické fotografie, maturitní tabla,
filmy, videa, kroniky atd., abychom je mohli digitalizovat. Těšíme se, že
nám při registraci takové materiály nabídnete, či snad sami zašlete na
e-mail vyroci@gcbrod.cz.
Na webu naší školy http://www.gcbrod.cz pod odkazem „Klub absolventů“
a na školním facebookovém profilu http://www.facebook.com/gcbrod.cz
budou k dispozici aktuální informace k setkání i registrační formulář.
Množina těch, které potřebujeme oslovit, čítá podle našeho odhadu cca 3500
žijících absolventů.
Předem děkujeme za aktivní pomoc a spolupráci. Již teď se těšíme na
naše společné setkání v sobotu 5.října t.r.
Z českobrodského gymnázia zdraví

Mgr.Ivo Kocum,
ředitel školy
Kocum@gcbrod.cz
Případné dotazy a připomínky směrujte, prosíme, na e-mail vyroci@gcbrod.cz

