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Vážení a milí mladší i starší kolegové, studenti a absolventi.
Na školní rok 2014 – 2015 připadá velké množství významných
událostí, které jsou svázány s naším společným gymnáziem.
Máme na mysli 95. Výročí založení školy, 90 let od slavnostního
otevření školní budovy a 70 let od podpisu smlouvy, kterou ve školní budově
přijali zástupci České národní rady kapitulaci posledních zbytků
nacistických vojsk ve Středních Čechách.
Za takových okolností je téměř samozřejmé, že se letos bude konat
setkání absolventů, profesorů a žáků školy, které zmíněná výročí
připomene.
Přípravy na tuto akci, která proběhne v sobotu 4. října 2014 od
12.00 hod., právě vrcholí.
Chtěli bychom vám setkání připomenout a samozřejmě vás i
pozvat.
Letáky s prvními informacemi k tomuto abiturientskému srazu jsme
publikovali všemi možnými prostředky již v zimních měsících.
Postupně precizujeme časové a obsahové dispozice setkání. Poslední
variantu časového a prostorového scénáře vám předkládáme ve zvláštním
souboru.
Chtěli bychom pro vás prezentovat současnou podobu našeho společného
gymnasia a umožnit uvolněné a přátelské setkání těch, kteří cítí ke své škole
hlubší vztah.
Nepřipravujeme klasické setkání spolužáků z jedné třídy, ani pompézní
oslavy s dechovkou a průvodem absolventů.
Představujeme si setkání absolventů napříč generacemi.
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).
Finanční spoluúčast jsme získali i z fondu hejtmana Středočeského
kraje a od města Český Brod.
Aktuálně je v tuto chvíli elektronicky přihlášeno přibližně 100
absolventů a podle dalších ohlasů odhadujeme účast na řádově 500
účastníků.
Slíbili jsme těm, kteří vyplní registrační formulář na školním webu, že
získají při prezentaci jako bonus dárek. Vítáni jsou samozřejmě i všichni ti,
kteří elektronickou registraci z nějakého důvodu vynechají. Bonusový dárek i
ostatní propagační předměty jsou již zadány a do 20. 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 20.
září, ale bez garance bonusu.
Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při šíření informace i mezi
nejstarší abiturienty a nebo ty 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 výše zmíněným výročím + pozornost
s logem školy.
Obracíme se na Vás také pro to, že stále potřebujeme doplnit
kontakty na svolavatele jednotlivých tříd či ročníků a stále platí, že
sháníme historické fotografie, maturitní tabla, filmy, videa, kroniky
atd., abychom je mohli digitalizovat. Při registraci mnozí z vás přislíbili,
že sami zašlou potřebné materiály na e-mail vyroci@gcbrod.cz .
Vlastní péčí jsme objevili zajímavé množství diapozitivů a několik
dobře utajených 16 a 8 mm filmů, které budou pro mnohé z vás, po
digitalizaci, překvapením.
Na webu naší školy http://www.gcbrod.cz a na školním facebookovém
profilu http://www.facebook.com/gcbrod.cz jsou k dispozici 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 4.října t.r.
Z českobrodského gymnázia zdraví
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Případné dotazy a připomínky směrujte, prosíme, na e-mail vyroci@gcbrod.cz

