
 

Projekt z historie naší školy – Skutečný Vyšší princip 

Důstojná vzpomínka, smutná, přesto však v určitém smyslu i povzbudivá 

(díky příkladům statečnosti), se uskutečnila z podnětu ředitele školy Mgr. 

Václava Kočovského na naší škole 26.6.2012. 

 

26.6.1942 ... čekání na … PhDr. Josef Lukeš ředitel příbramského gymnázia již 

podstoupil oběť nejvyšší, Antonín Stočes se svým otcem, odděleně, očekávají 

svůj možná poslední den na tomto světě. 

 Dnes je slunný poklidný den, červen 2012. Na SZŠ a VOŠZ  v Příbrami, 

v budově bývalého gymnázia, právě pobíhá vzpomínkové projektové 

dopoledne, jehož cílem je připomenout si tragické události, které se zde 

odehrály za heydrichiády. Součástí vzpomínky je nejen zamyšlení nad tragickým 

osudem hlavních aktérů, ale i nalezení odkazu pro žáky a studenty školy, pro 

přítomnost a budoucnost. Upřímnost a pravdivost studenta Antonína Stočese, 

statečnost ředitele gymnázia PhDr. Josefa Lukeše vždy znovu vyzývají 

k hlubokému zamyšlení. 

           Připomenuli jsme si také parašutisty i všechny ty, kdo jim pomáhali 

vykonat národní soud nad R. Heydrichem.  Pozice, v níž je zachycuje památník 



v místě této události, působivě vypovídá o jejich statečnosti, neboť si byli 

pravděpodobně vědomi, že podstoupí oběť nejvyšší. 

 

 Součástí vzpomínky byla také projekce nejpřínosnějších prezentací a 

filmu, jež vytvářely studentky prvních a druhých ročníků střední školy.Téma si 

rozdělily na Heydrichiádu, Heydrichádu na Příbramsku, Příběh Stočesův a 

Lukešův. Autorka prezentace s uměleckými ambicemi  (filmu) Tereza Kolaříková 

z 2.ZL nám představila faktograficky i lidsky působivý příběh Stočesův a 

Lukešův. Anna Pšeničková a Nikola Dlouhá z 1.ZL vytvořily prezentaci 

Heydricháda a její dopad na příbramský region. Při výčtu všech jejích obětí až 

mrazí. Činy Antonína Stočese a PhDr. Josefa Lukeše za heydrichiády uvedly 

Petra Vitásková a Kristýna Oršulová  z 2. ZL, které při svém badatelském úsilí 

navštívily Státní okresní archiv v Příbrami. Za děsící, smutek přinášející  

vzpomínky děkuji i ostatním autorkám z  prvních a druhých ročníků.  

           Dvě nejpřínosnější prezentace a film výše uvedených autorek byly 

vybrány předmětovou společenskovědní komisí a oceněny vedením školy. 

Ucelené fragmenty těchto prezentací jsou součástí výstavky v odpočívadle naší 

školy, jsou mrazivým mementem těchto tragických událostí spolu s pamětní 

deskou ozdobenou květem  trnité růže.  



 

 

Poděkování patří především  autorkám filmu i prezentací, ale i všem, kteří 

vytvářeli a prožívali neuvedené prezentace. Vyučujícím společenskovědních 

předmětů za laskavé konzultace, studentům pak za vytvoření důstojné a milé 

společnosti, organizační zajištění. 

 



 Na závěr si dovoluji vyslovit přání, abychom se i nadále setkávali 

především při radostnějších událostech, a přitom uchovali v paměti pro 

budoucí čas nezbytné tázání Proč???    
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