
 

 

Vážení přátelé, kamarádi, členové i příznivci Alumni GJK, 

   začátkem června jsme zorganizovali Velký letní mejdan pro absolventy GJK. Akce to byla mimořádně 

příjemná, vystoupení několika kapel složených z bývalých studentů naší školy, dobré jídlo i pití, krásné 

počasí a hlavně výborná nálada všechny přítomné jistě potěšila. Ostatně fotografie z akce jsou k vidění 

na našich webových stránkách http://www.alumnigjk.cz 

S velkou radostí jsme přivítali nejen absolventy, ale i současné a hlavně bývalé učitele. Potěšila i 

víceméně hromadná návštěva třídy, která maturovala v roce 1968, a kterou přivedla jejich tehdejší 

třídní! 

   Do programu jsme zařadili v souladu se stanovami také výroční schůzi spolku Alumni GJK. Bohužel 

jsme nebyli usnášeníschopní, protože se nezúčastnila nadpoloviční většina členů. Nevím, jestli byl 

problémem sobotní a k tomu letní termín setkání, ale při hodnocení celé akce jsme museli nakonec 

konstatovat, že účast členů, ale i případných zájemců o činnost našeho spolku na celé akci mohla být 

větší... Nechceme, aby spolek existoval jen pro malý okruh lidí, chceme, aby spojoval co nejvyšší počet 

absolventů naší školy. 

   Za necelé dva roky se nám podařilo právně spolek ukotvit, vytvořit databázi absolventů GJK a většinu 

z nich přímo oslovit. Zorganizovali jsme příjemné setkání v Semaforu, dvě besedy se zajímavými 

absolventy, výše zmíněný letní mejdan, na podzim připravujeme elektronický newsletter i další besedu 

– tentokrát se dvěma mimořádnými lékaři Lukášem Pollertem a Tomášem Chytkou.  Plánů máme dost, 

ale bez aktivního zapojení většího okruhu absolventů se činnost našeho spolku nerozvine tak, jak 

bychom si přáli. Setkávání různých generací, navazování kontaktů, výměna názorů, společné aktivity, 

to jsou záměry, které může realizovat jen dostatečný počet členů spolku.  

   Žádáme vás proto, abyste myšlenky Alumni GJK šířili mezi své spolužáky, abyste byli aktivními členy 

a abyste pomohli myšlenku Alumni GJK skutečně naplnit. Tradice a dobré jméno GJK za to jistě stojí! 

  

Za celý výbor všechny zdraví Jiří Růžička – ředitel GJK a předseda Alumni GJK 

    

http://www.alumnigjk.cz/

