
Návštěva prezidenta Republiky československé T. G. Masaryka v Ivančicích 

Velkou událostí pro město i gymnázium byla návštěva prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka 

v Ivančicích dne 13. června 1928. Podíval se v této době do mnoha moravských měst v rámci návštěvy 

výstavy soudobé kultury v Brně. Během ní také položil základní kámen budovy Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně (9. června 1928), do jejíchž základů poslalo opracovaný kvádr s nápisem i 

město Ivančice. 

Ivančice uvítaly prezidenta Masaryka slavnostně vyzdobené, na Palackého náměstí se shromáždili zástupci 

okolních městských a obecních úřadů, církví, spolků, žáci a studenti ze všech škol z Ivančic a okolí atd. 

Kolem 17. hodiny zazněly z ochozu věže fanfáry z Libuše na znamení, že pan prezident přijíždí do města. 

Všichni ho vítali květinami a jásotem. Byl přivítán starostou Ivančic dr. Prokešem a dětmi z ivančických škol. 

Poté pronesl prezident Masaryk několik slov z řečnické tribuny, podepsal se do ivančické pamětní knihy a 

sestoupil mezi školní děti. Pohovořil s ředitelem tehdejšího ústavu hluchoněmých, ocenil práci pedagogů a 

vzkázal jim pozdrav a dík. V této chvíli mu byl představen též ředitel ivančického gymnázia dr. Jaroslav 

Lisický. Pan prezident v něm poznal svého bývalého studenta z Univerzity Karlovy a promluvil s ním několik 

vřelých slov. Také se podepsal do kroniky gymnázia. 

Pan ředitel Lisický o podpisu napsal: „Podpis prezidenta jest její ozdobou, nad níž větší sotva mohlo by se jí 

dostati.″ (První kroniku gymnázia společně s podpisem T. G. Masaryka bude možné zhlédnout v budově 

školy 21. a 22. 9. 2019 při Dnech otevřených dveří). 



Na závěr návštěvy dostal pan prezident od žáků tehdejší rolnické školy svazek chřestu vypěstovaného 

v Ivančicích. Kolem půl šesté se rozloučil s občany města a odjel do Moravských Bránic. Na Palackého 

náměstí ještě dlouho hrála hudba, lidé se zde procházeli ve slavnostní náladě a v hotelu Černý lev po 

několik večerů diskutovali představitelé města o tom, zda si dr. Lisického pan prezident zapamatoval kvůli 

jeho rozsáhlým vědomostem, nebo výrazné postavě. 

 

(Čerpáno z kroniky gymnázia a publikace J. Čejka a kol.: Ivančice, Dějiny města. Ivančice 2002) 

 

 

  

 

 

 

 

 


