
Rozloučení s absolventy 

V pátek 3. června 2016 se ve společenském sále VOŠ a SOŠ Březnice uskutečnilo slavnostní 

předání maturitního vysvědčení absolventům této školy. Studenti nastupovali za hudebního 

doprovodu, o který se postaralo žesťové kvarteto z místní základní umělecké školy pod 

vedením Tomáše Bláhy. V čele „průvodu“ šla ředitelka školy, Ing. Marie Fiřtíková, následovali 

třídní učitelé 4. AV a 4. BS, RNDr. Josef Novák a Ing. Ivana Švejdová, a poté jsme si mohli 

prohlédnout ty, kteří byli hlavními aktéry tohoto výjimečného odpoledne.  

Studentům k úspěchu pogratulovala nejen paní ředitelka, ale i starosta města Březnice, Ing. 

Petr Procházka. Ředitelka Agrární komory Příbram, Ing. Hana Vandělíková, pronesla též 

krátkou řeč a zároveň předala studentům Tereze Brabencové a Jiřímu Janouškovi Cenu Agrární 

komory Příbram za rok 2016, která byla spojena s finanční odměnou. Poté následovala 

hudební vsuvka. Na housle všem přítomným zahrála Zdenička Zíková za klavírního doprovodu 

Přemysla Zíky.  

Hlavní částí bylo bezesporu předávní maturitních vysvědčení jednotlivým studentům. Někteří 

absolventi kromě této listiny obdrželi i certifikát Autodesk Academia. Za reprezentaci školy 

v krajském kole Středoškolské odborné činnosti byli navíc odměněni studenti ze 4. AV 

Stanislav Máša a Josef Brilla. Posledně jmenovaný vybojoval v soutěži krásné 3. místo. Za 

studenty řekl několik vět Karel Milec, který zavzpomínal na uplynulé čtyři roky a připomněl 

všem přítomným úsměvné zážitky spojené s dobou studia na naší škole. Pomyslnou tečku za 

celým ceremoniálem udělaly dvě písničky, které jsme slyšeli z úst Mgr. Elišky Houzimové za 

kytarového doprovodu Stanislava Máši. Právem sklidili veliký aplaus všech zúčastněných. Po 



skončení oficiální části programu zůstávali studenti v sále a fotili se s rodiči a dalšími 

příbuznými, aby měli památku na tento důležitý mezník v jejich životě.  

Vážení absolventi, ještě jednou vám gratulujeme k dosaženým výsledkům a přejeme vám, 

abyste stejně dobře obstáli i v dalších zkouškách, které vám život připraví. 
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