Vážený pane řediteli, paní profesorky, páni profesoři, milí rodiče, dámy a
pánové.
Dovolte nám, abychom vás jménem všech letošních maturantů co nejsrdečněji
přivítali na maturitním plese berounského gymnázia.
My všichni, kteří zde za chvíli budeme dekorováni na pódiu, jsme na této škole
strávili celé 4 roky a někteří dokonce dlouhých 7 let. Potýkali jsme se s jazyky
cizími i s tím mateřským, se zákony přírodními i s těmi společenskými, s
našimi profesory i spolužáky.
Ale protože vše jednou končí a každý panující král musí jednoho dne odejít,
předáme za čas i my žezlo našim mladším a stále ještě svěžím spolužákům.
Ještě než se tak stane, chtěli bychom využít této slavnostní chvíle k poděkování.
Poděkování všem, kteří mají nemalou zásluhu na tom, že se z malých kluků a holek
stali za poměrně krátkou dobu mladí pánové a elegantní dámy.
Nás, kdo tu v tuto chvíli čekáme na slavnostní dekoraci a jakési oficiální přijetí
do světa dospělých, spojuje jedno velké přání, a to přání odmaturovat.
Snad ještě více než my se o výsledek našeho dlouhého společného snažení obávají
naši profesoři.Ti se nás celou tu dobu snažili co nejlépe připravit a my jen doufáme,
že se jim to i přes náš odpor podařilo. Jim všem děkujeme zejména za vytrvalost, se
kterou se nám věnovali.
Náš zvláštní dík pak směřuje k paní Blance Hrochové, Nadě Pínové a Evě
Čekalové které si s námi užily nejvíce a k panu řediteli Radku Peckovi, který
nad námi držel a věříme, že ještě alespoň do května bude držet ochrannou
ruku.
V této slavnostní chvíli se mnozí z nás ve vzpomínkách vracejí do doby, kdy prvně
vstoupili do budovy našeho gymnázia. Málokdo měl tehdy jasno o své budoucnosti,
a tak jsme si při výběru školy rádi nechali poradit od našich rodičů.
Byli to právě oni, kteří posílali přihlášku a kteří se nejvíce strachovali o
výsledek přijímací zkoušky. Někdy s nadšením, ale často spíše s obavami pak
sledovali naše studijní výsledky. Bez našich rodičů bychom tu dnes určitě
nestáli, a proto jim upřímně děkujeme.
Závěrem nám dovolte, abychom si my, maturanti, popřáli trochu opožděně mnoho
štěstí do nového roku. Věřte, že ho budeme potřebovat víc než kdy jindy.
V tuto chvíli ale zkusme zapomenout na maturitní předměty a všechny další
starosti. Dnes večer bychom vám chtěli ukázat tu druhou stranu školní

docházky. Stranu nespoutanou řádem a honbou za dobrými nebo alespoň
ucházejícími známkami, stranu odvázanější i veselejší.
Pojďme si tedy společně užít tento ples.
Příjemný večer a dobrou zábavu .

