
GRAND OPENING OF OUR NEW PREMISES  
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR ŠKOLY  

A N G L I C K O - Č E S K É H O  G Y M N Á Z I A  A MAZ ON 
  
 
Slavnostní otevření nových prostor gymnázia ležících v samém srdci Prahy na adrese Rytířská 10 se uskutečnilo v pátek  

4. června 2010. Celý den se nesl ve stylu symbolických oslav amerického národního 

svátku Dne nezávislosti (Independence Day), který se ve skutečnosti slaví 4. července.  

Pozvání k oslavám přijaly rovněž významné ženy z Magistrátu hlavního města Prahy. 

V čele s náměstkyní primátora MUDr. Pavla Béma, Ing. Marií Kousalíkovou, přišla 

vedoucí odboru školství Mgr. Lenka Němcová a referentka soukromých škol  

Mgr. Eliška Vilánková. 

V 10 hodin dopoledne byla rukou paní ředitelky a paní náměstkyně přestřižena 

slavnostní páska a tím zahájena další nová historie Anglicko - českého gymnázia 

AMAZON, kterému tímto přejeme mnoho úspěchů! 

Kromě studentů byli na oslavu a prohlídku nových prostor pozváni také rodiče  

a ostatní rodinní příslušníci, jejichž všestranná podpora je nedílnou součástí života 

školy a my za ni velmi děkujeme. 

 

J a k  p r o b í h a l  s l a v n o s t n í  d e n ?   

Vybraní gymnazisté nacvičili a skvěle zahráli zábavnou scénku ze života běžné americké rodiny slavící „Independence 

Day“. Četla se Deklarace nezávislosti, byl vysvětlen význam a symbolika americké vlajky a na informačních panelech byly 

vystaveny práce žáků týkající se tohoto významného svátku. 

Kromě velmi chutného občerstvení šlo celý den hlavně o to, vyzkoušet si na vlastní kůži co možná nejvíce z nabízených 

workshopů.  

Naše studentky byly nadšeny především možností nechat se profesionálně 

nalíčit a vyslechnout odborné rady z úst příjemných a milých dam 

z kosmetické firmy M.A.C. V další místnosti pak přední česká modelka Vlaďka 

Erbová učila mladé slečny ladné chůzi a správnému držení těla. Ve workshopu 

s názvem „Wall Street“ se zejména mladí muži zajímali o to, jak to chodí na 

světových burzách a co obnáší práce makléře. Mezi aktivity, o které byl zájem 

mezi oběma pohlavími jednoznačně dominoval TV koutek, kde si studenti 

sami zkoušeli připravit a moderovat televizní zpravodajství. Závěr však už 

patřil velké polštářové bitvě, do které se nadšeně zapojili téměř všichni, jež byli v danou chvíli na správném místě. Poté 

už jen zbývalo odebrat se na chvíli relaxovat do místnosti nazvané „chill-out“ a nechat se vyfotit od profesionálního 

fotografa na skupinové školní foto.  

 

 

 

 

 

 

Slunečné počasí, příjemná atmosféra, báječná nálada a skvělé aktivity, to všechno a mnohem více přineslo velký úspěch 

akci, na kterou budou studenti i učitelé gymnázia bezpochyby dlouho vzpomínat. 


