OSLAVY ŠPIČATÉHO VÝRO ČÍ ZALOŽEN Í ŠKOLY
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Gymnázium, 288 40 Nymburk, Komenského 779, www.gym-nymburk.cz

Vážená paní, vážený pane, milí absolventi!

Nymburské gymnázium slaví v letošním roce

špičaté výročí

111 let od založení školy.

"nudným kulatinám" a počkali jsme si na letošní rok, kdy společně můžeme oslavit krásné
složené ze samých jedniček. Jedn ičky od nepaměti ke škole patří a jejich symbolika hrála ve volbě
termínu oslav rozhodující roli.
Vyhli jsme se

loňským

špičaté výročí

U příležitosti oslav chystáme, podobně jako při oslavách 100 let od založení školy a v roce 2003 a oslav 100 let
od otevření školní budovy v roce 2007, pro naše absolventy i pro naše současné a bývalé kolegy zajímavý
program. Hlavním dnem oslav bude sobota 14. června 2014. Bude pro nás ctí, pokud se oslav zúčastníte .
V rámci programu bude pro absolventy a další návštěvníky připraven celodenní program, který bude zahájen
v 10,00 hod. na nádvoří školy. Jeho součástí bude dopolední slavnostní vernisáž Camera obscura, průvod
absolventů městem , četné výstavy a hudební vystoupení, plánujeme interaktivní prohlídku školy a večerní
program VitrAGE- vizuální projekci na stěny budovy školy. Opět připravujeme almanach shrnující dění ve škole
za posledních jedenáct let a též dotisk krásné publikace věnované historii budovy školy.
Máme velkou prosbu. Úspěch oslav spatřujeme v kvalitním programu a co největší účasti absolventů . Na
přípravě programu již od září loňského roku pilně pracuje přípravný výbor. Vše nasvědčuje tomu, že Vás
nezklameme. Účast na oslavách závisí z velké části na tom, jak se nám podaří šířit informaci mezi naše
absolventy. Kontakt na Vás máme uložený z předchozích setkání. Moc Vás prosíme o předání informace
o oslavách Vašim spolužákům . V dnešní době je to díky technice výrazně jednodušší než před jedenácti lety, kdy
jedinou možností byl telefon a klasická pošta. I přesto se v roce 2003 oslav zúčastnilo přes 1 500 našich
absolventů! Hojná účast bude i oceněním práce lidí, kteří se na přípravě oslav podíleli.
Upozorněte prosím své spolužáky, že všechny informace o oslavách se průběžně aktualizují na webových
stránkách školy www.gym-nymburk.cz. Dovolte mi na závěr ještě jednu zdvořilou žádost. Buďte tak hodní
a potvrďte nám, že k Vám tato zpráva dorazila. Nejlépe emailem na adresu hejdukova@gym-nymburk.cz.
Předem Vám za to děkuj i !

Věfim , že se oslav a setkání se svými spolužáky zútaslnite! I my se na selkáni s Vámi lěši 7(l
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Dr. Jiří Kuhn, ředitel školy

