
Základními hodnotami, které zazněly od účastníků prvního setkání byly: 

Příslušnost – sounáležitost – morální závazek 

   Při setkání se objevily připomínky a návrhy, které  by se daly shrnout do několika základních oblastí. 

A/ Hlavni přínos Alumni GJK do budoucnosti byl vyprofilován jako: 

  networking, vytváření a udržování kontaktů mezi absolventy GJK 

  výměna názorů, zážitků a zkušeností  (především "mezigenerační" ) 

  vzdělávání, získávání a předávání informací 

 možnost využití HR (jak členů, studentů i spolupracovníků GJK) 

 poskytování konzultací a služeb pro členy Alumni 

Tyto oblasti se budou naplňovat při 

 setkáních a různě zaměřených akcích   

 přednáškách a besedách pro současné student 

 v internetovém fóru 

 při výuce volitelných předmětů současných studentů GJK 

B/ Mezi dalšími, neméně zajímavými oblastmi přínosu, byly zmíněny: 

 možnost využití zařízení GJK (věci + prostory) 

 zvyšování publicity/dobrého jména školy - což v důsledku muže být výhoda každého 

absolventa) 

 cílená charita  (pomoc při výběru a rozhodování, kam podporu právě za GJK směřovat 

 pracovní stáže, krátkodobé pracovní zkušenosti, návštěva odborných pracovišť 

C/ Členstvi 

   Na základě připomínek bylo stanoveno pouze jedno členství. Většina účastníků setkání se shodla na 

minimálním příspěvku ve výši 500,- Kč/rok.  Jakýkoliv příspěvek, který bude přesahovat částku 1000,- 

Kč, bude považován za dar a přispěvateli bude vystavena darovací smlouva. V tomto smyslu byly již 

upraveny Stanovy a jsou zveřejněné  na webových stránkách http://alumni.gjk.cz/ 

   Dalším zdrojem příjmů Alumni by měl být prodej vlastního zboží s logy, prodej příležitostných 

publikací, vstupné na jednotlivé akce pro nečleny, dary, pozornost bude zaměřena i na dary s 

uplatněním daňového zvýhodnění, fundrising atd. Této oblasti by se měl od ledna 2016 věnovat 

zaměstnanec našeho sdružení, kterého právě přípravný výbor vybírá. Vedle nákladů na zajištění 

podmínek k fungování celého spolku (web, telefony, propagace atd.) budou náklady na jeho mzdu a 

vytvoření pracovních podmínek jedním z hlavních výdajů Alumni GJK.  

D/ Konkrétní projekty na nejbližší období 

 1. projektem, který byl odsouhlasen, je vytvoření openspace prostoru pracovně nazvaného 

“Zahrádka GJK” – místa uvnitř školy, které by napomáhalo 

- šířit "duch a atmosféru GJK" 
- setkávání generací 
- předávání know-how a zkušeností 
- ulehčovat přechod a zprostředkovat výměnu mezi akademickým prostředím a praxí 
 
   Jedná se o nevyužívanou zahrádku, která by se měla proměnit v příjemné místo s pódiem, 
alternativním uspořádáním míst pro návštěvníky a případným technickým zázemím. Vedle toho, že 
by došlo ke zkultivování zatím minimálně využívaného prostoru, by mohl vzniknout prostor nejen 

http://alumni.gjk.cz/


pro současné studenty GJK, ale i pro potřeby aktivit Alumni a za velký přínos je možné považovat i 
propojení s místní komunitou a jejími potřebami.  
   Pomoc Alumni GJK by měla mít dvě roviny. Jednak finanční a materiální pomoc při vzniku fyzického 
prostoru, ale zejména trvalá pomoc s dramaturgií a obsahovou náplní činnosti a provozem. V 
současné chvíli už existuje projekt, na kterém se podíleli absolventi GJK! 

2. projektem je "Kniha GJK" 

   Záměrem je definování identity, hodnot a tradic GJK. Publikace by měla být koncipována jako 

živoucí dokument, ve kterém by se propojoval život současných studentů s životem absolventů, 

minulost se současností, vzpomínky s fotografiemi… Nechceme vytvořit sentimentální vzpomínkový 

almanach ani reklamní brožuru, ale publikaci zajímavou pro pamětníky i současníky a využitelnou k 

interním i externím účelům. Na přípravě se musí podílet byť drobným příspěvkem každý, kdo na svoji 

školu rád vzpomíná! 

 

3. a nejaktuálnějším projektem je jarní koncert školního, mimořádně skvělého a oceněními 

ověnčeného Harmcoru - big bandu, který šíří slávu školy i v rovinách ne příliš obvyklých. Koncert, lépe 

řečeno setkání se swingem, přáteli a absolventy GJK, se uskuteční v pátek 1. dubna 2016 v divadle 

SEMAFOR, v Dejvicích. Hraní a poslech bude doplňovat volná diskuze, povídání, tvoření, 

občerstvení…. Pozvánky a podrobnosti chceme zveřejnit na začátku roku 2016. 

   V současné době pracujeme na administrativě, zpracování webu a všech souvisejících 

komunikačních kanálů, zpracování přihlášek a evidenci, úpravě Stanov dle nových rozhodnutí, 

především pak v souvislosti s úpravou členství a výší členských příspěvků. Samozřejmě se chystáme 

postupně oslovit všechny absolventy GJK a na začátku nového roku vás požádáme v tomto směru o 

spolupráci.  

   A pozor! Pokud se rozhodnete podat přihlášku (ke stažení na http://alumni.gjk.cz/), odešlete ji 

prosím po vyplnění na mailovou adresu: alumni@gjk.cz.    V návaznosti na výše uvedené pak obdržíte 

v mailu přidělené identifikační číslo, které si, prosím, pečlivě uschovejte. 

Všechny novinky pak můžete sledovat na webových stránkách: http://alumni.gjk.cz/ 

 

Členský příspěvek na rok 2016 pak budete moci uhradit s použitím tohoto 

identifikačního čísla od 1/1/2016. 

 

Za celý přípravný výbor vás zdraví a hodně pohody v novém roce  přeje   

                   Jiří  R ů ž i č k a – předseda Alumni GJK 
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