
Den české státnosti na SZŠ a VOŠZ Příbram ke 100. výročí vzniku 

Československé republiky 

 

V letošním roce 2018 se naše republika, i když již bez Slovenska, dožívá 100 let. Ve své staleté 

historii si prošla obdobími příznivějšími i obtížnými, stále však může hrdě navazovat na slavnou historii 

českého království i myšlenky významných osobností našeho národa. 

 

K tomuto výročí byla vyhlášena ředitelem naší školy Mgr. Václavem Kočovským soutěž              

o nejpřínosnější prezentaci na toto téma. Napříč ročníky střední školy se žákyně a žáci zabývali tímto 

tématem. Nejpřínosnější prezentaci vytvořila Michaela Holanová, která do tématu zapracovala i vznik 

ČSR v regionu, historické dokumenty z příbramského archivu a třída 4. ZL, zvláště pak Jana Halašová. 

Kristýna Ondráčková a Jana Vojířová představily Obrazy ze života T. G. Masaryka. 

 



Den české státnosti na SZŠ a VOŠZ Příbram se konal 23. 10. 2018. Oslavu jsme zahájili hymnou 

ČR, poté úvodní slovo pronesl ředitel školy Mgr. Václav Kočovský, následovala přednáška             

PeadDr. Josefa Velfla, slovo Ing. Ley Enenkelové a prezentace žákyň. Oblíbenou píseň T. G. Masaryka 

Ach, synku, synku interpretoval Filip Ryska. Marie Poslušná a Kateřina Stiborová připravily výtvarnou 

vzpomínku, Markéta Horychová zajišťovala technickou část. Před převzetím pamětního a děkovného listu 

z rukou ředitele školy a jeho zástupců všemi, kdo se na projektu podíleli, zazněla naše státní hymna. 

 

Den poté, 24. 10. 2018, jsme při pietním aktu vzpomenuli a uctili památku vojáků padlých        

v 1. světové válce. V parku Zátiší jsme si pak připomněli tragický osud a morální odkaz ředitele gymnázia 

PhDr. Josefa Lukeše, na jehož počest a ke 100. výročí naší republiky zde byla vysazena lípa. Obě 

vzpomínky se konaly pod záštitou města Příbram. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem hostům, vedení školy, přednášejícím i posluchačům za 

důstojnou a milou oslavu 100. výročí vzniku Československa a přeji naší republice do dalších let hodně 

štěstí. 
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