
Graduation and Prize Giving ceremony - Headmaster’s address 

 
On behalf of the Governors, staff and students of The English College I’d like to welcome you all to the 2017 
Graduation and Prize Giving ceremony – we are delighted that Marcela Černochová, the Managing Director of 
the British Chamber of Commerce, is here with us tonight as our Guest of Honour. She is a good friend of the 
English College and we are very pleased that she was able to accept our invitation to speak to us and to present 
the prizes. 
  

So I would like to warmly welcome family, friends, teachers and Governors, but above all, I want to welcome 
our graduating students. Graduates of 2017 - that sounds good, doesn’t it? - Graduates of 2017, let's just take 
a moment to let it sink in, let’s take a moment to road test that simple phrase which represents all your hard 
work, your ups and downs, your highs and lows, your despair and elation. This is the terminus station in the 
rollercoaster ride that you thought would never end, the rollercoaster that you thought might throw you off at 
any moment, or at least cause you to be politely asked by Miss Buchanan to move onto the seats in the 
“probationary entry” carriages. So Graduates of 2017, you are coming to the end of this ride, the fearsome, 
gravity defying ride we’ll call the Stephen Hudson Hurricane. As you come into the terminus station you are the 
stars of this show and it is directly to you I’d like to say a few words. 
  

I am going to be a bit cheeky and use an idea that the previous Headmaster, Simon Marshall, used with last 
year’s graduates. His idea was a simple one and it was that today, the famous blue doors are much more of an 
exit than an entrance. An exit to the wider world. An exit to universities both here in the UK and further abroad, 
an exit to a world where - as I dared you to imagine at the Graduation Ball - anything is possible, and a world 
that I know you will influence for the better. 
  

Around this time of year those more seasoned teachers (I hesitate to say tired, haggered, exhausted), those 
more seasoned teachers are used to being asked, “Will you miss us”, “Was I your favourite student?”, “Weren’t 
we just your absolute best tutor group?” You’re so high maintenance - you lot! Your parents think you are special 
- does that count? Probably not, they would say that, wouldn’t they?!! But …. of course you are special - and 
this is the first and last time I can say this - you are special to me because you are my first graduates as 
Headmaster of ECP. But being as needy as you are, I felt that you might want a little more reassurance. So to 
really reassure you that you are special I pinched another idea that is someone else’s - your idea in fact. Do 
you remember the tickets for the Graduation Ball saying in the 1990s gameboy fashion “Game Over”? Well, I 
think today is the exact opposite. Far from being game over, you have just graduated to the next level - as it 
says here, you have graduated to the next level of your life in the big wide world. Your tutors have written a few 
thoughts on the back and I hope you will cherish those words and the words of encouragement you will hear 
from all of us as we share some time together over food and drinks after the formal part of the evening. 
  

Now you will shortly hear a wonderful piece of Rachmaninoff from Iveta Pudilová. Following Iveta, I would like 
to extend an extremely warm welcome to our Guest of Honour Marcela who appropriately is going to talk to you 
about following your dreams. 
  

Thank you and enjoy and really savour the rest of the evening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slavnostní maturitní večer, 26.5.2017 

Proslov ředitele 

  

Jménem členů správní rady školy, všech zaměstnanců a studentů Anglického gymnázia bych Vás rád 
přivítal na slavnostním maturitním večeru roku 2017 - je nám potěšením, že Marcela Černochová, 
výkonná ředitelka Britské obchodní komory v Praze, je tu dnes večer s námi jako čestný host. Marcela 
patří mezi přátele Anglického gymnázia a jsme rádi, že přijala naše pozvání pohovořit s námi a předat 
studentům slavnostní ocenění. 
  

Chtěl bych srdečně přivítat rodiny, přátele, učitele, členy správní rady a především naše absolvující 
studenty na tomto slavnostním večeru roku 2017. Absolventi roku 2017 - to zní dobře, že? - absolventi 
roku 2017, pojďme to na chvíli nechat vstřebat, pojďme chvíli otestovat tuto jednoduchou frázi, která 
představuje všechnu Vaši pilnou práci, Vaše vzestupy a pády, Vaše nejlepší a nejhorší momenty, Vaše 
zoufalství i nadšení. Toto je konečná stanice Vaší jízdy na horské dráze, o které jste si mysleli, že nikdy 
neskončí, o které jste si mysleli, že Vás může kdykoli vyklopit, nebo alespoň způsobit, že paní 
Buchanan Vás zdvořile požádá o přesun na místa ve vozech pro “podmínečný vstup” neboli "nejistý 
postup". Absolventi roku 2017, dnes přijíždíte na konec této jízdy, této děsivé jízdy navzdory gravitační 
síle, této jízdy, kterou můžeme nazvat Hurikán Stephen Hudson. Při příjezdu do konečné stanice jste 
hvězdami tohoto večera a přímo Vám bych rád věnoval pár slov. 
Budu trochu opovážlivý a použiji myšlenku předchozího ředitele Simona Marshalla z proslovu k 
absolventům loňského roku. Jeho myšlenka byla jednoduchá - naše slavné modré dveře nyní pro Vás 
představují spíše výstup nežli vstup. Výstup do širšího světa. Výstup směrem k univerzitám, ať už zde, 
ve Velké Británii nebo jinde ve světě, výstup do světa, kde - jak jsme si společně představovali na 
maturitním plese - je všechno možné, a výstup do světa, který jistě učiníte lepším. 
  

V této fázi školního roku jsou ostřílenější učitelé (nerad bych řekl unavení, zmožení, vyčerpaní), tedy 
tito zkušenější učitelé jsou zvyklí na to, že se jich ptáte: "Budeme Vám chybět?", "Byl jsem Váš oblíbený 
student?", "Byli jsme Vaše nejlepší třída?" Vy jste tak nároční! Vaši rodiče si myslí, že jste výjimeční 
-  počítá se to? Pravděpodobně ne, že? To rodiče říkávají. Ale …. samozřejmě, že výjimeční jste - a já 
mohu poprvé a naposledy říci, že pro mne jste výjimeční tím, že jste prvními absolventy za mého 
působení jako ředitele ECP. Ale vzhledem k Vašim potřebám jsem se domníval, že budete nejspíše 
chtít trochu více povzbuzení. Rád bych Vás tedy ubezpečil o Vaší výjimečnosti prostřednictvím další 
myšlenky, kterou jsem si půjčil od někoho jiného - je to vlastně Vaše myšlenka. Vzpomínáte si, že na 
vstupenkách na Váš maturitní ples bylo napsáno ve stylu přístrojů game boy z devadesátých let "Game 
Over/Konec hry"? Domnívám se, že dnes dochází k přesnému opaku. Nejste na konci hry, pouze jste 
se právě posunuli do další úrovně - jak je zde napsáno, právě jste se posunuli do další úrovně Vašeho 
života v široširém světě. Vaši třídní učitelé napsali na zadní stranu vstupenky do další fáze Vašeho 
života pár myšlenek a doufám, že je budete opatrovat, stejně jako slova povzbuzení, která od nich 
uslyšíte během společného popovídání nad občerstvením po skončení formální části večera. 
  

Nyní můžete posoudit, zda jsem dodržel požadavek na stručnost. Brzy uslyšíme nádhernou 
Rachmaninovu skladbu v podání Ivety Pudilové. Poté bych rád předal slovo našemu čestnému hostu, 
paní Marcele Černochové,  která bude výstižně hovořit o tom, jak jít za svým snem. 
  

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám, abyste si užili a vychutnali zbytek večera. 
 


