
Graduation and prize-giving, 2017 

  
Good evening.  It gives me great pleasure to welcome you all here today on behalf of the Governors 
of the English College, who are ranged behind me on the platform. 

  
For me personally this is a remarkable occasion. As one of the founders of the College, soon after the 
Velvet Revolution, I have attended every graduation ceremony for 20 years or so, but I never expected 
to find myself this side of the microphone. However I had the pleasure and honour of being asked to 
serve as Chairman of Governors, so here I am. 

  
Some of you will remember that in our early years this position was held by Lord Holme of 
Cheltenham, and then, following his death, by Baroness Rawlings. Baroness Rawlings resigned in 
October after 8 years of energetic and committed leadership.  She told me once that the best thing 
about the job was meeting the students, and those of you who were in London on work experience 
last October will remember her delight at showing you her beloved House of Lords and chatting in the 
bar.  We wish her well in her retirement. 

  
I should also mention two other retiring Governors. 
Martyn Bond was perhaps the chief inspiration behind the establishment of the English College. It was 
he who gathered together like-minded people in London in 1990 to pursue the dream of establishing 
a school in Prague which would help in Czechoslovakia’s transition to a fully-fledged liberal 
democracy.  Martyn, a European to his fingertips, was responsible for two major features of the 
school: the adoption of the International Baccalaureate, and the name - the English College.  The 
school was not to be a traditional ‘British School’, for British expats and other international students 
It was to be a school that used English as the medium of teaching but was primarily intended for 
Czechs and Slovaks.   Martyn will be greatly missed as a Governor, but will continue to support the 
College as Deputy Chairman of the English College Foundation, the charity which originally set up the 
school. 
 
Neither Baroness Rawlings nor Martyn Bond is able to be here today, but the third former Governor I 
wish to highlight is here: Naděžda Mokrejšová.  When we first encountered Nad’a she was working in 
the Ministry of Education, the one person in a sea of bureaucracy who understood and appreciated 
what we were trying to do, and advised us on how to get round the difficulties.  She continued to be 
our guide round the system until her retirement from the civil service, and then became even more 
closely involved as a Governor.  I am happy that she is here now to receive our thanks in person. 

  
The last change I have to mention, but by no means the least, is the advent of your new Headmaster, 
Dr Nigel Brown.  He was chosen from an impressive slate of candidates from all over the world, and 
he has proved to be an excellent choice.  His calm and reassuring attitude and general unflappability 
are a great asset.  His standard reply when difficulties arise is: “We’ll make it work”.  And he even 
seems to be enjoying himself! 

  
Finally, I come to the most important people here today – you, the graduates. This is your day, the 
culmination of your years at the English College.  You are going out into a world that has changed 
radically in the last couple of years.  You face a world of fake news and alternative truths.  Of social 
media which encourage us to live in our own bubble and never engage with others’ opinions, but at 
the same time are used to manipulate our views and our votes.  A world where patriotism has curdled 
into xenophobia and compassion is in short supply. 
I know these issues have been a matter of lively debate at the school, and trust that your time here 
has inoculated you against the tide of illiberalism and authoritarianism.  The English College was 
founded to promote critical thinking and analysis, understanding and respect for other cultures.  Our 



graduates are now in responsible positions in the Czech Republic, in Europe and beyond.  I can do no 
better than quote the experience of one of our very first graduates, Tomas Pospisil, formerly a 
diplomat at the Czech Embassy in Moscow and currently Head of the EU office in St Petersburg.  At 
the 20th Anniversary of the English College he spoke along these lines: 

  
During the very first year at the College I learned the meaning of the words biased, unbiased and 
prejudice. I hardly understood the idea behind it even in the Czech language because the concept of 
biased news, biased analysis or an unbiased position was very new to many in the Czech society of the 
early 1990s. 
 
But our teachers patiently taught us to look at history and current events in such a way that we always 
try to see the whole picture and not just a part of it. That we try to weigh the arguments for and 
against, that we analyse the pros and cons of a solution to be taken.  

  
You may ask why this seems so important to me. Well, every day I analyse issues related to what is 
happening in Russia and beyond. The amount of propaganda, manipulated information and prejudice 
that we all get in our evening news, not only in Russia but everywhere, about what is happening in 
today’s world, is enormous. And part of my job is to filter all this and discern the real picture without 
any prejudice. And I remember very well where I first learned to do this - in Vysočany, Prague 9. I want 
to thank The English College for this. 

  
In closing, may I wish you all the very best as you follow your dreams, as we did ours when we 
established The English College. 
 
Ann Lewis CMG, Chairman of the Board of Governors 

  
Slavnostní maturitní večer, 2017 

Dobrý večer, je mi velkým potěšením, že Vás dnes mohu přivítat jménem správní rady Anglického 
gymnázia, jejíž členové jsou přítomni zde na pódiu. 

Pro mě osobně je dnešní večer pozoruhodnou událostí. Jako jedna ze zakladatelů gymnázia, brzy po 
sametové revoluci, jsem se zúčastnila všech maturitních večerů za posledních 20 let, ale nikdy jsem 
neočekávala, že se ocitnu na této straně mikrofonu. Nicméně jsem měla to potěšení a čest být 
požádána, abych působila jako předsedkyně správní rady, a proto jsem nyní na tomto místě. 

Někteří z Vás si budou pamatovat, že v raných letech Anglického gymnázia zastával tuto funkci Lord 
Holme z Cheltenhamu a potom, po jeho smrti, baronka Rawlings. Baronka Rawlings odstoupila v říjnu 
po 8 letech energického a oddaného působení. Jednou mi řekla, že nejlepší na této práci jsou setkání 
se studenty a ti z vás, kteří byli loni v říjnu v Londýně na pracovní stáži, si vzpomenou, jak nadšeně 
prováděla studenty svou milovanou Sněmovnu lordů a poté si s nimi povídala v baru. Přejeme jí po 
odchodu do důchodu vše dobré. 

Měla bych také zmínit dva další členy správní rady, kteří rovněž odcházejí do důchodu.                            
Martyn Bond byl pravděpodobně hlavní inspirací pro založení Anglického gymnázia. Byl to on, kdo v 
roce 1990 shromáždil v Londýně lidi s podobnými názory, aby usilovali o založení školy v Praze, která 
by pomohla Československu v přerodu na plnohodnotnou liberální demokracii. Martyn, Evropan 
každým coulem, byl zodpovědný za dva hlavní rysy školy: zavedení mezinárodní maturity IB a název - 
Anglické gymnázium. Škola nebyla tradiční "britskou školou" pro britské expaty a další mezinárodní 
studenty, byla to škola, která používala angličtinu jako prostředek výuky, ale byla primárně určena pro 



Čechy a Slováky. Martyn nám bude ve správní radě velice chybět, ale školu bude podporovat i nadále 
jako místopředseda English College Foundation, nadace, která školu založila. 

 Ani baronka Rawlings, ani Martyn Bond dnes nemohou zde s námi, ale třetí bývalá členka správní 
rady, kterou bych ráda zmínila, je zde: Naděžda Mokrejšová. Když jsme se poprvé s Naďou setkali , 
pracovala na Ministerstvu školství, jediná osoba v moři byrokracie, která chápala a oceňovala to, o co 
jsme se pokoušeli, a poradila nám, jak překonat problémy. Ve své pomoci pokračovala  a byla naším 
průvodcem v systému až do svého odchodu ze státní správy, a pak se ještě více angažovala jako členka 
správní rady. Jsem šťastná, že je dnes tady, abychom jí mohli osobně poděkovat. 

Poslední změna, kterou musím zmínit, neméně důležitá, je příchod nového ředitele, Dr. Nigela 
Browna. Byl vybrán z velkého množství působivých kandidátů z celého světa a dokázal, že je vynikající 
volbou. Jeho klidný a povzbudivý přístup a všeobecná vyrovnanost jsou velkým přínosem. Jeho 
standardní odpověď při obtížích je: "To zvládneme." A zdá se, že si to dokonce i užívá! 

Konečně se dostávám k Vám, nejdůležitějším lidem dnešního večera - k Vám, absolventům. Je to váš 
den, vyvrcholení vašich let na Anglickém gymnáziu. Vydáváte se do světa, který se v posledních letech 
radikálně změnil. Čelíte světu plnému falešných zpráv a alternativních pravd, světu sociálních médií, 
který nás povzbuzuje k tomu, abychom žili v naší vlastní bublině a nikdy se nezabývali názory ostatních, 
a který zároveň manipuluje s našimi názory a hlasy. Svět, v němž se vlastenectví zvrhlo do xenofobie a 
soucítění je nedostatkovým zbožím. 

 Vím, že tyto otázky byly ve škole diskutovány při živé debatě, a věřím, že pobyt na tomto gymnáziu 
Vás učinilo obranyschopnými před opakem liberalismu a autoritářstvím. Anglické gymnázium bylo 
založeno za účelem podpory kritického myšlení a analýzy, porozumění a respektu k ostatním kulturám. 
Naši absolventi jsou nyní v odpovědných pozicích v České republice, v Evropě i mimo ni. Nemohu než 
citovat zkušenost jednoho z našich prvních absolventů, Tomáše Pospíšila, bývalého diplomata na 
Velvyslanectví ČR v Moskvě a současného vedoucího kanceláře EU v Petrohradě. Při 20. výročí 
Anglického gymnázia řekl toto: 

Během prvního ročníku na Abglickém gymnáziu jsem se naučil význam slov předpojatý, nestranný a 
předsudek. Sotva jsem jim rozuměl v českém jazyce, protože koncepce předpojatých zpráv, 
předpojatých analýz nebo objektivního postavení byla pro mnohé v české společnosti na počátku 
devadesátých let velmi nová. 

 Ale naši učitelé nás trpělivě učili, abychom se dívali na historii a aktuální události tak, abychom se vždy 
snažili vidět celý obraz a ne jen jeho část, zvažovat argumenty pro a proti a abychom analyzovali 
výhody a nevýhody řešení, které je třeba přijmout. 

Můžete se ptát, proč se mi to zdá důležité. Každý den analyzuji problémy související s tím, co se děje 
v Rusku i jinde. Množství propagandy, manipulovaných informací a předsudků, které všichni 
dostáváme ve večerních zprávách, nejen v Rusku, ale všude, o tom, co se děje v dnešním světě, je 
obrovské. A mým úkolem je filtrovat to všechno a rozpoznat skutečný obraz bez předsudků. A velmi 
dobře si pamatuji, kde jsem se to poprvé naučil - ve Vysočanech, v Praze 9. Za to děkuji Anglickému 
gymnáziu. 

 Na závěr mi dovolte Vám popřát vše nejlepší v plnění vašich snů, stejně tak jako nám se to podařilo 
při založení Anglického gymnázia. 

Ann Lewis CMG, předsedkyně správní rady školy 



 

 

  

  

  

 


