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.. 
Uvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala mapování společenského 

života v mém rodném městě Benešově u Prahy (dnes jen Benešově) v předválečném 

období. Konkrétně se zaměřím na léta 1937 a 1938 a první tři měsíce roku 1939. 

Práci nebudu koncipovat pouze na základě chronologických událostí ve 

městě, spíše se chci věnovat jednotlivým oblastem života benešovských obyvatel, 

abych se dobrala k postižení dobové atmosféry ve městě. 

Pro svou práci jsem se rozhodla použít koncepci, v rámci které chci 

přistoupit od obecných charakteristik ke znakům konkrétním, které budou 

aplikovány na příkladě města Benešov. Tyto konkrétní aspekty by měly přispět 

k potvrzení obecných tendencí. 

Téma mé bakalářské práce bude uvedeno pěti věcně rozčleněnými 

kapitolami, které se zaměří nejprve na dobovou atmosféru v celém Československu, 

dále na obecný vztah politických událostí a každodennosti, poté na charakteristiku 

sklonku tzv. první republiky a popis tzv. republiky druhé. V posledním oddílu této 

obecné části vysvětlím, jaká je úloha mapování společnosti a její činnosti při 

snahách o lepší pochopení dějin. Předem uvádím, že tato obecná část bude psána ve 

více esejistickém stylu. 

Poté se dostanu k jádru práce - samotnému pOpISU města Benešova 

v předválečných letech. Nejprve nastíním obecné znaky města - jeho geografickou 

polohu, stav obyvatelstva a jeho strukturu či politické spektrum Přináležitost 

k politickým stranám chci popsat na základě výsledků různých voleb - budu zde 

užívat jak srovnání voleb celostátních s výsledky v rámci regionu (obce) zajedno 

konkrétní období, tak i postupu, kde srovnám dvě různá období v rámci města a 

získám tak určitý profil vývoje politického směřování v průběhu časového úseku. 

Konkrétní postřehy o vzájemném ovlivňování různých faktorů zmíním pro 

přehlednost u daného tématu. 

Po části, která mapuje jako celek obyvatelstvo, se zmíním o základním 

zázemí, v němž tehdejší občan žil- jedna z kapitol se bude tedy věnovat 

stavebnímu ruchu. 
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Kromě zázemí daného bytovými podmínkami však žádný obyvatel města 

nestál mimo určitého vyžití společenského, které se realizovalo v širším pojetí 

v rámci významných dnů a oslav. Tento oddíl bych považovala za těžiště svého 

obecného pojednání o společenském životě v širším slova smyslu. 

Společenský život budu dále konkretizovat za pomoci benešovského tisku, 

kterému věnuji delší textový oddíl. Tisk podle mne stojí na pomezí obecných a 

konkrétních charakteristik, neboť na jeho základě můžeme do jisté míry mapovat 

celkovou atmosféru, ale dobrat se i konkrétních údajů především o tendencích 

politických či kulturních. 

Právě zhodnocením atmosféry na základě tisku budu přibližovat obecné 

aspekty předválečného Československa (později Česko - Slovenské republiky). 

Větší nevýhodou je ale jednostranné zaměření tisku, který byl pro sledované období 

k dispozici a který stál na krajní pravici. l Nicméně i zjištění z tohoto typu materiálu 

jsou cenná, protože dovolují detailněji prozkoumat pravicové nálady, které skrze 

tisk pronikaly do společnosti. 

Již Jaroslav Pánek se o fašistickém tisku na Benešovsku zmiňoval ve svém 

příspěvku do Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka, kde se ale fenoménu 

pravicové atmosféry v periodikách nemohl kvůli nedostatku prostoru detailněji 

věnovat.2 Má práce čerpala zejména z těchto tiskovin, a proto jsem se rozhodla 

zaměřit celou jednu kapitolu na pravicové tendence proudící do demokratické 

společnosti prostřednictvím tisku. 

Zpravidla nad stranický však bývá kulturní život, pokud se odehrává v 

prostředí demokratické společnosti. Závěrečné kapitoly budou věnovány právě 

volnočasovým aktivitám, ale také vzdělávánÍ. Nejsou však mapovány ve větším 

rozsahu, neboť tato tématika netvořila hlavní objekt zájmu mé práce. Tím byla 

především společnost jako celek. 

Na konci práce si dovolím uvést stručné medailonky vybraných 

benešovských osobností, s jejichž jmény se můžeme při styku s dobovým 

materiálem setkat. Neopomenu uvést ani neblaze proslulého duchovního otce 

I K ,Problematice jeho jednostrannosti se vyjádřím níže v rámci popisu pramenné základny. 
2 PANEK, Jaroslav. Nástin vývoje časopisectví na Benešovsku do r. 1948. In Sborník vlastivědných 
prací z Podblanicka, 1975, roč. 16, Benešov: Okresní muzeum Podblanicka v Benešově, s. 169, dále 
citováno: PÁNEK, Jaroslav. 
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benešovského fašistického tisku - Josefa Vlčka. Budu se mu ale věnovat již v rámci 

kapitoly o tisku jako takovém, neboť se domnívám, že právě díky jeho profilu 

budou pro čtenáře řádky o fašistických periodikách pochopitelnější. 

Hlavním cílem mé práce bude tedy postihnout atmosféru před válečného 

okresního města a v rámci elaborátu čtenáři nabídnout práci sestavenou na základě 

řady pramenů. 

Jelikož se jedná o téma, které nebylo dosud komplexně zpracováno 

v podobě, kterou poskytne má práce, bylo potřeba vycházet nejprve z archiválií a 

jiných pramenů. Literatura mi sloužila pouze jako podpůrný informační zdroj, 

zejména pro ověření údajů z obecných dějin nebo pro inspiraci, jak bylo podobné 

téma zpracováno pro jinou správní jednotku. 

Svou práci jsem chtěla založit především na studiu dobového tisku. 

K dispozici jsem však měla především periodika fašisticky zaměřená, za nimiž stál 

zřejmě jen úzký "realizační tým", nedá se tedy mluvit ani o tematické, ani o 

autorské rozmanitosti. Množství materiálů3 nicméně téměř pokrylo časový úsek,4 

který sleduji, a proto jsem s nimi pracovala beze zbytku, neboť byly nositeli jisté 

dobové atmosféry. Levicový tisk z konce 30. let jsem bohužel pro své bádání 

nezískala, ač jsem po něm dlouhou dobu pátrala. 

Jednostranný profil využitého periodického tisku5 jsem se alespoň snažila 

vyvážit prací s jinými materiály neutrálního charakteru - apolitickým sborníkem 

Pod Blaníkem či Monografií města Benešova a okolí. Pamětní knihy mi posloužily 

jako vhodný zdroj. Za jediné úskalí, zato však poměrně stěžejní, bych považovala 

fakt, že od roku 1938 se jejich obsah soustředil spíše na celostátní události, než na 

dění ve městě. Tato tendence byla ovšem pochopitelná. 

Pro kapitoly statistické jsem čerpala ze sborníku Sčítání lidu v republice 

československé ze dne 1. prosince 1930, vydaného Státním úřadem statistickým, a z 

Retrospektivního lexikonu obcí Československé socialistické republiky 1850 -

1970: počet obyvatelů a domů podle obcí a částí obcí podle správního členění k 1. 

lednu 1972 a abecední přehled obcí a částí obcí v letech 1850 - 1970. Doplňkové 

3 I přesto, že ne všechny ročníky se dochovaly kompletní - což konkrétně zmiňuji v kapitole 
Benešovský předválečný tisk. 
4 Zdroje k roku 1939 nebyly kompletní. 
5 S touto okolností resp. s nedostatečnou mírou dochování tisku jiných politických proudů jsem 
bohužel nemohla předem počítat. 
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údaje mi i v tomto případě poskytl tisk a Pamětní knihy. Při psaní oddílu 

zaměřeného na vzdělávání a příslušné instituce sehrály důležitou výpovědní 

hodnotu výroční zprávy benešovského gymnázia a Monografie města Benešova a 

okolí, redigovaná Ladislavem Klimentem v roce 1938. 

Kromě pramenů a odborné literatury jsem využila i beletrii - konkrétně se 

jedná o poezii a citované části vhodných básní. Jde však o sekundární využití děl 

nadregionálního charakteru, užitečná zejména v zájmu vystižení atmosféry 

sledovaného období. Absolutní výpovědní hodnota se u estetických děl nedá 

jednoznačně posuzovat. 

Pro doplnění detailů jsem čerpala z dostupných internetových stránek, které 

uvádím v seznamu použitých pramenů a literatury včetně aktuálního data. 

Ještě bych ráda dodala, že doslovné citace, zvýrazněné kurzívou, Jsem 

ponechávala v původní podobě, tedy i s pravopisnými či stylistickými chybami 

nebo překlepy. I takové drobnosti mohou často leccos vypovědět o svém původním 

autorovi. 
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1. Širší historický kontext a dobová atmosféra 
Začněme popis událostí rokem 1937. V Evropě se pomalu schyluje 

k velkému válečnému konfliktu, který co do počtu obětí i brutality totalitních 

systémů, které se neštítí ani nevojenských zbraní jako je genocida a koncentrační 

tábory, jistojistě překoná ozbrojené střetnutí předchozí, které starý kontinent 

zasáhlo před více než dvaceti lety. Ale tato představa nemůže Evropanovi roku 

1937 zatím v plném rozsahu přijít na mysl, nebo si ji nechce připouštět. 

Československá republika, jeden z mnoha nástupnických států rozpadlého 

habsburského mocnářství, považovaná za prototyp meziválečného demokratického 

státu, se brzy bezděčně stane obětí sousedního Německa, kde se od roku 1933 dějí 

velké věci. Hospodářská krize z roku 1929 zapříčinila ekonomický kolaps, na který 

vyčerpaná německá společnost zareagovala rezignací na demokracii. Obecně se dá 

říci, že jakékoliv ekonomické problémy a s nimi související poraženecké 

společenské nálady hrají do karet prosazení totality - a přesně toto se 

s nastupujícími lety třicátými odehrává u západního souseda ČSR. 

Zemi v srdci Evropy to přináší postupem let neúprosný důsledek. 

Charismatický svobodník z belgické fronty první světové války a od ledna 1933 

kancléř Adolf Hitler se chystá v souladu se svou nacistickou ideologií likvidace 

slovanského a jiných etnik smazat z mapy státní útvar v oblasti české kotliny a 

částečně toto své "poslání" realizuje v podobě tzv. Mnichovské dohody (signována 

29. - 30. 9. 1938), zprostředkované jeho bývalým idolem a nynějším přisluhovačem 

z Apeninského poloostrova - Benitem Mussolinim. Tento vystudovaný učitel a 

zpočátku nadšený socialista, který po Versai11eských mírových smlouvách převlékl 

kabát za černou košili, se prezentuje jako mozek Mnichovského diktátu, kterým 

společně s vůdcem "Třetí říše" Adolfem Hitlerem a s představiteli evropské 

demokracie Nevil1em Chamberlainem za Velkou Británii a Édouardem Daladierem 

za Francii odsuzuje sotva dvacetiletou Československou republiku k citelné ztrátě 

pohraničních oblasti. Je zajímavé uvědomit si, že duchovní otec Mnichova, 

Mussolini, byl paradoxně člověkem, který podporoval za velké války (tedy první 

světové války) naše legionáře. 

Mnichovské ultimátum mělo za důsledek (kromě územní ztráty a logického 

přesunu českého obyvatelstva do centra okleštěné republiky) také jeho myšlenkový 
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přerod. Pro společnost, která po vzniku republiky 28. 10. 1918 nabývala stále 

vyššího sebevědomí, dovedla se konsolidovat a zařadit svou zemi mezi hospodářské 

velmoci, se poslední zářijové dny roku 1938 staly studenou sprchou a 

vystřízlivěním z obdivu k západním demokratickým velmocím, které tímto aktem 

značně narušily její morální jistoty. Ne nadarmo František Halas vzpomíná ještě 

téhož roku ve svém Torzu naděje na sladkou Francii a hrdý Albion jako symboly 

zrady. 

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon 

Čí ruce ho rozhoupaly 

Francie sladká hrdý Albion 

a my jsme je milovali (Zpěv úzkosti, Torzo naděje, 1938)6 

Jednoduše, ohlasy jsou bezprostřední a my se můžeme ptát, jak události, 

které nadělaly prezidentu Edvardu Benešovi nejednu vrásku a donutily ho k 

rezignaci, zasáhly do života obyčejných lidí. Těch, kteří byli v dané situaci naprosto 

bezmocní a jejichž osudy vzaly do svých rukou naškrobení pánové diplomati a 

rozhodli v jejich neprospěch v zájmu celé Evropy. Tedy alespoň se domnívali, že 

starému kontinentu prokazují velikou službu, ale tehdy ještě netušili, že ústupkovou 

politikou appeasementu nedosáhnou míru, ale jen nahrají nacistickému předákovi ze 

země Nibelungů a jeho mocenské choutky ohrozí brzy i samotnou sladkou Francii a 

hrdý Albion. 

Již v dohledu několika měsíců se ukázalo, že Adolf Hitler zatouží i po 

zbytku Československa a události naberou velice rychlý spád. Loď jménem Česko -

Slovensko (od 19. listopadu 19387
) se potápí a jako první ji 14. 3. 1939 opouští 

Slovenská republika, která se pod ochranu Německa vrhne dobrovolně. Ještě téhož 

dne odcestuje československý prezident Emil Hácha do Berlína a nazítří, dne 15. 3. 

1939, vpadnou Němci do Prahy a zbytkový státeček se náhle změní v Protektorát 

Čechy a Morava. Celému tomuto mocenskému koncertu šéfuje Adolf Hitler, ale 

přímo v české kotlině přebírá taktovku říšský protektor Konstantin von Neurath. 

V tomto okamžiku se zastavíme. Nyní se uzavřela kapitola tzv. druhé 

republiky, která započala svou existenci ve dnech Mnichova, v nichž vzala za své 

6 HALAS, František. Torzo naděje. 10. vyd. Praha: Svoboda, 1968, s. 17. 
7 BĚLINA, Pavel a kol. Dějiny zemí Koruny české 2, Od nástupu osvícenství po naši dobu. 1. vyd. 
Praha: Paseka, 1992, s. 205, dále citováno: BĚLINA, Pavel. 
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prosperita a naděje na poklidný vývoj v rámci republiky první, kterou tak pracně a 

složitě vytvářeli muži října a velký státník Masaryk spolu s Milanem Rastislavem 

Štefánikem a tragickým hrdinou Mnichova Edvardem Benešem. Rok 1937 se tedy 

ještě odehrál v prvorepublikové režii, následující rok 1938 přinesl fatální zlom, 

situace se však nezklidnila, ale nastartovala epochu ještě fatálnější - okupace 

Československa, či lépe řečeno zřízení Protektorátu Čechy a Morava ve třicátém 

devátém roce, byla jen intermezzem na cestě ke druhé světové válce, jež byla 

zahájena u Gliwic na německo - polské hranici 1. 9. 1939. 
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2. Od velké politiky k mikrosvětu 
Dějiny píší velcí státníci a tvoří je nezapomenutelné události (ať již 

v dobrém či špatném slova smyslu). Na pozadí těchto historických mezníků a vedle 

působení velikánů však probíhají jiné dějiny, na první pohled ne tolik podstatné, ale 

pro vývoj lidstva jako takového mají právě ony možná nesmírnou cenu. Jedná se o 

život obyčejných lidí, kteří za své životní (existenční) zlomy považují věci tak 

samozřejmé a v porovnání s dějinnými momenty malicherné jako například vstup 

do školních lavic, složení zkoušky z dospělosti, uzavření manželství, pohled do 

tváře nejednoho novorozeného potomka či naopak úmrtí blízké osoby. 

Tito lidé si jistě uvědomují dění ve velkém světě kolem nich, položme si 

však otázku, zda významné události determinují jejich mikrosvět bezprostředně, či 

se ho dotknou jen z dáli. Aspekty biologické, jako den narození či úmrtí přirozeným 

způsobem, jistě nejsou v režii velkých dějin, aspekty, které však souvisí s vývojem 

společnosti, jako povinná školní docházka, nalezení pracovní možnosti, sňatek dvou 

lidí odlišného náboženství, národnosti či dokonce etnika, však společenská situace 

ve svém důsledku postihne. Nedotkne se sice dne narození jedince nebo jeho úmrtí, 

na druhé straně však ovlivní výši porodnosti či změní hranici dožitého věku. Je 

zřejmé, jak nepatrná a křehká je hranice, kterou působení společnosti může ovlivnit 

i biologické zákonitosti. 

Není pak divu, že vztah mezi charakterem společnosti a politickou situací, 

kterou tato společnost prochází, se nám bude jevit jako logický. Není státníků bez 

společnosti, z níž vycházejí a jejíž zájmy by měli zastupovat, a neexistuje lidí bez 

vedoucí instituce s názvem "umění vládnout", neboli politika. Obzvláště národně 

uvědomělé společenství se bude jistě cítit dotčeno takovou politikou, která mu 

zabrání v suverénním projevu jeho svébytnosti. A národně uvědomělý český lid 

v období první republiky byl. Vždyť po roce 1918 zakusil chuť svobody státu, který 

byl po dlouhá desetiletí součástí vyššího územního celku - Rakouska - Uherska. 

Vědomí svobody take jistě přispělo k formování většího sebevědomí Čechoslováků. 
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3. První republika 

3.1. Společenský život v kolébce demokracie 
,,1. republika znamená vážný pokus o ustavení demokracie s rozvinutým 

právním systémem, soběstačnou ekonomií a vlastní kulturou. " 8 - tak charakterizuje 

Josef Kroutvor prvorepublikovou společnost ve svých esejích Potíže s dějinami. 

Lidem v té době měla být vlastní slušnost, tolerance - jednoduše se formuje 

nová morálka,9 založená na demokratických principech. Nemůžeme se tedy divit, že 

soudobá atmosféra společnosti výborně nahrála rozmachu kulturnímu, jehož 

hlavním pilířem byla právě tolerance. V té době se kultura a lidská tolerance 

považují za nejvyšší hodnoty národní, společenské i státní. Pro 1. republiku je 

typické zdůrazňování morálky, solidnosti, tolerance a duchovních kvalit. 10 

Československo první republiky si získává pověst osvíceného evropského 

státu, jehož synonymem je respektování občanských svobod a lidských práv. 

Liberální je i přístup k Židům 11 - a to i v předválečném desetiletí, na rozdíl od 

sousedního Německa, kde se v průběhu 30. let nad tímto národem stahují mračna. 

Občan poválečného Československa se také potýkal s hospodářskými těžkostmi 

jeho nově se formující vlasti. Jako charakteristická vlastnost budiž mu tedy přičtena 

šetrnost. 12 

Jazykem dnešní doby by se dalo říci, že prvorepublikový tzv. malý člověk 

by měl být osobou nezkaženou, takřka neschopnou uspět v dnešní dravé společnosti 

založené na prosazování individuálních zájmů na úkor celku. Podívejme se 

například na filmy pro pamětníky, v nichž (ať už na ně nahlížíme okem kriticko -

realistickým) můžeme pozorovat jisté uznání, respekt k hierarchii (a tedy 

nadřízeným osobám) i úctu k lidem vyššího věku. 

Samozřejmě je třeba zohlednit sociální prostředí, v němž se děj odehrává 

Ginak se bude chovat tzv. společenská smetánka a jinak se projeví lidé ze samého 

dna společnosti - v oblasti etikety i oblasti jazykově - sémantické). Kompromisem 

8 KROUTVOR, Josef. Potíže s dějinami. 1. vyd. Praha: Prostor, 1990, s. l3 , dále citováno: 
KROUTVOR, Josef. 
9 Tamtéž. 
10 Tamtéž, s. 14. 
II VALIŠOVÁ, Marcela. Nacistická perzekuce židů na Benešovsku. In Benešovský kalendář, 1996, 
roč. 1996, č. 2, s. 13, dále citováno: VALIŠOVÁ, Marcela. 
12 KROUTVOR, Josef: s. 18. 
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bude mapovat mikrosvět středních tříd, které zpravidla na společenské paletě 

převládají a díky vyššímu zastoupení mají velkou šanci na prosazení svých zájmů. 

Právě tito lidé tvoří základ společenského života, který může podle majetkového 

postavení jednotlivých figurek oscilovat od luxusu a finančního zajištění, které 

umožní bezstarostné radovánky a zabývání se až nepodstatnými tématy, až k bídě a 

sociálnímu dnu, které sice nenabídne okázalou podívanou, zato uvede na denní 

světlo naléhavost řešení této situace. 

Jak se podepsala léta prvorepubliková na společenském životě 

novopečeného národa? Ten jistě uvítal možnost větší svobody projevu, než mu byla 

umožněna za rakousko - uherského mocnářství. 1. republika osvobodila 

společenský život, dala volný průchod zábavě. To je zásadní strukturální změna ve 

společenském vědomí, změna psychická i sociální. 13 Se vznikem Československa se 

změnilo mnohé, stejně tak právě charakter společnosti. Ovšem stejně tak došlo ke 

změně prvorepublikového životního optimismu a smyslu pro čest paralelně s hrou 

dějin. 

Od poloviny 30. let však dochází k úpadku demokratické kultury, umělecká 

produkce začíná mít stále více co do činění s politickými stanovisky a jimiž 

"načichnou" i mnohá z představení pražského Osvobozeného divadla. Politika je 

patrná všude, proniká do literární produkce, do novin, postupem času asi i do 

konverzací lidí na ulici. Divíme se však? Bylo, je a bude - neboli tento rys vývoje 

společnosti je naprosto nadčasový. Co se však konkrétně událo v předválečných 

letech a vyústilo v tragédii, která se vepsala do paměti všech, kteří ji prožili? 

3.2. Na cestě ke druhé republice 
Vraťme se o deset let zpět, na konec let dvacátých. Zlomový okamžik se 

tehdy udál v Novém světě. 24. 10. 1929 došlo ke krachu na burze v New Yorku a 

tzv. černý čtvrtek odstartoval hospodářskou krizi v Evropě. Nejcitelněji se dotkla 

Německa, což mělo ve svých důsledcích vliv právě na Československo. 

U politicky nestabilního souseda se brzy dostali k moci nacisté (NSDAP) 

v čele s Adolfem Hitlerem (leden 1933). Toto období se dá nazvat vrcholem krize 

demokracie, poněvadž s nástupem říšského kancléře postupně zavládne v Evropě 

totalitní kurz a ideologie prosákne téměř všemi oblastmi lidského života. 

13 KROUTVOR, Josef; s. 17. 
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Samozřejmě nejen v Německu. Extremistické nálady pravicového charakteru se 

totiž zpravidla rozšíří i do okolních zemí. 

Československá demokracie a tolerance jistě prochází obrovskou krizí 

v sousedství soudobé Mekky antisemitismu, kde od roku 1935 platí rasové zákony 

přijaté ve starobylém Norimberku. Především se jedná o zákon o říšském občanství 

a zákon na ochranu německé krve a německé cti. "Nižší rasa", jak se v souladu 

s nacistickou ideologií říká všem etnikům odchylujícím se od normy typického 

árijce, je postižena jistě i zákonem o zdravém manželství, který má za úkol chránit 

čistotu árijské rasy. Norimberské zákony vyvrcholí tzv. křišťálovou nocí z 9. na 10. 

listopadu 1938, kdy dochází k masivnímu pogromu na Židy. Ve své podstatě mají 

antisemitské tendence za důsledek změny ve struktuře aktivního obyvatelstva a jeho 

veřejného života, z něhož Židy de facto vyřazují. Nesmí být uzavírána smíšená 

manželství, nositelé Davidovy hvězdy jsou nepohodlnými osobami i ve veřejné 

kultuře typu divadla či účasti ve filmu. I výkon povolání je pro Židy velice omezen. 

Jejich majetek je arizován, takže se postupně vytrácí židovská podnikatelská vrstva. 

Dochází také k mnohým emigračním vlnám z totalitního Německa (a 

nejedná se jen o obyvatele židovského původu), což bezprostředně ovlivní i ČSR -

zde nalézají útočiště například Thomas Mann a jeho bratr Heinrich. Ačkoliv 

emigranti nebyli kvůli soudobým xenofobním náladám bezvýhradně přijati,14 jsem 

toho názoru, že takové přesuny německé inteligence do české kotliny mohly být pro 

naši vlast leda kulturním přínosem. 

Neplatí to však pro přesun totalitní ideje přes hranice naší vlasti. K roku 

1935 přibývají do politického spektra v ČSR fašistické frakce jako Národní 

sjednocení či strana hájící zájmy Němců při československých hranicích - SdP 

(Sudetendeutsche Partei), která má ve svém čele učitele tělocviku z Chebu Konráda 

Henleina. Demokracie ČSR se pomalu hroutí i na poli vnitřní politiky. Paralelně s 

tímto úpadkem opouští vysokou hru politickou i Tomáš Garrigue Masaryk, jakoby 

to bylo znamení, že prvorepublikové slušnosti a toleranci už odzvonilo. Téměř 

symbolicky bychom si mohli vykládat smrt tohoto velkého demokrata v září r. 

1937, neboť rok po něm zemře i tzv. první republika. 

14 GEBHART, Jan - KUKLÍK, Jan. Druhá republika 1938 - 1939 .' svár demokracie a totality v 
politickém, společenském a kulturním životě. l.vyd. Praha a Litomyšl: Paseka, 2004, s. 184, dále 
citováno: GEBHART, Jan - KUKLÍK, Jan. 
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V prosinci roku 1935 je zvolen za Masarykova nástupce Edvard Beneš, 

kterému nezbude než hrát na evropské politické scéně vabank o záchranu své vlasti. 

Zahraniční politiku opírá o spojenectví se západními demokraciemi, ale jak již bylo 

zmíněno, ty ho pošlou ke dnu a ze sebevědomého státu udělají figurku na Hitlerově 

šachovnici. V souladu s jednáním N evilla Chamberlaina s říšským kancléřem 

Hitlerem v Bad Godesbergu z 22. 9. 1938 je totiž 8 dní na to (30. 9. 1938) 

podepsána Mnichovská dohoda, která nahrává sudetským Němcům, kteří na své 

rádoby utiskování upozorňují téměř celou Evropu. Nyní jsou jejich prosby 

vyslyšeny, část pohraničí, kde bylo více jak 50% zastoupení německé národnosti, 

připadly Německu. Nebyl to však pouze československý západní soused, kdo 

profitoval. O Těšínsko se obohatilo Polsko, jih Podkarpatské Rusi a Slovenska si 

připsalo Maďarsko. 

Těsně před Mnichovem v ČSR odstartovala mobilizace z iniciativy předsedy 

vlády gen. Jana Syrového - společnost se tedy pomalu připravovala na válečné 

ohrožení. Nad německou orlicí by český lev asi neměl šanci zvítězit. Nicméně 

během 30. let dochází k přeorientování vojenských aktivit na strategie proti 

Německu a mad'arský soupeř, proti kterému Československo chránilo signování tzv. 

Malé dohody ve 20. letech, už není číslem jedna. Prioritním nepřítelem se stává 

Německo. 

Po mnichovských dnech dochází i k personální změně na postu prezidenta 

Česko - Slovenské republiky - 30. 11. 1938 je zvolen Emil Hácha. Edvard Beneš 

totiž po své osobní prohře, která pro něj však byla okolnostmi vynucená, abdikoval. 
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4. Druhá republika 

4.1. Historické mezníky a charakteristika 
Období mezi dny 30. 9. 1938 a 15. 3. 1939 je nazýváno dobou druhé 

republiky. 15 Průvodním aspektem okupace Sudet Němci se jeví vysídlení 

příslušníků české národnosti do vnitrozemí, kde dochází k logickému navyšování 

ubytovacích kapacit pro přijetí a také integraci uprchlíků. Dá se předpokládat také 

nárůst hustoty obyvatelstva, které se nyní musí vejít na plochu o menší rozloze. 

Důsledkem Mnichova je tedy sociální a existenční nejistota. Do vnitrozemí totiž 

přicházely ze zabraných pohraničních území stovky a tisíce zoufalých uprchlíků, 

kteří ztratili nejen domov, ale i práci. 16 Vystěhování bývalých sudetských Čechů 

budou mít za následek i přesuny škol do vnitrozemí. 

Nejistota však postihuje i morální opory první republiky a dotýká se zřetelně 

i politického systému. Společnost se snaží najít viníka mnichovské pohromy. Ve 

snaze zajistit si loajalitu západu, který měl napomoci uznání Česko - Slovenska 

v jeho nových hranicích, se veškerá zášť státníků paradoxně obrací ke vnitřní 

politice československého státu. Obyčejní lidé si ale museli být vědomi vmy 

demokratických mocností Velké Británie a Francie na ochromení jejich vlasti. 

Ve vyšších kruzích se spíše se zdviženým ukazováčkem upozorňuje na vady 

prvorepublikového parlamentarismu a plurality politických stran. Ani velcí státníci, 

kteří se o ČSR zasloužili, nejsou ušetřeni kritiky. Útočilo se i na principy politiky T 

G. Masaryka a po abdikaci Beneše na prezidentský úřad se ale hlavní výtky a až 

nevybíravé útoky snášely především na jeho hlavu. 17 Bývalého prezidenta si "bere 

na paškál" zejména Jiří StřIbrný. Tento bývalý muž 28. října se ztotožňuje 

s návrhem řešení, jež spočívá ve zjednodušení politického systému formou 

soustředění politických stran. V tomto procesu se chce angažovat zejména Národní 

sjednocenL I8 Jako další významná politická strana se profilují agrárníci 

(Republikánská strana), z jejichž řad pochází i druhorepublikový ministerský 

předseda Rudolf Beran. 19 

15 v 

BELINA, Pavel, s. 204. 
16 ' GEBHART, Jan - KUKLIK, Jan, s. 36. 
17 Tamtéž, s. 39. 
18 Tamtéž, s. 40. 
19 v 

BELINA, Pavel, s. 205. 
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Během podzimu 1938 se přistupuje k monopolizaci moci v rukou dvou 

politických stran - má se zavést politický systém podle anglického vzoru, založený 

na principu existence vládní strany a strany loajální opozice.2o Jako výsledek snah 

pánů politiků se dá chápat ustanovení Strany národní jednoty. Loajální opozici 

přestavuje Národní strana práce. V říjnu 1938 je z politické hry vyšachována 

Komunistická strana. Po 6. 10. 1938 dochází také v souladu s žilinskou dohodou ke 

změně názvu okleštěného bývalého Československa - od 19. 11. 1938 se hovoří o 

Česko - Slovensku21 a jak název napovídá, Slovensko tímto naznačuje své 

autonomní snahy. 

Ve zkratce - druhá republika se ve snaze upevnit státní moc opírá o politiku 

menšího počtu silnějších stran než pluralitní principy demokracie. Je patrné, že 

s úpadkem prvorepublikové "vlády lidu" (tj. demokracie) projde jistou transformací 

i kultura a život společnosti, která se možná odprostí od optimismu a zásad 

tolerance předmnichovského Československa. 

4.2. Společnost druhé republiky 
Pokud se snažíme výstižně charakterizovat atmosféru společnosti druhé 

republiky, je třeba si uvědomit morální důsledky Mnichova. Lidé najednou 

přehodnocují své dosavadní směřování a nezřídka se stává, že se mohou odvrátit od 

ideálů první republiky. Její demokracie, liberalismus a pluralita (zejména ta 

politická, ale i názorová) je v šestiměsíčním období před zřízením Protektorátu 

vystřídána autonomními pojmy směřování k autoritativnímu systému na český 

způsob,22 konzervativismus a monopolizace moci v rukou dvou politických koalic 

v podobě stran.23 Morálka národa upadá a společností prostupují poraženecké 

nálady doprovázené typicky českou přizpůsobivostí. Ti, kdo se snaží upozornit 

okolní svět a chtějí působit zřejmě i jako němá výčitka k odpadlíkům z lůna národa, 

bývají zpravidla inteligence a umělci. Těžko říci, co však menšina, dědic 

Masarykovské demokracie, zmůže s vládnoucí garniturou, jenž je naladěna na 

totalitní notu soused-q, kde je velice populární vláda pevné ruky. 

Druhá republika se na poli duchovním ztotožňuje s návazností na 

svatováclavskou tradici, neboť ta uctívá patrona, knížete, který byl dle 

20 ' GEBHART, Jan - KUKLIK, Jan, s. 54. 
21 v 

BELINA, Pavel, s. 205. 
22 ' GEBHART, Jan - KUKLIK, Jan, s. 180. 
23 Jak bylo výše zmíněno. 
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předprotektorátních ideologů synonymem loajality českých zemí k Říši (Svaté říši 

římské národa německého). A právě katolická církev má tuto tradici vštípit do 

podvědomí českého národa, který byl za první republiky prosycen odvratem od 

katolicismu. Prvorepubliková etika vycházela z přesvědčení, že veškerá moc 

pochází z lidu, naproti tomu nyní stojí názor, že moc vychází z Ducha, principu 

křesťanství. A právě toto náboženství má dát smysl života druhorepublikovému 

občanu. Prokatolické smýšlení je znatelné i na návratu k baroku, které je 

považováno jako duchovní celek, jenž také zajišťoval sounáležitost s Němci. Na 

těchto myšlenkových konstrukcích se dá dokázat hlavní idea druhé republiky -

loajální vztah k Říši (tentokrát k "Třetí říši" Adolfa Hitlera). 

Česká společnost má fungovat jako celek oproštěný od cizích elementů (at' 

již se jedná o Židy nebo vlivy z ciziny - čímž si ideologie logicky protiřečí, nebot' 

vázanost na Německo nelze pominout), což se projevuje například i na poli 

lingvisticko - sémantickém. Jazyk, "kontaminovaný" po roce 1918 vlnou cizích 

slov západní provenience, se má nyní očistit a k dosažení tohoto cíle je dokonce 

zorganizována veřejná soutěž s úkolem najít pro nečeské výrazy ekvivalenty 

v domácím jazyce. Lingvistický purismus nabývá až absurdních rozměrů, když 

národní demokrat Odon Pára požaduje odstranění všech cizojazyčných nápisů na 

veřejnosti, pojmenování na počest cizích osobností či dokonce počešťovat přijmení 

Čechů. 24 

Charakteristika společenských nálad ve vedoucí vrstvě druhé republiky se dá 

organicky propojit s hodnotami vlast, země, národ, Bůh. Orientace na ryzí češství 

střídá prvorepublikový internacionalismus a kontakt s okolní Evropou. Jedinou 

autoritou se měl jevit stát. 

V souladu s ideou národa dochází k výraznějším projevům antisemitismu, 

který je barometrem politického a duchovního počasí25 a jehož hlavní aktéři jsou 

veřejností ostrakizováni jako hlavní element českého národního rozkladu a 

slabosti. 26 Nenávistný postoj k židovskému lidu má oficiálně ospravedlňovat 

povinná láska k vlastnímu národu.27 Nejedná se ale pouze o hledisko národnostní, 

do rozšíření antisemitismu se přimíchává i politická otázka, neboť společnost má 

24 ' GEBHART, Jan - KUKLIK, Jan, s. 184. 
25 Tamtéž, s. 188. 
26 Tamtéž, s. 195. 
27 Tamtéž. 
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tendenci vidět Židy jakožto synonymum pro slova komunismus, levicový směr a 

materialismus, tedy hodnoty, které druhá republika tak odsuzovala. Opakem 

materialismu byl přece duchovní obrat člověka k Bohu, který tímto legitimizoval 

politickou angažovanost katolických stran, jež si vzaly pod patronát i některé 

domény ško IstvL 

Aby společnost byla vychovávána v souladu s křesťanskou ideologií a 

návratem k mýtu půdy a krve,28 dochází k personálním změnám ve vzdělávacích 

institucích. Na školách již nemohou působit osoby bez vyznání či učitelé 

sympatizující s levicovým proudem. I učebnice podstupují řadu úprav v souladu 

s ideologií a kde je konec demokratickým a humanistickým principům? Škola má 

být od podzimu 1938 takzvaně národní a věřící, výuka náboženství je povinná a do 

škol se vrací kříže. V interiorizaci těchto hodnot má škole sekundovat také rodina. 

Výuka se více orientuje na přípravu pro praktický život, což bych neviděla 

jako čistě záporný rys. Jako omezující aspekt se však dá chápat regulace množství 

přijatých na střední školy, která začíná svým sítem propouštět stále menší počet 

žáků - jen těch nejschopnějších. V souladu s personálními změnami totiž ubývá 

číslo těch, kteří by je měli učit. Kantorům je navíc doporučováno přestěhovat se do 

místa svého pedagogického působení, což omezuje jejich svobodu. Učitelské 

řemeslo navíc od teď spadá přímo pod stát a ne pod obce, jako dosud. Ministerstvo 

školství a národní osvěty se také musí vypořádat s důsledky Mnichova - přesuny 

obyvatel (a tedy i žáků) do vnitrozemí. Jsou zřizovány paralelní třídy a některé 

školy jsou dokonce přemístěny dovnitř nových hranic. 

Vysoké školství zažívá také poměrné personální změny. Je obohaceno o 

vyučující z bratislavské Univerzity Komenského, naopak jsou z jeho řad v souladu 

s národnostní politikou vyřazeni pedagogové židovského původu (v souladu 

s usnesením z 27. ledna 1939). Akademická půda je prosycena fašistickými 

náladami a k pravici směřuje i Český národní studentský svaz. Po Mnichovu 

zůstávají paradoxně německá vysoká učení na půdě českého vnitrozemí na přání 

samotného vůdce Hitlera a sudetští Němci zde nejsou chápáni jako cizinci. 

Paradoxně jsou však přijati pod záštitu studentstva velkoněmeckého. Henlein 

28 ' GEBHART, Jan - KUKLIK, Jan, s. 203. 
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s německými studenty u nás počítá jako s aktéry provokací vůči oslabenému 

Česko - Slovensku. 29 

Umělecká tvorba druhé republiky spadá pod instituci s názvem Národní 

kulturní rada, která v souladu s tehdejšími politickými i duchovními náladami udává 

tón českému kulturnímu životu. Existuje jistá norma, které má dílo odpovídat a 

splňovat její základní podmínky, jimiž se rozumí dodržení hodnot - Boha, kázně, 

národa, vlasti atd. Svázanost těmito ideologickými konvencemi jistě potlačuje 

tvůrčí svobodu a není divu, že hlasy některých umělců volají po nápravě. Někteří se 

však na tvorbě prostátní tendenční literatury přiživují. Druhá republika postupně 

vyčistí uměleckou sféru od avantgardních či levicových a demokratických tendencí, 

které se projevují na poli divadelním (Osvobozené divadlo, které během 

předbřeznových měsíců opustí scénu), filmovém (z plátna zmizí kupříkladu 

Čapkova Bílá nemoc - zoufalé upozornění publika na možnost "onemocnění" 

propadnutím totalitě) a především literárním. 

Bývalý pátečník a stoupenec mravního a názorového relativismu, Karel 

Čapek je nyní za své demokratické názory tvrdě odsuzován a jeho smrt nedlouho 

před německou okupací ho možná zachraňuje od pravděpodobné ještě krutější 

perzekuce. Žijící idea mladšího z bratří Čapků je ale výmluvným podnětem pro boj 

demokratů proti autoritářskému systému. 

Poezie může na bolestné okamžiky reagovat účinněji. Působí téměř jako 

šifra, neboť veškeré metafory a jiné básnické figury a obraty umožňují autorovi 

napsat, co si opravdu myslí, ovšem přenesený význam musí být důmyslně skryt 

v řádcích. Básník si pak leda může klást otázku, zda se jeho čtenáři podařilo šifru, 

která má za úkol vyvolat činy, správně rozluštit. 

Naopak, činnost žurnalistická nabízí čtenáři obrázek naznačený přímočaře, a 

proto je vobdobích totality jednou z prvních domén kultury, které podléhají 

dobovým náladám a trendům. Navíc bývá zneužita k propagandě vládnoucí 

garnitury, neboť je to zejména tisk, co svými titulky na prvních stranách deníků a 

časopisů apeluje na veřejné mínění. 

Jednoduše, společenský život druhé republiky se pomalu ale jistě začíná 

dostávat do područí státu, kterému občané de facto musí přisluhovat. Platí zde tedy 

29 • GEBHART, Jan - KUKLlK., Jan, s. 207. 
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společenská i institucionální hierarchie. Takovéto faktory svazující společnost se 

bezesporu odrážejí v narušení morální velikosti a lidské solidarity. Aby se národ 

stal znovu tím stmeleným celkem, v němž panuje vzájemná pomoc a tolerance, 

bude potřeba, aby prošel konfliktem, který bude vyžadovat práci všech pro všechny. 

Taková zásadní krize již brzy evropský kontinent postihne v podobě 2. světové 

války. 
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5. Společenský život v dobovém kontextu jako 
svědectví minulosti 

Proč se ve své práci obsahově zaměřím především na společenský život 

předválečné doby a nesoustředím veškeré své snažení čistě na politiku? Domnívám 

se, že o životě každého územního celku, regionu, města, městečka či vesnice, se 

dozvíme více při snaze charakterizovat jeho specifIka, pokusu rekonstruovat 

fungování jeho společnosti a každodennost aktivit obyvatel. Politika nám možná 

odhalí obrázek situace velkého teritoria ve vztahu k okolním regionům či státům, 

nemusí však vždy naznačit náladu jednotlivých základních kamenů státu - obcí. 

Nicméně je důležitou dobovou charakteristikou, kterou bude potřeba nastínit pro 

lepší pochopení tehdejší společnosti. 
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6. Benešova jeho vztah k hlavnímu městu 
Samozřejmě ale umění velkých státníků nemůžeme od společenského života 

a městské kultury oddělit s chirurgickou přesností a neúprosností. Když se bavíme o 

společenském životě, neměli bychom také vynechávat regionální kontext. Benešov 

u Prahy žije odjakživa v sepětí s velkým sousedem - hlavním městem republiky (či 

dříve střediskem českého království) Prahou. 

Jeho poloha 44 km na jih od "stověžaté matičky" mu zajistila kulturní sepětí 

s centrem veškerého společenského dění a Mekkou kultury v novopečeném státě. 

V době utváření prvorepublikového charakteru Československa bych tuto 

propojenost viděla jako přínosnou, později však mohla blízkost hlavního města 

"středočeské Athény,,30, jak se kulturně rozvíjejícímu prvorepublikovému Benešovu 

mohlo říkat, brzdit v rozkvětu tím, že se dostaly do pražského stínu. Nicméně tyto 

faktory vyplývající z blízkosti Prahy jsou patrné i dnes a osobně si myslím, že spíše 

v kladném slova smyslu. Ačkoliv za přemýšlení stojí, zda by benešovské obytné 

prostory nebyly ke koupi levněji, kdyby se Benešov nacházel v méně lukrativní 

oblasti. 

"Kdyby" však pro dějiny neplatí a proto nahlédněme pod pokličku 

společenského života v tomto okresním městě nedaleko Prahy v posledním čistě 

prvorepublikovém roce, následně ve dnech, které předcházely Mnichovu, i v těch, 

které ho potom dělily od německé okupace. Pokusme se zjistit, nakolik ovlivnilo 

benešovský společenský život celostátní dění a teritoriální blízkost hlavního jeviště 

významných dějů, Prahy? 

Jak tuto blízkost vnímali lidé doby, kterou se ve své práci snažím mapovat, 

výmluvně popisuje příspěvek z vlastivědného sborníku Pod Blaníkem. 

Benešov - to je vlastně už také předměstí Prahy. Jaképak vzdálenosti 

dneska! Těch čtyřicet kilometrů sjede auto v hodině, zrovna jako rychlík. Bydlí tu 

lidé, kteří pracují v Praze, do Prahy se jezdí z Benešova nakupovat, studenti na 

universitu, fanouškové na kopanou a nesportovci do divadel a na koncerty. A přece 

nebylo by klamnější, než si představovat, že Benešov je něco jako Libeň nebo 

Vršovice. Je to solidní venkovské město a blízkost Prahy se ho dotýká především ve 

30 PROCHÁZKOV Á, Eva - CHRoMÝ, Mojmír. Benešov. 1. vyd. Benešov: Město Benešov, 1998, 
s. 46, dále citováno: PROCHÁZKOV Á, Eva - CHRoMÝ, Mojmír. 
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sféře kulturní, ne rušíc v ničem jeho svébytnosti, neubírajíc jeho starostem ani 

naštěstí jeho radostem. Žije si po svém, toto staroslavné a moderní a modernisující 

se město, jako si vždy žilo po svém a přece opět zapojeno do celého života republiky 

svou denní pilnou prací a společnou velkou vírou v lepší budoucnost. 3 
\ 

3 1 Benešov v denním tisku. fu Pod Blaníkem, 1938 - 1939, roč . 18, (č. 2,) s. 32. 
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7. Stav obyvatelstva v Benešově u Prahy ve 30. 
letech 20. století 

7.1. Demografické statistiky a jejich zhodnocení 
Záležitosti statistické nejsou nikdy moc zajímavou tématikou, nicméně 

představují nezbytný zdroj informací o počtu obyvatelstva a jeho složení 

sledovaného z různých hledisek, což se pro pochopení společenských tendencí a 

atmosféry jeví jako nezbytné. 

Předpokládejme, že se v průběhu celých 30. let nijak závažně tyto statistiky 

neměnily, a proto se můžeme orientovat podle sčítání lidu, které proběhlo v celé 

Československé republice ke dni 1. prosince 1930. Jelikož zveřejnění jeho výsledku 

bylo prací Státního úřadu statistického, jedná se o velmi seriozní a oficiální pramen 

a vhodný podklad pro zhodnocení struktury mozaiky benešovských obyvatel. 

Vztahuje se zejména na stav vokresu (soudním i politickém), nepřináší tedy 

informace o konkrétním městě, pokud nedosahuje stanovené hranice 10 000 

obyvatel. 

Tuto podmínku Benešov v letech třicátých bohužel nesplňoval. Jako zdroj 

příslušných informací může být do jisté míry využit Retrospektivní lexikon, který 

ale přináší čísla týkající se pouhého počtu obyvatel, nikoliv jeho struktury. Nabízí 

však informace o počtu domů v obcích. 

Počet obyvatel a domů k r. 1920, 1930 a 1950 

Rok počet obyvatel nárůst v procentech 

1920 8785 
1930 9273 488 5,55% 
1950 10006 733 7,90% 

počet domů 

1920 635 
1930 904 269 42,36% 
1950 1 292 388 42,92% 

počet obyvatelI dům (průměr) 

1920 13,83 
1930 10,26 
1950 7,74 
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Kolem roku 1930 se ve městě Benešově vyskytovalo 9273 obyvatel, na 

které připadalo 904 domů. 32 V průměru to znamená, že by na každý dům náleželo 

cca 10osob.33 

Od předchozího sčítání lidu, jež proběhlo roku 1920, vzrostl počet 

Benešovanů o 488 obyvatel, což nebyl ve srovnání s desetiletým časovým úsekem 

moc velký nárůst (cca 5,5%). V souvislosti s dosavadní výstavbou (od roku 1920 do 

roku 1930 se počet domů navýšilo 269 budov - tedy cca 42%)34 se však nepatrně 

zlepšila úroveň bydlení - jednomu domu v průměru odpovídalo téměř 14 lidí. 

Nárůst obyvatel za dvacet let od roku 1930 měl také vzestupnou tendenci 

(přírůstek cca 8%), ovšem když uvážíme delší časové rozpětí, na něž připadlo 733 

občanů navíc, nejednalo se o žádný zvláštní výkyv v přírůstkové křivce. Co se týká 

průměrné obydlenosti 5 let po konci druhého světového kontliktu,35 poměr 

obyvatelé ku jednomu domu činil necelých 8 osob na obydlí. Z tabulek je patrné, že 

tendence porodnosti byla v období před válkou (dle úsudku vzniklého srovnáním 

údajů z let 1920, 1930 a 1950) mírně stoupavá a díky většímu procentu stavební 

aktivity (kolem 42 %) byl nárůst budov vyšší, a tedy obytné prostory by měly 

zajišťovat lepší životní styl předválečného občana v Benešově. 

Doplňkové informace k demografickým statistikám ze mnou 

sledovanýchpředválečných let 1937 - březen 1939 jsou poměrně kusé. Z Pamětní 

knihy města Benešova se ale dá zjistit početní stav budov.36 

Budovy k r. 1937 

rok 1937 dohromady dvoupatrové jednopatrové přízemní 

Domy 961 58 267 636 
Přírůstek od 1930 57 

Po září 1938, kdy byly od Československa odtrženy Sudety, bylo vnitrozemí 

pochopitelně zasaženo migrací související s demografickými změnami. 

32 Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky /850 - /970 : počet obyvatelů 
a domů podle obcí a částí obcí podle správního členění k /. lednu /972 a abecední přehled obcí a 
částí obcí v letech /850 - /970. Praha: Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, 1978, s. 57, 
dále citováno: Retrospektivni lexikon. 
33 Takové poměry jsou však velmi zavádějící, neboť ne všechny stavby sloužily k obytným účelům 
34 Některé stavby se ale bořily, takže se nedá přírůstek absolutizovat. 
35 Záznamy z válečného roku 1940 lexikon z pochopitelných důvodů neobsahuje. 
36 Viz Výstavba ve městě, bydlení. 
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Československá menšina opouštěla pohraničí a usazovala se ve vlastním Česko-

Slovensku. I Benešov byl zasažen vlnou československých uprchlíků, kteří se zde 

měli usadit. Pro město tak vyvstala problematika navyšování ubytovacích kapacit .37 

Dá se také předpokládat, že vzrostlo i procento československých občanů, což ale 

nepředstavovalo žádnou závratnou změnu, když bereme v úvahu, že již v roce 1930 

představovala domácí národnost více než 90%ní většinu. 

7.2. Národnostní složení 
Škála národností na Benešovsku byla poměrně pestrá, zastoupení jiné než 

československé národnosti však bylo téměř zanedbatelné. Dle procentuálních 

výsledků ze soudního okresu Benešov můžeme odhadovat i národnostní složení 

přímo v jeho centru - v Benešově u Prahy. Možná ani není od věci zhodnotit situaci 

celku, který je městu správně nadřazen. Neboť žádné území obydlené lidmi nemá 

díky migraci zpravidla nikdy stabilní stav obyvatel (ani národnostní, ani 

náboženský). 

Národnostní složení obyvatelstva v soudním okrese Benešov k r. 1930 

národnost čsl. I rus.a malor.Cukr.) I německá židovská polská jiné CSP38 I dohromady 

j>~et ob~..?tel 29576 44 302 24 1 ._~ 146 30099 
~ .. _.- --_. __ ._ .... _ ... ._-----

procentuelně 98,26% 0,15% 1,00% 0,08% 0,00% 0,02% 0.49% 

V předválečném desetiletí byli v Benešově a okolí nejhojněji zastoupeni lidé 

národnosti československé a to drtivou většinou 98,27%. Zbylá necelá dvě procenta 

se potom dělila především mezi národnost německou (1 %), ruskou a maloruskou 

(ukrajinskou) (0,15%) či židovskou (0,08%). Na Benešovsku se kolem roku 1930 

vyskytoval pouze jediný Polák. 0,49% obyvatel soudního okresu Benešov tvořili 

cizí státní příslušníci. 39 

Dá se říci, že takovýto stav bylo možné u typicky českého vnitrozemského 

města očekávat. Československo 30. let však nepředstavovalo národnostně 

homogenní útvar,40 což, je možné říci, způsobilo jeho zkázu v podobě Mnichova. 

37 PROCHÁZKOV Á, Eva - CHRoMÝ, Mojmír, s. 46. 
38 CSP - cizí státní příslušníci. 
39 Sčítání lidu v republice československé ze dne 1. prosince 1930, 1. díl. Praha: Státní úřad 
statistický, 1934, s. 3, dále citováno: Sčítání lidu. 
40 Toto se dá chápat jako důsledek mnohonárodnostního složení Rakouska - Uherska. 
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Pro srovnání Je tedy vhodné zhodnotit například sudetské západočeské 

město Aš. 

Národnostní složení obyvatelstva v Aši k r. 1930 

národnost čsl. I rus. a malor.{ukr.) I německá i židovská I polská i jiné CSP dohromady 

.. p~.~L9.~YYé:l.!~1 

I procentuelně 
_~~Q J._ ... __ . ___ .. _...._ ...... _ .... ? J... ?Q .?~? .. l_.__....~.1 ____ .....~_j .. _ ... _ .. _.J .. t 17~.? .................... ??. ... ~~_(L 
1 ,26% 0,01 % 91,08% 0,04% 0,00% i 0,05% 7,55% 

Ač se jednalo o město Československé republiky, byla zde před válkou 

patrná německá dominance, která dosahovala až 91,08%. Čechoslováci ve městě na 

západě Čech tvořili pouhých 1,26% obyvate1.4I Město, kde převládající národnost 

nebyla totožná s převládající národností daného státu, zřejmě nemohlo očekávat 

klidnou a spokojenou atmosféru, zvlášť když se nacházelo v bezprostřední blízkosti 

souseda, jehož oficiální národností byla právě německá - ta, která v Sudetech před 

2. světovou válkou dominovala. 

Benešov představoval v před válečném období město, které by mělo být 

národnostně vnitřně konsolidováno a případné projevy pro - či protiněmeckých 

nebo antisemitských nálad by měly korespondovat spíše s tehdejšími celostátními 

tendencemi než s nějakou regionální zvláštností. 

7.3. Náboženská struktura 
Koncem třicátých let v Benešově převažovala většina hlásící se 

k náboženství římskokatolickému. V celém soudním okrese Benešov se nacházelo 

v roce 1930 necelých 77% věřících římskokatolického ritu42 a i prameny, které jsou 

pro poslední léta první republiky vhodnější,43 se drží statistiky, jež hovoří pro víc 

jak 50% římských katolíků.44 Vyznavači římsko - katolického ritu se mohli účastnit 

bohoslužeb v piaristickém chrámě sv. Anny a děkanském kostele sv. Mikuláše.45 

41 Sčítání lidu, s. 3. 
42 Tamtéž, s. 88. 
43 Neboť jsou aktuálnějšího data - např. ed. KLIMENT, Ladislav. Monografie města Benešova a 
okolí. Benešov: Propagační sbor města Benešova a Václav Horký, 1938, dále citováno: Monografie 
města Benešova a okolí. 
44 VANĚČEK, Eduard. Náboženské vyznání obyvatelstva na Benešovsku. In Monografie města 
Benešova a okolí, s. 89. 
45 Adresář okresního města Benešova. Benešov: Knihtiskárna O[takara] Nigrina v Benešově, 1929, 
s. 39, dále citováno: Adresář okresního města Benešova. 
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Příslušníků relativně nově vytvořené církve československé46 se na půdě 

města Benešova vyskytovalo k r. 19382090,47 což činilo zhruba 22,5% z celkového 

počtu obyvate1.48 Sídlo se nacházelo ve Vilové čtvrti Benešova.49 Roku 1938 církev 

získala povolení k výstavbě Sboru církve československé. 50 

Evangelického vyznání bylo 294 benešovských občanů. 51 Do roku 1937 u 

evangelíků - českých bratru působil jako farář a senior Josef Šlechta, který 

vypomáhal i jako učitel evangelického českobratrského náboženství na 

benešovském gymnáziu. 52 V Benešově působil od r. 1928 a vytvořil zde farní sbor 

a vystavěl i "Husův dům" s modlitebnou a farou. 53 Ten se nacházel v Husově 

ulici, 54 kde stojí dodnes. 

V centru politického okresu se zdržovalo i nejvíce ateistů z této správní 

jednotky, ovšem jejich počet nebyl nijak výrazný - 411 OSOb. 55 

Ke konci roku 1937 se v Benešově vyskytovala sekta Mormonů, 

nazývaných též Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Nesetkali se však 

s všeobecným pochopením a místní noviny jim dokonce věnovaly rázný příspěvek 

s výmluvným názvem "Žeňte je z baráků". Tehdejší situace nepřála změně 

spirituálního osobního rozvoje. 

V posledních týdnech potkáváte na ulici neznámé lidi, kteří rozdávají dům 

od domu tištěné brožurky nadepsané: Jest náboženství nutné? 

Nahlédnete - li do brožurky té, vidíte samé: by mělo, mělo by: ale nic víc. 

Kritika, planá kritika a lákání lidí zase do nějaké církve Církve Ježíše Krista 

svatých posledních dnů... ??? Co to asi je? 

46 Vznikla v lednu roku 1920. 
47 VANĚČEK, Eduard. Náboženské vyznání obyvatelstva na Benešovsku. ln Monografie města 
Benešova a okoli, s. 89. 
48 Pokud nedocházelo k větším populačním odchylkám od roku 1930. 
49 Adresář okresního města Benešova, s. 39. 
50 Samospráva. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 23. 
51 V ANEČEK, Eduard. Náboženské vyznání obyvatelstva na Benešovsku. ln Monografie města 
Benešova a okoli, s. 89. 
52 FÁRKA, Josef. In memoriam Josefa Šlechty. Státní československé reálné gymnasium v 
Benešově. Výroční zpráva za školní rok 1936 - 1937. Benešov: Ředitelství Státniho 
československého reálného gymnasia v Benešově, 1937, s.3, dále citováno: Výroéní zpráva za 
školní rok 1936 - 1937. 
53 FÁRKA, Josef In memoriam Josefa Šlechty. Výroční zpráva za školní rok 1936 -1937, s. 3. 
54 PROCHÁZKOV Á, Eva. Benešov. 1. vyd. Praha, Litomyšl: Paseka, 2005, s. 36, dále citováno: 
PROCHÁZKOV Á, Eva. 
Adresář okresního města Benešova, s. 39. 

55 VANĚČEK, Eduard. Náboženské vyznání obyvatelstva na Benešovsku. ln Monografie města 
Benešova a okoli, s. 89. 
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V době, kdy hledáme pro každého jednotlivého dělníka půldne práce, pro 

každé chudé dítě kus košile, pro každého žebráka kus chleba, v té době tak zlé pro 

náš národ, přichází několik exhaltovaných lidí a dává vám brožurky, abyste 

vstoupili k Mormonům? No nazdar. A najde se řada vážných lidí, kteří chtí býti 

vážnými lidmi zváni a jako posedlí ďáblem, ještě tyto darmošlapy podporují, Inu, 

věřte, v tom Benešově skočí také na každý špek ... 56 

Židé a fenomén antisemitismu v Benešově 

Židovská menšina v Benešově před druhou světovou válkou byla zastoupena 

237 osobami, což činilo zhruba 45% celého židovského obyvatelstva v politickém 

okrese. Nekrylo se však číslo občanů židovské národnosti a židovského vyznání. 

K národnosti Státu Izrael se na celém politickém okrese přihlásilo pouhých 40 

osob. 57 Zbytek se považoval za příslušníky českého národa. 

Židovská obec, která v Benešově fungovala od 18. století, měla k dispozici 

synagogu,ss která se nacházela v Pražské ulici. Její budova však musela ustoupit 

výstavbě obchodního domu Hvězda (dnes Billa) a byla v 70. letech 20. století 

zbořena. 59 

Od roku 1918 stál v čele židovské obce rabín Rudolf Blán. Tuto funkci 

zastával až do německé okupace.6o Učil i na benešovském gymnáziu a patřil mezi 

oběti druhého světového válečného konfliktu. 29. července 1940 zemřel 

v koncentračním táboře Buchenwald. 61 

Úměrně se soudobými tendencemi62 se i v Benešově projevovaly stopy 

antisemitismu. Bylo možné je spatřit především na strártkách pravicově 

orientovaných periodik, které samo sebou ovlivňovaly veřejné mínění a tím pádem 

jejich protižidovské konotace mohly leckomu dodat sebevědomí, že jeho rasisticky 

nekorektní postoj je vlastně správný. 

56 Ek. Žeňte je z baráků. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 30, s. 5, 13.12.1937. 
57 VANĚČEK., Eduard. Náboženské vyznání obyvatelstva na Benešovsku. In Monografie města 
Benešova a okolí, s. 89. 
58 Argus. Demokracie v koncích! In Zrcadlo města, 1938, roč . 1, č. 23, s. 3, 12.10.1938. 
59 URL: < http://www.zanik1eobce.czlindex.php?detail=108007> [citováno 9. dubna 2010]. 
60 Tamtéž. 
61 Zmíněno na pamětní desce v budově GBN mezi přízemím a prvním patrem. 
62 Hitlerovské Německo stále více prosazovalo svá stanoviska, což se v československé společnosti 
druhotně projevovalo. 
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Bylo možné si přečíst publicistické příspěvky zhruba takovéhoto charakteru. 

Tak jako maminka straší děti, že přijde táta a dětem nařeže, tak naši 

partajníci straší své čtenáře, že bychom se utvořením Lidové fronty mohli podobat 

Francii a dočkat s nějakého žida Bluma. 63 

Protižidovské názory se vyskytovaly i ve vztahu k politice, neboť 

československý tisk, vesměs řízený židovskými zednáři, si vás, voliče, zpracoval do 

té míry, že stačí pronésti jméno nějakého nosatého israelity a už jste na hrnci. 64 

Zvláště v pomnichovském období, kdy se v Sudetech jakožto součásti "Třetí 

říše" začaly uplatňovat Norimberské rasové zákony, narostly v zemi projevy 

antisemitismu. Mezi přistěhovalci z inkriminovaného území se pochopitelně 

vyskytovali i nositelé Davidovy hvězdy a jistý počet se usídlil i v Benešově. V době 

těsně před okupací žilo v Benešově přibližně 42 židovských rodin. 65 

Místní pravicově smýšlející osoby si neodpustily projevy netolerance. Skrze 

tisk namířili své požadavky na městský úřad, který kategoricky vyzývali, aby vydal 

seznam všech přistěhovalců židů, kteří se sem přistěhovali od 10. září 1938, aby 

mohli zjistit úředně jaké národnosti byli v r. 1910, 1921,1931 a podle tohoje mohli 

poslati tam, kam je srdce táhne. 66 

Kritice byl podroben i starosta města Blažek, který se PŘÍLIŠ angažuje při 

hledání bytů bohatých židovských vystěhovalců. 67 Pravicové plátky na jeho aktivity 

reagovaly výrokem, že toto musí přestat. MuSU68 Neboť starosta byl zvolen a měl 

tedy zastupovat zájmy všech, takže i národních socialistů, kteří s jeho postupem 

jménem pravicových periodik nesouhlasili. 69 

Mezi důvody jednání namířeného proti Židům se vyskytovala i obava 

z ekonomické konkurence, kterou by židovská menšina pravděpodobně 

představovala, neboť na úřadě si zažádalo o živnostenský list cca 30 Židů 

přistěhovalců. 70 

63 NeV. Nestrašákujte nás Francií a Blumem. ln Čechův kraj, 1937, roč. 5, č. 2, s. 2, 14.5.1937. 
64 Tamtéž. 
65 VALIŠOVÁ, Marcela, s. 13. 
66 Žádáme kategoricky. ln Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. 23, s. 4, 12.10.1938. 
67 VLČEK, Josef Všechno má své meze! ln Ty naše noviny, 1938, roč. 1, č . 5, s. 4, 1.10.1938. 
68 Tamtéž. 
69 Tamtéž. 
70 Ty naše noviny, 1938, roč. 1, č. 5, s. 4, 1.10.1938. 
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Ve městě se vypráví, že řada židovské emigrace zde ohlásila nové živnosti a 

hodlá otevříti nové krámy. Na tyto stesky odpovídáme zásadně: dokud se zde ve 

městě neusadí nějaká továrna, dotud ani jeden židovský nový obchod. 71 

Nejednalo se však pouze o angažovanost politických osobností města. 

Myšlenka rasistické netolerance se před válkou rozšířila také mezi mladší vrstvy 

obyvatelstva. V listopadových dnech roku 1938 s již operovalo s pojmenováním 

typu árijec - neárijec.72 

Mládež si svou nenávist proti neárijcům vybíjela v umisťování nálepek na 

židovské obchody.73 Již minulou neděli a dnes, ve čtvrtek zas byly všechny židovské 

výklady polepeny protižidovskými nálepkami. Některý chytrý žid ty nálepky klidně 

sejmul a byl zticha. Jiný volal četníky a žádal zavedení vyšetřování ... 74 

Pravicový tisk protižidovské nálady také přiživoval a jeho apely na vyřešení 

židovské otázky se stupňovaly. 

Protože náš stát není tak veliký jako Německo, proto musíme mnohé reformy 

dělat opatrněji, ku př. židovskou, to je pravda, ale musíme ji DĚLAT, a ne jen o ní 

hovořit, jako děláme ted~ 75 

I v Benešově bylo možné se setkat s otázkou " Co budete dělat s těmi židy? " 

Skrze redakci nacionálně zaměřených plátků se jim dostala odpověd', že s Židy si to 

vyřídíme také, ale udělá to vláda a jednotně. 76 Zúčtování prý nemělo minout ani 

komunisty. 77 

Židy si totiž lidé často spojovali právě se slovem komunismus a ten byl pro 

pravicově laděné občany nenáviděným pojmem. I proto své kritiky namířili proti 

menšinovému národu. 

Máme už zjištěny tři přesné případy , že zde přistěhovalci židé nenápadně 

přesvědčují naše obyvatele, že jediné, co nás má spasit, je komunismus ale78 Rusko. 

71 Argus. Demokracie v koncích! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. 23, s. 2, 12.10.1938. 
72 To mají dlouhou chvíli. In Zrcadlo města, 1938, roč . 1, č. 27, s. 5, 12.11.1938. 
73 Tamtéž. 
74 VLČEK, Josef. Marně se bráníte! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č . 24, s. 6, 27.10.1938. 
75 Co nového ve světě? In Ty naše noviny, 1939, roč . 2, č. 1, s. 1, 17.1.1939. 
76 Došel nám dopis: Co budeme dělat s těmi židy? In Ty naše noviny, 1938, roč. 1, č. 6, s. 6, 
18.10.1938. 
77 Tamtéž. 
78 Tato spojka se do textu nehodí, spíše "a". 
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Prosím tímto každého, kdo podobného cos zjistí, aby nám okamžitě oznámil a my si 

pořádek velmi rychle zjednáme. Přísahám, že zjednáme. 79 

Židovskému národu se připisoval i podíl na mnichovské tragédii. 

Mezinárodní Židovstvo připravilo nás o Sudety tak, jako připraví Francii o Korsiku 

a Tunis. 80 Zřejmě v souvislosti s tvrzením, že Židé mají přímou souvislost 

s pluralitou politických stran, která měla být vnímána jako viník Mnichova. 

79 Argus. Demokracie v koncích. In Zrcadlo mésta, 1938, roč. 1, Č. 23, s. 3, 12.10.1938. 
80 Co nového ve světě? In Ty naše noviny, 1939, roč. 2, Č. 1, s. 1, 17.1.1939. 
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8. Správa a politické spektrum ve městě 
Město Benešov spadalo pod stejnojmenný středočeský politický okres, který 

zahrnoval 3 soudní okresy - benešovský, neveklovský a vlašimský. Benešovský byl 

z nich největší, ačkoliv co do počtu obcí se s ním mohl měřit okres vlašimský. 

Pro pochopení atmosféry ve městě se však důležitějším jeví mapování 

politického spektra. Na základě složení politické garnitury města - tedy obecní 

rady, která zahrnovala i starostu a jeho dva náměstky, 8 
I a zastupitelstva - se totiž 

dají odhadnout politické nálady toho kterého územního celku. Pro pochopení 

politické situace vobci se také užitečně jeví statistiky z voleb do Národního 

shromáždění, které se vztahují ke konkrétnímu městu. Benešovská politická nálada, 

s níž se setkáme od roku 1937 do března 1939, se pochopitelně začala profilovat již 

dříve a je možné ji vystihnout na základě srovnání s celorepublikovými výsledky 

voleb do Národního shromáždění z roku 1935 či na základě srovnání obecních nebo 

okresních voleb. 

8.1. Parlamentní volby 19.5. 1935 
Graf výsledků voleb do Poslanecké sněmovny v r. 1935 - pouze české 

strany: 82 

Národní sjednocení 

8,29% 

komunisté 
15,43% 

ži\4lostníci 
8,14% 

Národní obec České strany v PS 1935 
fašistická 

3,04% 

lidovci 
_ ..... ~--·l-11,19% 

Republikánská 
strana čsl. \€nkova 

21,38% 

národní socialisté 
13,73% 

81 Adresář okresního města Benešova, s. 30. 
82 ' GEBHART, Jan - KUKLLK, Jan, s. 172 - 173. 
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19. května 1935 došlo k celorepublikovým volbám do Národního 

shromáždění (tedy Poslanecké sněmovny a Senátu), kde na sebe svým vítězstvím 

v dolní komoře zákonodárného orgánu upozornila Sudetoněmecká strana (SdP) 

Konrada Henleina. 83 V celorepublikových volbách byly samozřejmě zastoupeny 

nejen strany české, ale také slovenské, maďarské a právě i německé. Z českých 

politických klubů se nejvýrazněji prosadili agrárníci, kteří měli v rámci českých 

stran více než pětinový podíl (21 ,38%). 

Grafvýsledků voleb do Poslanecké sněmovny v r. 1935 za Benešov - pouze 

české strany: 

Volby do PS 19.5.1935 V Benešově 
Národní 

sjednocení 

Národní obec 13,53% 

fašistická 
4,05% 

živnostníci 
12,48% 

lido\Ci 
13,55% 

republikáni 
7,00% o republikáni 

sociální • sociální demokraté 

demokraté o komunisté 

národní 
socialisté 
23,27% 

16,99% o národní socialisté 

• I i dO\,c i 

o živnostníci 

• Národní obec fašistická 

o Národní sjednocení 

komunisté 
9,13% 

V typicky českém městě Benešově se přirozeně volilo pouze v rámci 

českých stran. Největší oblibě se při volbách do Poslanecké sněmovny těšili národní 

socialisté (23,27%), druhý nejvyšší náskok před zbylými stranami si drželi sociální 

demokraté (16,99%), po nich se o následné příčky podělili lidovci s 13,55%, kteří o 

jediný hlas předběhli Národní sjednocení (13,53%), a živnostníci s 12,48%. 

Komunisté si drželi šesté místo s 9,13%. Předposlední zvolení byli republikáni 

(7,00%) a na chvostu se prosadila fašistická obec se 4,05%.84 

Pokusme se srovnáním s volbami do českých stran (pouze! , tedy bez 

zohlednění stran nečeských) v rámci republiky porovnat politickou situaci 

83 BĚLINA, Pavel, s. 172 - 173. 
84 Benešov volí . Pamětní kniha města Benešova 1907 - 1936, s. 354. 
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Benešova se státním průměrem. Národní socialisté, v Benešově tak populární, by s 

13,73% zaujali až čtvrtou příčku a předběhli by je komunisté s 15,43%. Tato 

levicová strana se ve městě oblibě netěšila. Sociální demokraté by s 18,80 % 

obsadili druhé místo celorepublikové, což by odpovídalo i stříbrné příčce v 

Benešově. Vítězství by patřilo Republikánské straně českého venkova (21,38%), 

která naopak v Benešově neměla větší voličskou základnu, ba držela se téměř na 

chvostu. Lidovci na pátém místě by předběhli Národní sjednocení (8,29%), ovšem 

vůbec ne tak těsně jako v Benešově. Tato pravicová strana by spíš měla podobné 

preference jako živnostníci (8,14%), kteří byli naopak v Benešově poměrně silní. I 

poslední hráč volebního setu - fašisté by v Benešově měli lehce navrch oproti 

celorepublikovému průměru. 

8.2. Volby do okresu 
Již od září se na podzim roku 1937 v Benešově plánovaly okresní volby. V 

září ale nakonec neproběhly, poněvadž politické strany se jich bojí 85 a zřejmě se 

nebyly schopné samy mezi sebou dohodnout. 

Volby měly připadnout na datum 7. listopadu. Byly chápány téměř 

symbolicky, protože se blížil 8. listopad, den, kdy roku 1620 český národ pocítil 

velkou národní potupu - na pláni u letohrádku Hvězda došlo k význačnému klání, 

které vešlo do dějin pod názvem bitva na Bílé Hoře. A zřejmá příčina prohry podle 

současníků byla na bíledni - česká nejednotnost, která nás na 300 let podrobila. 86 

Panovala tedy tendence ke sjednocení národa proti nepříteli87 a obyvatelstvo města 

bylo vyzýváno k aktivnímu zapojení se do voleb. 7. listopadu 1937 volá vás zákon 

k volbám do okresu a bude na vás, zda se dovedete sjednotit a svého největšího 

nepřítele porazit. 88 Volební klání se ale neuskutečnilo. 

Začalo se spekulovat o dalším datu okresních voleb - tím se měl stát 14. 

listopad 1937.89 Boje o pozice se měly účastnit následující strany a jejich 

představitelé. 

Na Benešovsku do okresu vede republikány pan Jan Škvor, rolník z Mysliče, 

lidovce pan Josef Fulín, rolník z Přibyšic, fašisty pan Vávra, správce státního 

85 Situace vnitřní! In Malé Besedy, 1937, roč. 1, Č. 19, s. 1, 29.9.1937. 
86 Memento mori . In Čechův kraj, 1937, roč . 5, č. 5, S. 1, 8.10.1937. 
87 Z kontextu příspěvku ale není jasné, koho měl autor na mysli. 
88 Memento mori. In Čechův kraj, 1937, roč. 5, č. 5, s. 1, 8.1O.l937. 
89 Kdo měl pravdu? In Čechův kraj, 1937, roč. 5, Č . 7, s. 1, 22.l0.1937. 
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pivovaru, Sjednocené pan profesor Chlupáč a živnostníky zase pan Cyril Kočí. ... 

Národní socialisty prý vede p. dr. Klouda a sociální demokraty pan Jan Novotný.90 

Na stránkách pravicových periodik se objevovaly výtky, že Sjednocení a 

fašisté nepostavili jednotnou kandidátku.91 

Avšak volební klání zřejmě nakonec stejně neproběhlo anI v tomto 

termínu. 92 Nehovoří o nich ani Pamětní kniha. 

8.3. Volby do obecního zastupitelstva 29. 5. 
1938 

Soudobé nálady ve městě nahrály vítězství národních socialistů, kteří 

obdrželi 28,09 % hlasů, druhé místo náleželo sociálním demokratům (18,77%), třetí 

příčku zaujali lidovci se 13,48%. Čestné čtvrté místo si připsali živnostníci 

(10,54%). Na páté příčce předběhli komunisté (9,45%) o dvě desetiny procenta a 

devět hlasů republikány (9,25%). Nacionálně laděné Národní sjednocení se o více 

než 100 hlasů zachránilo před posledním místem, na kterém se zachytili pravicoví 

fašisté (3,77%).93 

Grafvoleb do obecního zastupitelstva města Benešova z 29. 5. 1938: 

volby do obecního zastupitelstva 29.5. 1938 

• ži\o11ostníci o fašisti 
10,54% o národní 

3,77% socialisté 
O Národní 28,09% 

sjednocení 
6,65% 

• republikáni 

• lido\Ci 9,25% 

13,48% o sociální 
demokraté 

18,77% 

90 Okresní volby. In Čechův kraj, 1937, roč . 5, č . 8, s. 1, 30.10.1937. 
9 1 Tamtéž. 

o národní socialisté 

• republikáni 

O sociální demokraté 

o komunisté 

. lidO\~i 
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92 Vzhledem k tomu, že se v tisku žádné zprávy o výsledcích voleb neobjevily a čtenáři se pouze 
nabízí tvrzení, jak by asi která strana dopadla. 
93 Volby. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 24. 
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8.4. Obecní volby 12.6. 1938 
I v obecních volbách, které se v Benešově odehrály 12.6. 1938, si první 

příčku připsali národní socialisté se suverénními 24,13% hlasů. Ani postavení 

sociálních demokratů se nezměnilo, s 15,92% si pojistili druhé místo. Překvapením 

ovšem bylo umístění nové nepolitické kandidátky žurnalisty Vlčka - tento nováček 

získal podporu 12,56% voličů a předběhl tradiční lidovce, živnostníky a 

republikány. Komunisté se nesetkali s velkým ohlasem, což se dalo podle cílových 

skupin obyvatel o čekávat. 94 Socialistické strany tehdy ztrácely 020%.95 

Grafobecních voleb v Benešově z 12. 6. 1938: 

_ Vlček 

(nezá\Aslá 
kandidátka) 

12,56% 

_ sjednocení a 

liga 
4,09% 

6,47% 

obecní volby 12.6. 1938 
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o národní socialisté 

_ sociální demokraté 

odomaři 
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_fašisté 

o komunisté 

_ sjednocení a liga 
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_ ži\Klostníci 

Pozoruhodný byl volební úspěch Vlčkovy :frakce. Předák kandidátky den, 

kdy se volby uskutečnily, považoval za velmi důležitý. Den 12. června 1938 budiž 

Vám pro budoucí časy vzpomínkou, že tímto dnem nastává na naší radnici jiná 
, 96 era. 

94 Jak se kde volilo. In Naše Besedy, 1938, roč. 6, č. 3, s. 2, 14.6.1938. 
95 VLČEK, Josef. Děkuji Vám. In Naše Besedy, 1938, roč. 6, č. 3, s. 1, 14.6.1938. 
96 VLČEK, Josef. Přeji Vám. In Naše Besedy, 1938, roč. 6, č. 3, s. 2, 14.6.1938. 
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Ani jedny volby roku 1938 neměly mít charakter voleb politických.97 Měly 

tedy rozhodovat schopnosti jednotlivců a ne příslušnost k politické straně. 

8.5. Zhodnocení politické situace v Benešově 
Pokud zohledníme všecka tato data,98 vyjde nám pro Benešov následující 

výsledek. Jedná se o město nápadně národně - socialistické, kde se oproti státnímu 

průměru neprosazuje Komunistická strana am Republikánská strana 

československého venkova. Naopak se lehce nadprůměrné přízni těší Národní 

sjednocení a lidovci a své pozice si drží i živnostníci. Jelikož se ale v Benešově 

stále udržuje vysoké procento příznivců sociální demokracie, dá se zdejší politická 

orientace nazvat jako středopravicová. 

Od roku 1935 (volby do Národního shromáždění) se do roku 1938 (voleb do 

obecního zastupitelstva) karty nijak zvlášť nepromíchaly, ačkoliv vedoucí strany 

(národní socialisté - ti především - a sociální demokraté) navýšili svou voličskou 

základnu. Naopak se stále více rozevíraly nůžky mezi těmito stranami středu a 

pravicově laděným Národním sjednocením a živnostníky, jejichž voličů ubývalo. Je 

patrné, že nacionálně orientovaná pravice se zatím k moci nedostávala, ale 

například v tisku (týdeník Malé Besedy a Čechův kraj) již dříve nezůstaly 

nevyřčeny apely na sjednocení pravicových :frakcí, které si sílou jednoty měly 

zajistit více mandátů v zastupitelstvu a tím i výraznější možnost prosadit své cíle. 

Půjdou - li obě skupiny společně, docílíme DVA mandáty a tím máme nárok na 

třetího člena jmenovaného a tím i členství v okresním výboru. 99 

Po Mnichově se slučování stran v souladu s událostmi a změnami opravdu 

naplnilo. V Benešově se ustanovila nacionalistická strana Národní jednoty, do níž 

vstoupila většina pravicových stran včetně Národní ligy a Národní obce fašistické. 

Vytvořila se zde také odbočka Gajdovy organizace Nové Ceskoslovensko loo -

Vlajka. Opoziční Národní strana práce neměla v Benešově silnější pozici. 101 

97 VLČEK, Josef. Kandidátní listina pro pořádek na obci. In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. 7, s. 1, 
4.6.1938. 
98 Musíme však uvážit soudobé aktivní volební právo a předpokládat, že se k volbám nemusel 
dostavit každý. 
99 VLČEK, Josef. Volby do okresů. In Čechův kraj, 1937, roč. 5., č. 3, s. 3, 24.9.1937. 
100 Od října 1938 pravicový tisk vybízí k jeho podpoře. 
VLČEK, Josef. Upřímná rada. In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. 25, s. 3,31.10.1938. 
101 " , PROCHAZKOVA, Eva - CHROMY, Mojmír, s. 46 - 47. 
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8.6. Starostové - politická orientace, volba 
starosty 

Od jara roku 1937 se postupně schylovalo k personálním změnám na 

radnici. Od roku 1926 do roku 1937 stál v čele obce Josef Steindler. 102 Tento 

starosta židovského půVOdUl03 však koncem března roku 1937 odstoupil ze své 

funkce. Jeho resignace byla přijata 30. srpna 1937 na schůzi obecního 

zastupitelstva. 104 

Do volby nového starosty zastával vedoucí post 1. náměstek Václav 

Blažek. 105 

Volba benešovského starosty se odehrála na podzim-13. října. Na post 

kandidovali právě dosavadní náměstek starosty pan V ác1av Blažek, místní 

živnostník, který se omylem dostal mezi (pOZll. národní) socialisty,106 a pan profesor 

Josef Fárka , 107 který se hlásil k republikánům. 108 

Na volbě se podílelo 36 osob z řad obecního zastupitelstva (ne všechny 

volební lístky však byly vyplněny, proto se součty nemusely shodovat) a jejím 

výsledkem měl být nejen nový starosta, ale změnit se měli i první dva náměstci. 

Volba starosty byla dramaticky napínavá. Rozdílem jednoho hlasu zvítězil 

v prvním kole pan profesor Fárka (18 hlasů ku 17 hlasům pro Blažka). Nedosáhl 

však nadpoloviční většiny hlasů (tj. 19) a bylo tedy třeba přistoupit k druhému 

kolu - to vyhrál poměrem 18 hlasů ku 17 protikandidát Blažek a v rozhodujícím 

třetím kole obdržel stejný počet, a byl tedy vybrán do úřadu nového starosty. 

Křeslo 1. náměstka obdržel po druhém kole díky podpoře 22 volitelů l09 

sociální demokrat Jan Novotný, profesor Fárka vyšel i v tomto boji naprázdno. ll. 

102 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Archiv města Benešova 1489 - /945 (/953), 1 - /1. díl. Inventář. 
Benešov 1977, s. 19, dále citováno: Archiv města Benešova 1489 - J945 (J953), I. - JI. dí! 
Inventář. 
103 VALIŠOVÁ, Marcela, s. 12. 
104 Samospráva. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 4. 
105 Tamtéž. 
106 VLČEK, Josef. Kdo bude starostou? ln Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 21, s. 2,12.10.1937. 
107 Tamtéž. 
108 VLČEK, Josef. Volba starosty. ln Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 22, s. 2, 19.10.1937. 
109 Volba starosty města. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 5. 
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náměstkem se stal napoprvé lidovec Jan Hřebíček, 110 kterého podpořilo svými hlasy 

26 obecních zastupitelů. III 

Volba starosty byla následně potvrzena Ministerstvem vnitra. "Potvrzuji 

vaši volbu starostou města Benešova. Očekávám, že budete svědomitě a nestranně 

plniti povinnosti svého úřadu, starati se ze všech sil o blaho a rozkvět města a že 

podle slibu, jenž jste složil při ustavení městského zastupitelstva, zůstanete vždy 

věren ČSR a budete jejích zákonů pos!ušen. ,,112 

IlO VLČEK, Josef. Volba starosty. ln Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 22, s. 2, 19.10.1937 
Volba starosty města. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 5. 
III Tamtéž, s. 5. 
1\2 Tamtéž, s. 5 - 6. 
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9. Výstavba ve městě, bydlení 
Benešov zaznamenal větší stavební rozmach zejména v letech dvacátých. 

Tehdy byl rozšířen městský vodovod, elektrorozvodná sít: kanalizace a 

komunikace. 113 Status okresního města, kde sídlily příslušné úřední a školské 

instituce, si ale od Benešova vyžádal i jisté architektonické úpravy. Benešov se 

navíc tradičně pyšnil vojenskou posádkou, která ve 30. letech 20. století měla 

k dispozici dvoje kasárna. 

V předválečných letech se tedy rozvíjel stavební ruch týkající se jednak 

bytových prostor či budov pro různé instituce, ale došlo i k výstavbám některých 

kasárenských prostorů. Celkově mělo v meziválečném Benešově přibýt kolem 400 

, h d o 114 novyc omu. 

Bytová situace l15 se řešila i koncern 30. let. Projekt bytů pro chudé se 

projednával již delší dobu a svou pozornost mu věnovala i místní periodika. 

Výstavba domů měla jednak nabídnout bydlení potřebným, jednak snížit 

nezaměstnanost zaangažováním dělníků do realizace projektu. 116 Ačkoliv činnost 

jistě ulevila mnoha osobám, našli se i tací (zejména Josef Vlček I17), kteří se 

k problematice stavěli skepticky a považovali akci za neperspektivní, neboť je zde 

(v Benešově) přes 100 prázdných bytů soukromých. IIS 

Obrázek o podmínkách bydlení v meziválečném Benešově si můžeme udělat 

na základě novinových článků, které je ovšem potřeba nahlížet kriticky realistickým 

přístupem. Nedá se však vyloučit, že se v některých domácnostech takto opravdu 

žilo. 

Přijdete - li do domácnosti, kde lidé spí na zemi, kde nemají nábytek, po 

zemi se válí nádobí, okna jsou vytlučena nebo zalepena papírem, tak jistě usoudíte, 

že ta domácnost bud'je chudá, nebo nepořádná. Pomyslíte si, bud' tam jsou vši pro 

nepořádek, nebo je tam bída pro chudobu. 

11 3 PROCHÁZKOVÁ, Eva, s. 35. 
114 Tamtéž. 
11 5 Úzce souvisí s kapitolou věnovanou obyvatelstvu, kde jsou uvedeny statistické údaje podrobněji. 
11 6 VLČEK, Josef Domy pro chudé. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 8, s. 3, 9.7.l937. 
117 Viz Osobnost Josefa Vlčka. 
11 8 A přeci jen obecní úřad. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 32, s. 5, 30.12.1937. 
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A tak podobně je tomu ve městě, kde jsou přízemní staré domky, kde vidíte 

každém rohu náměstí skupinu zimomřivých dělníků s rukama v kapsách a kde za 

každým oknem máte papír místo zboží. Papír, volající, byt se pronajme, krám se 

pronajme. 

A t ko ' ~ t . B ~ 119 a vym mes em Je enesov ..... 

K vyřešení situace byly v roce 1937 v oblasti dnešní Klášterky vybudovány 

dva obytné domy pro chudé (ačkoliv v Benešově bylo rozhodnuto o stavbě čtyř 

obecních domů 120), které měly pomoci tuto nesnáz alespoň částečně vyřešit. Každý 

dům zahrnoval 10 bytů, které disponovaly příslušenstvím a kuchyní. 121 Další vlna 

stavby domů pro chudé přišla následujícího roku, kdy byla povolena výstavba 

dalších dvou objektů zmíněného charakteru.122 

Početní stav domů k roku 1937: 

stav domů k r. 1937 

o d\oOupatro\.é 
6% • jednopatro\.é 

o přízemní 
66% 

28% ,-------, 
o d\oOupatro\.é 

• jednopatro\.é 

o přízemní 

V obci se koncem roku 1937 vyskytovalo 961 budov, z nichž 58 bylo 

dvoupatrových, 267 jednopatrových a největší počet (636) přízemních,123 který činil 

zhruba 66% celkové výstavby budov. 

Další požadavek navyšování počtu ubytovacích kapacit přišel do Benešova 

v období po Mnichově, kdy se vnitrozemí potýkalo s poskytnutím azylu uprchlíkům 

hr 'v ,124 
Z po anlC!. 

11 9 NeV. Pomozte Benešovu. In Malé Besedy, 1937, roč . 1, č. 29, s. 2,7.12.1937. 
120 Stavba obecních domů. In Naše Besedy, 1937, roč. 5, č . 8, s. 2, 25.3.1937. 
121 Stavební ruch. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 6. 
122 Samospráva. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 22. 
123 Stavební ruch. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 8. 
124 " ' . , PROCHAZKOVA, Eva - CHROMY, Mo)mlI', s. 46. 
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Celkově byl však rok 1938 obdobím slabého nárůstu počtu nových staveb. 125 

Hlavním důvodem byly pochopitelně politické události. 

9.1. Benešovská kasárna 
Benešov se jako po sádkové město musel postarat i o zázemí pro své vojáky. 

Do 22. září 1936 126 ve městě sídlili příslušníci 48. pěšího pluku Jugoslávka.127 Ti 

však byli převeleni do Jaroměře a jejich místo obsadil te1egra:fuí prapor Č. 5 z Týnce 

nad Vltavou. 128 Nová posádka získala roku 1938 dokonce vlastní praporec, na který 

přispělo město částkou 1000, - Kč. 129 

V druhé polovině 30. let se v Benešově uskutečňoval projekt rozšíření 

kasáren, který se řídil plánem z roku 1936. Dosavadní budovy novému vojenskému 

útvaru jednoduše nestačily. 130 

Již ve dvacátých letech měla posádka prokazatelně k dispozici dvoje 

kasárna. 131 Kasárna Pražská dodnes stojí v Pražské ulici. K ním přibyla ještě v roce 

1934 nová budova, která směřovala k právě otevřené Zborovské (Dukelské) ulici. 132 

Během roku 1936 se kasárna rozrostla o dvě patrové budovy, které sloužily k 

ubytování mužstva, a učebny a jiné objekty typu garáží či skladišť. Přibyla také 

osvětová budova, sloužící podle potřeby i jako kino l33 Od roku 1937 byla také 

nazývána kasárna Dr. Scheinera. 

Druhá kasárna, která pochází z roku 1884,134 se nacházela (a dodnes 

nachází) v Táborské ulici, jejíž název také nesla. Na začátku 30. let zde měla být 

zřízena škola pro záložní důstojníky. 135 Od roku 1937 byla kasárna pojmenována 

podle zborovského hrdiny gen. Čečka. Do téhož roku se k nim přistavěly stáje a 

garáže. 136 Tento stavební podnik byl propírán i v tisku, který jeho realizaci podrobil 

kritice. Město prý už vesele staví, už jsou desetitisíce na kasárna v luftě a teprve za 

týden bude obecní zastupitelstvo dodatečně schvalovat "způsob změny úhrady" ... 

125 Stavební ruch v roce 1938. Pamětní kniha města Benešova 1937 -1948, s. 36. 
126 Stavební ruch. Pamětní kniha města Benešova 1937 -1948, s. 7. 
127 A dresář okresního města Benešova, s. 22. 
128 Stavební ruch. Pamětní kniha města Benešova 1937 -1948, s. 7. 
129 Samospráva. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 22. 
130 Stavební ruch. Pamětní kniha města Benešova 1937 -1948, s. 7. 
131 Adresář okresního města Benešova, s. 22. 
132 PROCHÁZKOVÁ, Eva, s. 37. 
133 Stavební ruch. Pamětní kniha města Benešova 1937 -1948, s. 7. 
134 PROCHÁZKOVÁ, Eva, s. 31. 
135 Škola pro záložní důstojníky. Pamětní kniha města Benešova 1907 -1936, s. 332 - 333. 
136 Stavební ruch. Pamětní kniha města Benešova 1937 -1948, s. 7. 
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137 Evidentně i v předválečném Benešově bylo populární nechávat vyřízení 

důležitých povinností na poslední chvíli. 

o pojmenování kasáren se ale nedá jednoznačně spekulovat. V roce 1938 se 

vyskytly na stranách periodik výtky, že se ubytovací prostory pro vojáky nejmenují 

podle osobností. Táborská kasárna stála u ulice generála Čečka 138 a jméno tohoto 

důstojníka (jednoho ze tří našich prvních generálů a skutečného Zborovského 

hrdiny,139 který se narodil v nedalekém Líšně u Bystřice) by logicky měla nést. Pro 

kasárna v Pražské ulici by se pro změnu hodilo pojmenování Červinkova kasárna. 

Bez tohoto rodáka z Ostředka by velmi těžko se rodily naše legie a tím i generál 

Čeček. 14o 

Podle dokladů z kroniky se však kasárna od roku 1937 jmenovala jinak. 

Dnešní Pražská kasárna se tehdy honosila jménem dr. Scheinera a kasárna Táborská 

byla opravdu pojmenována na počest zborovského hrdiny generála Čečka. 141 

Nabízí se vysvětlení, že se názvy vojenských prostor během roku změnily a 

veřejnosti se více líbila pojmenování předchozí. 

9.2. Stavební ruch a infrastruktura 
Další stavební aktivita či její návrhy souvisely se zlepšením infrastruktury 

města. Jednalo se o výstavbu budov institucí a projekty, které měly souviset 

s rozvojem průmyslu, po němž některá část obyvatel volala. 

Padl návrh na připojení okolních územních jednotek (Baba, Černolesská 

cihelna, Raděkovický dvůr, Mariánovice, Konopiště, Párysovo a Rackovo údolí a 

Tužinka) k městu, jelikož školou, komunikačně, Jarně i společensky spadají pod 

naši obec. 142 Byly by slušnou základnou pro vybudování průmyslových podniků. 

Ač by takové činy jistě narušily krajinu, představovaly by pro městskou pokladnu 

nový fmanční zdroj. 

Povzbuzení průmyslu měli pravicově orientovaní občané (reprezentovaní 

zejména žurnalistou Vlčkeml43) v plánu již v roce 1937. Tehdy mohlo město získat 

137 Poznámky dne. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 3, s. 4, 20.4.1937. 
138 Její název ale alternoval s pojmenováním Táborská ulice (tak s jmenuje i dnes) . 
139 VLČEK, Josef. A ještě propagace! In Zrcadlo města, 1938, roč. I , č . 14, s. 5, 22.7. 1938. 
140 Tamtéž. 
141 Stavební ruch. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 7 - 8. 
142 VLČEK, Josef. Budujte město Benešov. In Ty naše noviny, 1938, roč. 1, č. 6, s. 5, 18.10.1938. 
143 Viz Osobnost Josefa Vlčka . 
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Velenické železniční dílny. Dalšího roku nevyužilo příležitosti obohatit svou 

výrobu o produkty z tabákové továrny, která by sem byla přesunuta z měst nedaleko 

hranic Nových Zámků, Jihlavy a Jáchymova. 

Vlčkovy návrhy však nebyly přijaty. Do ledna 1939 se tak obec zasloužila 

leda o hospodářskou stagnaci vnitrozemského města, kde se už libovolně nemohly 

vytvářet průmyslové podniky, neboť poslanec Kundt rozhoduje svým podpisem o 

zřízení jakéhokoliv nového průmyslu, který by mohl konkurovati průmyslu 

Sudetskému. l44 Navíc Česko - Slovensko odtržením pohraničí ztratilo právě 

průmyslovou základnu. 

Benešovem se prý skrze periodika rozléhaly hlasy volající po zřízení továrny 

v obci. 145 Samozřejmě se spekulovalo o důvodech, proč se tomu dosud tak nestalo. 

Za hlavní důvod bylo považováno obsazení čelních funkcí města socialisty, kteří 

prý stáli za vysokými obecními přirážkami, které továrníky odrazovaly, aby se ve 

městě nedaleko Prahy usadili. Hlavními viníky byli shledáni socialističtí 

mluvkové l46 senátor František Veselý, který byl v té době po smrti, ředitel Antonín 

Dvořák, ředitel gymnázia Jedlička (také už nebyl mezi živými), Dr. Klouda, Jan 

Novotný, . ... 147 Z charakteru plátků se ale dá spíše usoudit, že se jednalo o "vyřízení 

účtů", než objektivní kritiku. 

Od léta 1938, kdy proběhly obecní volby, kde příznivci Josefa Vlčka uspěli , 

a změnila se tedy i atmosféra na radnici, se plánovalo zvelebení městského muzea, 

přemístění obecní knihovny a čítárny (ta byla do té doby umístěna vedle veřejných 

záchodků).148 Měly vzniknout nové domy. Budeme stavět centrální budovu pro 

okresní úřady. Budeme stavět budovu pro finanční úřady (berní, důchodkovou) a 

k této stavbě dojde už proto, že bude nutné hledat pro naše dělníky řádnou práci a 

dojde k tomu i proto, že tak rozházené úřadovny nejsou nikde. 149 Samozřejmě byla 

ale naznačena otázka lokalizace výstavby. 

144 VLČEK, Josef Trochu vzpomínek! In Ty naše noviny, 1939, roč . 2, č. 1, s. 4, 17.1.1939. 
145 VLČEK, Josef Přiveďte sem továrny. In Zrcadlo města, 1938, roč . 1, č. 24, s. 5, 27.10.1938. 
146 Tamtéž. 
147 Tamtéž. 
148 Argus. Dejte nám práci! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. ll , s. 4, 2.7.1938. 
149 Okresní domy. In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č . ll , s. 6, 2.7 .1938. 
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Koncem léta roku 1938 bylo potřeba opravit budovu Hospodářské 

Průmyslové banky v Benešově. Tato zvelebovací akce by také poskytla práci 

dělníkům a zamezila by alespoň trochu problémům s nezaměstnanostLI 50 

Benešov jistě postoupilo velký krok k tomu, aby byl považován za okresní 

město se vším všudy. Ale i navzdory jeho stavební a zvelebovací konjunktuře se 

prostřednictvím novin na adresu města ozývaly kritické hlasy. Benešov byl 

přirovnáván spíše k vesnici, která by se měla městem stát. 151 Znovu se ale jednalo o 

pravicová periodika, která si stále hledala záminku k připomínkám na adresu obce. 

\50 Léto se ku konci chýlí ... . In Zrcadlo města, 1938, roč . 1, č . 17, s. 2, 31.8.1938. 
\ 5\ VLČEK, Josef. Budujte město Benešov. In Ty naše noviny, 1938, roč . 1, č. 6, s. 5, 18.10.1938. 
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10. Významné okamžiky a památné dny 
v Benešově 

Běžný život bývá narušen dny, které přináší neobvyklé události. Před 

válkou mohly benešovské občany vyvést z šedi každodennosti státní svátky či 

návštěvy významných osobností. Jistě se jich ale dotkly i události celostátního 

charakteru, které v té době hýbaly takřka celou Evropou. 

10.1. Události spojené s osobnostmi 

ÚmrtíTGM 

14. září 1937 zemřel v Lánech první československý prezident Tomáš 

Garrigue Masaryk. Jeho památku si samozřejmě připomněli i obyvatelé Benešova. 

Událost se dozvěděli z mnohých periodik, kde příspěvek věnující se úmrtí 

prezidenta "tatíčka" zpravidla zaujal oprávněně místo na titulní stránce. 

Benešované se skrze tisk (a dá se předpokládat, že i skrze rozhlas) 

seznámili s projevem prezidenta Beneše, který druhý československý prezident 

pronesl nad rakví velkého státníka, sociologa a filozofa. Prezidente Osvoboditeli, 

odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme!, 152 tak zněla poslední 

slova projevu Edvarda Beneše, kterého v této chvíli čekaly ještě krutější okamžiky 

než smrt jeho předchůdce. 

Na benešovském náměstí Tomáše Garrigue Masaryka proběhla 20. září 

1937 v 5 hodin odpoledne smuteční tryzna za prvního československého prezidenta. 

Pořadatelské činnosti se ujala městská rada a okresní úřad. K události se vyjádřil 

gymnaziální profesor Josef Fárka a farář evangelické církve 1. Štrupl.I53 

Následujícího dne v 10 hodin ráno se k památce prezidenta osvoboditele 

veřejně vyjádřila vojenská posádka prostřednictvím pplk. Nováka. I tato tryzna se 

konala na náměstí nesoucím jméno Tomáše Garrigue Masaryka. 154 

Vzápětí se začínaly organizovat různé přednášky o osobnosti zesnulého 

prezidenta, které zařídilo Komorní sdružení v Benešově. Jedním z přednášejících se 

stal i tajemník prezidenta Osvoboditele dr. Jar. Císař. 155 

152 VANĚČEK, Eduard. Kronika. In Pod Blaníkem, 1937 - 1938, roč. 17, (č 2,) s. 27. 
153 Smuteční tryzna. Pamětní kniha města Benešova /93 7 - /948, s. 14. 
154 Tamtéž, s. 14. 
155 Cyklus přednášek o Masarykovi. In Pod Blaníkem, 1937 - 1938, roč. 17, (č 4,) s. 64. 
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Každý mohl vzdát Masarykovi hold po svém. Kupříkladu studenti se 

angažovali svými kratšími příspěvky do sborníku Pod Blaníkem, legionáři se zase 

ujali organizace zájezdu do Lán. Československá obec legionářská se k hrobu pana 

prezidenta vypravila 17. října 1937. 156 

10.2. Významné návštěvy 

Návštěva kardinála Kašpara 

24. dubna 1937 byl v Benešově vítán vzácný host, obzvlášt' pro katolické 

věřící - kardinál Karel Kašpar. Ten zde prováděl generální vizitaci a uděloval svaté 

biřmování. 157 

Návštěva Edvarda Beneše 

o rok později, rovněž na jaře (21. 5. 1938), byl v Benešově také přivítán 

státní prezident dr. Edvard Beneš, který městem projížděl do Tábora, a u této akce 

nechybělo ani žactvo. Při této příležitosti navštívil nejvyšší představitel státu 

benešovské gymnázium. 158 

Nebyla to jeho první návštěva města. V Benešově se prezident zastavil již 

o dva roky dříve, 16. července 1936, za doprovodu své manželky, paní Hany 

Benešové. 159 Tehdy se ve městě konala Podblanická výstava. 160 

Státníka tehdy vítali představitelé města, například pánové Blažek, Fuksa, 

Novotný, Hovorka, dr. Klouda či dr. Haas, a zejména pan starosta Steindler s 

manželkou. 161 Paní Benešové podávala děvčata květiny,162 jak bylo u příležitosti 

vážených návštěv zvykem. 

156 Události po stránce kulturní. Pamětni kniha města Benešova 1937 -1948 s 13 
157 Osobní. Pamětni kniha města Benešova 1937 -1948, s. 9. ,. . 
158 (Kronika ústavu) Oficielní školní slavnosti. Státní československé reálné gymnasium v Benešově. 
Výročni zpráva za školni rok 1937 -1938. Benešov: Ředitelství Státního československého reálného 
ť.ymnasia v Benešově, 1938, s. 13, dále citováno: Výroční zpráva za školni rok 1937 - /938. 

59 (Kronika ústavu) Návštěvy. Výroční zpráva za školní rok /936 -/937, s. 8. 
160 Tu navštívil také pražský primátor Baxa. 
Pamětní kniha města Benešova 1907 - 1936, s. 362. 
161 Pamětní kniha města Benešova 1907 -1936, s. 376. 
162 Tamtéž, s. 377. 
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10.3. Státní svátky 

28. října 1937 

V říjnu 1937 se kulturní události soustředily jako každoročně od roku 1918 

kolem výroční vzniku Československé republiky, v pořadí již devatenáctého. 

Obyvatelé města byli vybízeni k výzdobě svých obydlí, neboť to je 

klasický projev nadšení nového suverénního národa. 163 

V předvečer svátku, 27. října, se uskutečnila v sále Sokolovny společenská 

večerní akce, tzv. slavnost "Státního svátku",164 která účastníkům nabídla bohatý 

program. Vstupenky byly k sehnání u cukráře Peška. 165 Vystoupily zde 

představitelé Sokola, DTJ a Orla a hudebně se zde angažoval spolek Ozvěna. 166 

27. 10. 1937 na školní akci benešovského gymnázia vystoupil budoucí 

významný benešovský historik Jiří Tywoniak, toho času student oktávy. Den před 

českým státním svátkem velmi pěkně promluvil o významu 28. října, připomenuv si 

martinskou deklaraci a zdůrazniv brannost národa. 167 

Pravicově laděný tisk ze svátku vytěžil možnost promluvit znovu ke 

čtenářům ve svém politicky zaangažovaném stylu. V Benešově byla tedy patrná i 

politická konotace 28. října, svátku svobody. 

Svátek svobody 

Devatenáct roků tomu, co rozlétla se Československem radostná zpráva, že 

je konec války a že poražena ta nenáviděná Austrie. 

Každý z nás máme jistě nějaké ty nezapomenutelné vzpomínky na tento 

den, ale snad nikdo z nás neuvěřil by 20. X 1938, že po dvaceti létech naší 

samostatnosti a "vlády v rukou Tvých národe" (jak řekl Jan Amos Komenský) 

budeme na Benešovsku voliti do okresu a kandidátku č. 1 bude míti Konrád 

Henlein. 

Nechť je naše devatenácté výročí naší Samostatnosti Mementem smrti a 

nechť dvacáté výročí v r. 1938 je slaveno za poměrů již lepších. 168 

163 Slavnostní večer. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, Č. 22, s. 6, 19.10.1937. 
164 Události po stránce kulturní. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 14. 
165 Slavnostní večer. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 22, s. 6, 19.10.1937. 
166 Události po stránce kulturní. Pamětní kniha města Benešova /93 7 - 1948, s. 14. 
167 (Kronika ústavu) Oficielní školní slavnosti . Výroční zpráva za školní rok 1937 - 1938, s. 13. 
168 VLČEK, Josef. Svátek svobody. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 23, s. 1,26.10.1937. 
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Autorem byl benešovský pravicový žurnalista Josef Vlček, jehož články 

časem ani nebylo možné v některých případech pro jejich extremistické ladění na 

stranách původně nestranického týdeníku Malé Besedy publikovat. V tomto 

sloupku uveřejněném k výročí významného státního svátku prezentoval jakousi 

svou vizi budoucnosti. A v souladu s posledním odstavcem úryvku měla českou 

společnost čekat budoucnost lepší. Politické ovzduší se však postupně zakalovalo 

pravicovým smýšlením 

1. května 1938 
Politický neklid se projevil i při oslavách dalšího státního svátku, prvního 

máje roku 1938. 

V tento den se chtěly všecky politické strany předvést v rámci tzv. táborů 

lidu v nejlepším světle a s parádou, ale okolnosti jim nenahrály. Obecní úřad 

rozhodl, že strany nevystoupí individuálně, ale všecky dohromady. 

Jest prý to v zájmu státu, ale já si myslím, že se to stalo i v zájmu zdejších 

černo košilatých fašistů, neboť měli se nač těšit. Když totiž přišli na Benešovský 

obecní úřad žádati, aby jim obec propůjčila Malé náměstí k uspořádání 

samostatného tábora lidu, tak to pana starostu města p. Václava Blažka přivedlo 

z míry tak velmi, že jim doslova slíbil: "tak vám nabijeme do držky ... ,,169 

Samozřejmě se toto počínání hlavy města setkalo s kritikou ze strany 

žurnalisty Vlčka, jemuž tento výstup nahrál do karet jako argument pro jeho 

neustálé oponování vedení obce. Navíc se zdviženým ukazováčkem nezapomněl 

připomenout, že starosta svá silná slova pronesl v úředních hodinách a přímo na 

radnici. 

První máj se také stal příležitostí, aby se mohli aktivně předvést odpůrci 

socialistů a demonstrovat své politické sklony. Pravicový tisk je vyzval, aby se 

připojili ku jedinému občanskému a pravicovému srazu průvodu N. o.F., to 

znamená o půl devátt5 dopoledne u nádraží, odkud se půjde průvodem městem. 

Doporučujeme našim čtenářům, by se tohoto průvodu sůčastnili, třeba by nebyli 

organisovaní fašisté, ale ukažme, že nejsme socialisté. Ukažme starostovi, kolik nás 
. 170 

Je. 

169 VLČEK, Josef. První máj! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, Č. 1, s. 5, 1.5.1938. 
170 Tamtéž. 
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Oslavy republiky 1938 - Den mládeže 26. 5. 1938 a 28. říjen 
1938 

Rok 1938 byl vítán jako jubilejní,17l čemuž se také měly jistě přizpůsobit 

především oslavy 28. října, které se možná plánovaly ve velkolepém stylu. Nicméně 

celoevropské události, které se tou dobou koncentrovaly právě na českou zem, 

nedopřály ani obyvatelům Benešova l72 klidné prožití dne svobody. 

Rok, který měl býti naším jubilejním, který jsme chtěli věnovat v klidu a 

míru radostné oslavě 20. výročí obnovy svého státu, stal se nám i celé Evropě 

rokem neobyčejných úzkostí a strastí. 173 

V ještě relativně klidném ovzduší se oslavilo 20. výročí Československé 

republiky 26. května 1938 během Dne mládeže. Při této slavnosti se angažovalo 

zejména studentstvo. 

Oslaví je všechno žactvo, učitelstvo, otcové, matky i ostatní občanstvo 

velikou manifestační slavností v Benešově. Je proto třeba, aby se na všech školách 

pilně cvičilo. Opatřte si, pokud můžete, gramofonové desky s písněmi, podle nichž 

se vám bude pěkně cvičit. 174 

Jednoduše, k přivítání jubilejního výročí měl být připraven každý a každý 

se měl také zapojit. Konkrétně tato akce byla založena na sportovních a 

pohybových aktivitách hlavních aktérů, tedy žactva. To nejprve nastoupilo a 

vyslechlo si u vztyčené vlajky státní hymnu a proslovy vrchního rady dr. Františka 

Tomsy, okresního hejtmana a poté okresního školního inspektora Václava 

Drbohlava. Součástí akce byla recitace a zpěv, prostná, hry a závody dívek i hochů, 

ukázky branného tělocviku chlapců a jejich cyklistická přehlídka. Dívky se naopak 

zapojily do prezentace národních tanců a Československé besedy. Ke konci žactvo 

pochodovalo před vlajkou, která byla spuštěna dolů. 175 

28. říjen se ale neslavil tak, jak se očekávalo. Město již prostřednictvím 

tisku a jistě i rozhlasu zaplavily zprávy o anšlusu Rakouska, sjednocení německých 

171 Neblahý rok 1938. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 24. 
172 A pochopitelně všech obcí na území Česko - Slovenska. 
173 Neblahý rok 1938. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 24. 
174 Mládež školního okresu benešovského oslaví dne 26. května 1938 dvacáté výročí Československé 
republiky. In Pod Blaníkem, 1937 - 1938, roč . 17, (č 9,) s. 144. 
1 7~ Tamtéž. 
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stran pod SdP Konrada Henleina a jeho projevu v Karlových Varech. 176 Nyní však 

už byla podepsána Mnichovská dohoda a Sudety odstoupeny Říši. Předtím také 

většina bojeschopných mužů narukovala do armády. 177 

Samotné oslavy velkého svátku 28. října se odehrály ve znamení 

umírněnosti a nenápadnosti. Letošní oslava 28. října v Benešově byla jiná než 

minulá léta. I v Benešově se - stejně jako všude jinde - pracovalo, jako by byl 

všední den, na poli, v dílně, ve škole, v úřadě. Nic neukazovalo, že by byl svátek. 178 

Jediným němým svědkem byly plakáty s textem: V smutných dnech letošního září a 

října, kdy se chvěli čeští lidé nad osudem své země, vzpomínali jsme všichni na děti, 

na naši mládež a její budoucnost. Probudilo se znovu české srdce. 179 Oslava se 

zaměřila zejména na sbírku ve prospěch chudých českých dětí. Byla to zvláštní 

oslava, tichá, bez slavnostních řečí. Vybíralo se a vybralo se na chudé české děti na 

3000 Kč. 180 

Pravicově zaměření občané však jubilejní 20. rok republiky také chápali 

jako zlomový v oblasti politické orientace. Periodika kolem osobnosti Vlčka pevně 

doufala, že se oslaví nejen jubileum osvobození národa ze jha Habsburků, nýbrž 

československý venkov bude oslavovati i své osvobození z drápů agromarxismu. 181 

10.4. Dopad celostátních změn a akcí ajejich 
ohlas v Benešově 

Všesokolský slet - léto 1938 

V létě 1938 probíhal v Praze všesokolský slet, na kterém se dala pozorovat 

odhodlanost veřejnosti k obraně republiky.182 Atmosféra byla tehdy prosycena 

nebezpečím přicházejícího ze sousední "Třetí říše". 

X všesokolský slet 1938 patří mezi slety, na které se dodnes vzpomíná. 

Konal se v době fašistické hrozby. Na Stahově vystoupila přes 29 000 mužů ve 

slavné skladbě "Přísaha republice". Poprvé pod cvičební plochou byly 

176 Neblahý rok 1938. Pamětni kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 27. 
177 Viz Mobilizace. 
178 (Kronika) Letošní oslava 28. října v Benešově. In Pod Blanikem, 1938 - 1939, roč. 18, (č 3,) 
S.46. 
179 Tamtéž. 
180 Tamtéž, s. 47. 
181 Napravo. In Čechův kraj, 1938, roč. 6, č. 3, s. 1,27.1.1938. 
182 ORT, Alexandr. Edvard Beneš : Diplomat a politik. 1. vyd. Praha: Irma, 1994, s. 54, dále 
citováno: ORT, Alexandr. 
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reproduktory. Průvody Prahou a celý slet byly demonstrací odhodlání čelit zlu. Byl 

zařazen Den brannosti na Strahově. Prezident E. Beneš daroval ČOS prapor. Sletu 

se zúčastnilo 348 00 cvičících a přes 2,3 milionů diváků. 183 

Vlastní slet probíhal v červnových dnech a zahrnoval den brannosti (16.6.), 

průvod žactva (19.6.) a slet žactva (20.6.).1 84 Dočkal se samozřejmě i účasti 

benešovských příznivců tělesných cvičení, kterých evidentně přibylo , neboť účast 

podblanického kraje na X sletě hodně předčila účast na sletech dřívějších. 185 

Zejména studenti se na tomto svátku národa a tělesné zdatnosti 

zaangažovali. I sletu sokolského žactva účastnilo se od nás 347 žáků, 187 žákyň a 

63 vedoucích .. . 186 

Atmosféra v zemi se v době sletu zdála být klidná. Alespoň v Benešově 

tento dojem panoval. U nás doma, v ČSR, je úplný klid Snad všichni, ať už v Praze, 

nebo doma u amplionů zaplakali jsme si radostí nad SLOVANSKOU Prahou a 

litujeme jen, že se dovedeme spojiti vždycky jen až když je nám zle. Jenom to 

litujeme, že na tom sletišti si nepodali ruce také naši Orli, DéTéJé I87
, FeDéTéJé l 88 

a ostatnf 189 

K všesokolskému sletu se také v souvislosti s Benešovem (respektive 

s jedním z jeho obyvatel) váže historka. Jeden zdejší občánek, jinak velkoobchodník 

s dámskými kalhotkami, chtěl se podívat na všesokolský slet a protože prý už 

nemohl dostat lístek (bylo prý vyprodáno) proto přelezl záchod na sletišti a dostal 

se tam zadarmo. Teď prý dobrovolně daruje za ten krásný pohled 500, - Kč zdejší 

S kol ké . d v 190 o s Je note. 

183 URL: < http://www.vanickovazupa.czlslet_2006.html> [citováno 9. dubna 2010]. 
184 URL: < http://sokol - liben.cz/historielhistorie6.htm> [citováno 9. dubna 2010]. 
185 KROUTIL, Antonín. Podblanicko na desátém sletě. In Pod Blaníkem, 1938 - 1939, roč. 18, (č 1,) 
s. 13. 
186 Tamtéž. 
187 DTJ - Dělnická tělocvičná jednota. 
188 FDTJ - Federace dělnických tělocvičných jednot. 
189 Ek. Co se děje ve světě? In Zrcadlo města, 1938, roč. 1., č . 12, s. 1, 8.7.1938. 
190 Thaki Shokhol. In Zrcadlo města, 1938, roč. 1., Č. 12, s. 6, 8.7.1938. 
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Mobilizace 

23. září 1938 večer se obyvatelstvo města dozvědělo o mobilizacV91 jíž se 

republika přihlásila ke vstupu do branné povinnosti, a v tu chvíli řídilo se heslem 

"K noze zbraň!,,1 92 

Večer v 10 hodin vzrušeno bylo obyvatelstvo zprávou rozhlasu, že president 

republiky nařídil mobilisaci československé branné moci na sobotu 24. září. 193 

Od 24. září museli být ve zbrani všichni muži, kterých se toto opatření 

týkalo. Jen z řad učitelstva se na Benešovsku vyhláška o mobilizaci týkala 63 

učitelů - vojáků. 194 

Obyvatelé Benešova byli zprávou pochopitelně zaskočeni 195 a téhož dne 

byly po obci rozvěšovány vyhlášky. 196 

Vládní vyhláška č.183/1938 Sb.z. a n. ze dne 23. září 1938, o vstupu státu do 

branné pohotovosti (mobilizace) 

Vláda republiky Československé vyhlašuje podle §5 7. odst.1 a 3 zákona ze 

dne 13. května 1936, Č. 131 Sb.z. a n., o obraně státu, den 23. září 1938, jimž byla 

nařízena presidentem republiky podle §23. branného zákona mobilisace, za den 

vstupu státu Československého do branné pohotovosti. 

T S ' 197 Jan ~rovy v. r. 

Při odchodu vojáků se městem linuly melodie vojenských pochodů a 

národních písní. 198 Pochopitelně se téma mobilizace objevilo na titulních stranách 

periodik. Vlček se tehdy projevil velice lidsky. Nabídl občanům (či spíše občankám, 

které se nyní nalézaly bez pomoci mužské ruky manžela či syna) dokonce svou 

osobní podporu a snažil se veřejnost uklidnit tvrzením, že i přes povolání do zbraně 

k žádné válce nedojde. 

19 1 23 . září . Pamětní kniha města Benešova 1937 - /948, s. 32. 
192 TOMÁŠEK, Dušan - KVAČEK, Robert. Generál šel na smrt : životní příběh Aloise Eliáše. 3. 
vyd. Praha: Epocha ; Pražská vydavatelská společnost, 2008, s. 18, dále citováno: TOMÁŠEK, 
Dušan - KV ACEK, Robert. 
193 23 . září. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 32. 
194 Mobilisace na podblanických školách. In Pod Blaníkem, 1938 - 1939, roč . 18, (č 2,) s. 30. 
195 23. září. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 32. 
196 24. září. Pamětní kniha města Benešova /937 - 1948, s. 33. 
197 URL: <http://cs.wikipedia.org/wikiN%C5%Aleobecn%C3%Al_mobilizace_ v Joce _1938> 
~citováno 9. dubna 2010]. 
98 24. září . Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 33. 

58 



Potřebujete - li jakoukoliv informaci, intervenci, radu či pomoc, kterou bych 

Vám jako laik mohl poskytnouti, obraťte se k nám s naprostou důvěrou jako to již 

činili Vaši manželé a sourozenci. Pokud budu mezi Vámi, chci Vám pomáhat nejen 

slovy, ale i skutky ... 

Opakuji znovu, já stále věřim ještě, že dnešni válečný konflikt bude možné 

vyříditi bez války a že se v krátké době všichni zase sejdeme zdrávi, šťastni a 

spokojeni. Bůh nedá zahynouti nám ni budoucim, tak budete zpivati zitra o svátku 

S ' I ké . , ~ ~ , 199 vatovac avs m a ja tomu verzm. 

V té době veřejnost spekulovala o podpoře našeho národa ze zahraničí. 

M 'l kd ~ ~'lt ~ b' "1 200 "1 R ' .. .201 A I 202 a o o ven omu, ze y se mternaClOna a SPOJl a s omany a ng osasy 

ku vážnému boji za zájmy Slovanů. Naopak, zdá se, že Rusko je plánovitě 

zpracováváno Německem, aby se Německo mohlo dostati někudy do Ukrajiny na 

lány pšenice a do Rumunska na petrolej a naftu.203 

Dny Mnichovské dohody 
Za den zrady byl v Benešově považován ani ne tak poslední zářijový den 

jako 21. září 1938,204 kdy byla pražská vláda nucena přijmout ultimátum od 

západních velmocí a tím de facto přistoupit na požadavky Adolfa Hitlera. 

Předzvěst změn se dala pozorovat i na stránkách tisku. Čím více se blížilo 

září 1938, tím více se stávalo, že část textu některých periodik byla zabavena. 

Začalo se posilo vat národní cítění, lid byl vyzýván k lásce k vlasti, kterou měla 

vzbudit například báseň Viktora Dyka Země mluví - tato varovná a prorocká slova 

nám dnes posilaji páni partajnici po rádiu a chti v nás zbuditi lásku ku vlasti, ku 

rodné zemi, k našemu národu. 

Prosim tě, matka tvá: Braň si mě, synu! 

Jdi, třeba k smrti těžko jdeš! 

Opustiš - li mě, nezahynu, 

Opustiš - li mě, zahyneš!205 

199 VLČEK, Josef Občanky a občané. In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, Č. 21 , s. 1, 27.9.1938. 
200 Tj. Stalinovo Rusko. 
20 1 Francie. 
202 Velká Británie. 
203 VLČEK, Josef Mya Polsko. In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, Č. 21 , s. 2, 27.9.1938. 
204 Středa 21. září 1938. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 29. 

59 



Vzrušené ovzduší září roku 1938 bezesporu přineslo střetání různých 

politických názorů. Prostřednictvím benešovských pravicových novin se na 

veřejnost dostávaly spolu s výzvou zachování klidu a morální podporou i názory 

vybízející k praktiko vání propolské politiky. 

Vážení spoluobčané! 

Děkuji Vám, že jste v té nejtěžší chvíli, kdy dozvěděli jste se konečně již také 

vy holou pravdu, zachovali klid Upřímně Vám děkuji, jen o to Vás prosím, 

zachovejte tento klid ještě i nadále, protože tak jako jsme řadu let bojovali proti 

nepříteli státu a národa, tak jsme se i starali o to, co přijde, až nepřítel Vás zbaběle 

opustí a ponechá Vás osudu. 

Zachovejte klid již proto, že druhá část ciziny se na Vás dnes dívá, jak 

dovedete býti silni i v době bolesti. 

Nedejte se vlákati placenými mluvky a neznámými řečníky ku nějakým 

projevům proti Polsku a naopak apelujte na naši dosavadní vládu, aby ihned 

nabídla přátelskou unii se sousedním bratrským národem polským, neboť v takové 

jednotné unii nejen si zachráníme Těšínko a Ostravsko, ale též i Oravu i Spiš a co je 

při tom nejcennější, Poláci svým vlivem mezinárodním pomohou nám seslabiti ty 

příkré podmínky německé a co hlavního, další podmínky Maďarské. 

Podmínky Polské jsou opravdu přijatelné, neboť Polsko jest si plně vědomo, 

co by po kapitulaci československé následovalo. Polsko jest katolické a vidí, kam 

spěje boj Hitlerův proti Římu. Nevolejte marně na pomoc státy vzdálené, tím 

bychom si svou situaci jenom zhoršili. 

Nabídněmež Polsku dobrou vůli, nebudeme odmítnuti, přesvědčte se. A 

znovu Vás prosím, zachovejte klid, klid, klid Pracujeme za Vás. 

Za redakci Josef Vlček, v Benešově, dne 22. září 1938 206 

Dny Mnichova nebyly nijak významně zaznamenány v městské kronice. Ta 

o událostech roku 1938 hovoří zejména z hlediska celostátního a na stránkách 

místních pravicových periodik se zprávy o Mnichovské dohodě víceméně 

nevyskytují. Možná byla důvodem cenzura. Spíš než bezprostřední reakce se 

205 VLČEK, Josef. In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, Č . 16, s. 1, 10.8.1938. 
206 VLČEK, Josef. Vážení spoluobčané! In Ty naše noviny, 1938, roč. 1, Č. 4, s. 1, 22.9.1938. 
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vyskytly zmínky o srovnání se s novou situací - například příchodem uprchlíků ze 

Sudet a morálním dilematem při hledání viníka Mnichova. 

Abdikace prezidenta Edvarda Beneše 

Edvard Beneš po tzv. "dnech zrady" 5. října 1938 rezignoval na svou funkci 

hlavy státu. Jeho abdikace v Benešově překvapivě nevyvolala téměř žádné emoce. 

Veřejné mínění bylo zaskočeno. Nás tedy nepřekvapilo odstoupení, ale 

překvapila nás okamžitá Vaše lhostejnost, s jakou Jste zprávu tu přijali.207 

Je však složité říc~ na jakou skupinu obyvatelstva se konkrétní plátek 

zaměřiL ale dá se z takové zprávy alespoň povrchně vyvodit nálada v obci. 

Volba Emila Háchy prezidentem 

30. listopadu roku 1938 byl novou hlavou státu Česko - Slovenské 

republiky zvolen právník Emil Hácha. V Benešově se jeho volba nesetkala 

s jednotným přijetím. 

o objektivitu se snažící kronika přináší postřeh, že volba nového 

druhorepublikového prezidenta byla přijata chladně a s tichou rezignací?08 

Naopak, stoupenci pravice a žurnalisty Vlčka byl nový prezident přijat 

s nadšením. Viděli v něm kompetentní osobu nejvhodnější tehdejší situaci, protože 

pan JUDr. Emil Hácha je dobrým znalcem německých zákonů a jelikož nám tyto 

budou dobrým vzorem, proto věříme, že Jeho osoba nám bude zárukou, že vyjdeme i 

s našimi sousedy v nejlepší shodě. 209 Je patrné, že některé benešovské osoby neměly 

problém respektovat německého souseda, který stál za okleštěním území jejich 

domovské republiky. 

Politicky neangažovaný sborník Pod Blaníkem se zase snažil o neutrální 

postižení situace. Mezi jeho čtenáři, benešovskými žáky, měl být nový prezident 

chápán jako nejadekvátnější kandidát na post hlavy státu. V jejich očích by měl 

vypadat takto: Náš nový pan prezident je bohat vykonanou prací, moudrý svými 

životními zkušenostmi, přísný k sobě, ale jako ochránce zákona a práva také přísný 

207 VLČEK, Josef President odstoupil! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. 22, s. 2, 8.10.1938. 
208 30. listopadu. Pamětni kniha města Benešova 1937 -1948, s. 40. 
209 VLČEK, Josef Máme nového presidenta! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. 29, s. 1,25.11.1938. 
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ke každému, kdo by nešetřil a nedbal zákona, řádu, práva a spravedlnosti . .... Nový 

• A t bl'ky . , v, d o v 210 prezluen repu 1 Je provazen nasl uverou ..... . 

Březen 1939 

Od osudových předjarních dní 15. a 16. března 1939, měly být osudy 

českého národa spojeny nadále s osudy Německé říše.211 Tak hovořil k benešovské 

mládeži nepoliticky angažovaný sborník Pod Blaníkem. A to bez snahy 

zmanipulovat obyvatele ať proněmeckým či opozičním směrem. 

Dne 16. 3. 1939, tedy druhý den okupace, se ku Benešovu vydaly německé 

jednotky. Tyto oddíly vtrhly do města od západu v 16 hodin.212 Náměstí se 

chladného březnového dne stalo velikým parkovištěm motorových vozidel říšské 

obranl 13 a Benešov se od osudných okamžiků na několik let nezbavil německých 

okupantů, kteří si ve městě zřídili sídlo jednotek SS?14 Sněhová vánice, která v té 

době přecházela přes české země,215 jako by smetla i demokratické snahy politiků, 

kteří budovali před více než dvaceti lety svobodnou demokratickou republiku. 

2 10 DRBOHLAV, Václav. Třetí president Československé republiky. In Pod Blaníkem, 1938 - 1939, 
roč. 18, (č 4,) s. 50. 
2 11 (Kronika) Osudy českého národa spojeny nadále s osudy Německé říše. In Pod Blaníkem, 1938 -
1939, roč. 18, (č 8,) s. 126. 

2 12 Pochod Němců na Benešov. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 43. 
213 Tamtéž. 
2 14 Mapa dislokace jednotek Waffen SS na cvičišti Waffen SS Trupeniibungsplatz B6hmen - vložena 
v Pamětní knize města Benešova 1937 - 1948. 
2 15 Pochod Němců na Benešov. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 42 - 43 . 
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11 . Benešovský předválečný tisk 
Od doby vynálezu knihtisku dávala knižní a později časopisecká či 

novinová produkce možnost jednotlivci či jejich skupinám reagovat (samozřejmě 

v souladu s povolením sdělení a často v závislosti na cenzuře) na soudobou situaci a 

svým názorem ovlivňovat veřejné mínění. 

Novinář či literát měl možnost zhodnotit soudobý stav společnosti, pochválit 

její světlé stránky a naopak mít výtky k jejím nedostatkům - což je pro náturu 

českého člověka rys téměř typický. Tímto způsobem autor poskytoval veřejnosti 

subjektivně zabarvený obrázek dění ve světě či spíše mikrosvětě kolem ní. 

Významným zdrojem byla zejména periodika, neboli tisk vycházející s určitou 

pravidelností, který v pravidelných časových termínech nabídl čtenáři pravidelné 

množství novinek. 

Dobová periodika představují užitečný zdroj při mapování společnosti, 

ačkoliv subjektivní přístup autorů (k otázce politické, etické, národnostní či 

sociální) může být svým způsobem zavádějící a totéž platí pro cenzuru - nicméně i 

takový aspekt může být kladně zohledněn. Poskytne nám totiž obrázek 

pravděpodobné tehdejší nálady ve společnosti nebo v určité její části. Navíc je tato 

atmosféra vázána na krátké konkrétní období - zpravidla týden, případně den. Je 

ovšem potřeba nahlížet shovívavým okem na publikované názory, neboť se často 

stává, že ten který tisk je vázán na některou z mnoha politických stran. 2 16 

Ani v předválečném Benešově tomu nebylo jinak. Novinová a časopisecká 

produkce zde byla poměrně pestrá a v letech 1937 - 1939 vycházela řada titulů. 

Z novin se jednalo kupříkladu o Čechův kraj (nazvaný taktéž Demokracie venkova) 

a Ty naše noviny; mezi časopisy se řadily Malé Besedy, Napravo, Zrcadlo města, 

Pravdou k životu, Pod Blaníkem a Naše Besedy. V Benešově byl k dispozici 

sociálně - demokratický týdeník Jiskra, 217 na který naráželo ve svých příspěvcích 

Zrcadlo města?18 Od začátku února 1939 mělo vyjít první číslo nového Blaníka, 

2 16 Např. v polovině 19. stol. Národní listy a jejich provázanost s mlad?Čechy. , , 
217 Ve 30. letech vycházel v Táboře, ve 20. letech v Benešově - viz PANKOVA, Ludmila - PANEK, 
Jaroslav. Historicko - vlastivědná bibliografie okresu Benešov, 1. - IV díl. Benešov: Odbor kultury 
ONV v Benešově u Prahy a Okresní archiv v Benešově, 1980, s. 1020 - 1021, dále citováno: 
P ÁNKov Á, Ludmila - PÁNEK, Jaroslav. 
2 18 VLČEK, Josef Týdeníku ,,Jiskře" do ouška! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, Č . 13, s. 4, 15.7.1938. 
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resp. Podblanického Kraje, kde šéfredaktorem bude pan Váci. Jankovský.219 Blaník, 

stranící především národním socialistům, měl však vycházet právě do roku 1939,220 

může se tedy předpokládat, že Podblanický Kraj byla jeho upravená verze. 

Co se týká konkrétnější charakteristiky periodik, tak se nevyskytoval žádný 

na první pohled patrný grafický rozdíl mezi novinami a časopisem; jak noviny, tak i 

časopis mohl být psán na stroji nebo naopak tištěn. Pokud se jednalo o periodika, 

která vycházela tiskem, pak byla spojena se jménem majitele tiskárny v Benešově 

Otakarem Nigrinem z Vlašimské ulice.221 Nejspíše to byla osoba, která si udržovala 

ve svých rukách monopol na zajišťování tištěné produkce pro potřeby města i okolí. 

Existuje však zmínka o knihtiskárně A. Buriana, kde se tiskly výroční zprávy 

benešovského gymnázia. 222 

11 . 1. Osobnost Josefa Vlčka 
Mezi oběma světovými válkami působil v Benešově žurnalista Josef Vlček 

(1894 - 1946),223 občanským povoláním emeritní hospodářský správce. Angažoval 

se při realizaci většiny pravicových benešovských periodik, která byla v Benešově 

před druhou světovou válkou k sehnání - Malé Besedy, Naše Besedy, Čechův kraj, 

Ty naše noviny, Zrcadlo města či Napravo. Na jejich tvorbě spolupracoval s Žofií 

Jančíkovou, ale byl to hlavně on, kdo týdeníkům propůjčoval jejich politicky 

angažovaný ráz. 

Žurnalistické aktivitě se samotný Vlček věnoval již od roku 1920, kdy 

působil na Slovensku a z funkce zemského tajemníka Slovenskej domoviny pečoval 

o vydání týdeníku224 v Bratislavě.225 

Od roku 1924 žil Vlček v Benešově.226 Svůj pobyt ve městě nedaleko Prahy 

sám popsal těmito slovy: 

Žiji zde mezi Vámi již 14 let a znám Vás, jako Vy znáte mě. Prožil jsme za ta 

léta odboje proti politikářům všechno možné. Z velkoobchodníka s milionovým 

obratem vrátil jsem se klidně k aktovce prostého agenta a od aktovky zasedl jsem za 

2 19 VLČEK, Josef. A nového ve městě? In Ty naše noviny, 1939, roč . 2, č. 2, s. 1, 2.2.1939. 
220 PROCHÁZKOV Á, Eva - CHRoMÝ, Mojmír, s. 46. 
221 Naše Besedy, 1937, roč . 5, č . 1, s. 4, 5.2.1937. 
222 Výroční zpráva za školní rok 1936 - 1937, s. l. 
223 PÁNEK, Jaroslav, s. 168 - 169. 
224 Jeho jméno neznáme. 
225 Prešpurk, Posony. 
226 VLCEK, Josef. Trochu o těch volbách! In Zrcadlo města, 1938, roč . 1, č . 4, s. 4, 20.5.1938. 
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redaktorský stůl, kde za jediný rok vybudoval jsme největší týdeník celé republiky 

Č h o kr ." 227 " ec uv aJ. 

Josef Vlček byl ale osobou veřejně činnou nejen na poli novinařiny. 

Politicky se opravdu významně angažoval a otevřeně sympatizoval s českým 

fašistickým hnutím a byl stoupencem fašizace ČSR.228 Nehlásil se ale k politické 

koncepci Radoly Gajdy. Sám se o tom vyjádřil následovně: 

Odmítám zásadně politické stany všechny. Vystoupil jsem z republikánské 

stany v r. 1923 a mimo členství v hnutí fašistickém, nebyl jsme nikde se svým 

vědomím a souhlasem organisován. Nemůžete mě proto podezírati z nějaké 

spolupráce s kteroulwliv dnešní politiclwu stranou. Všechny jsou stejné. Všechny 

jsou špatné. 

Jsem ideový fašista, ale pro moje " názory" vyloučil mě pan generál Gajda 

v r. 1931 z tohoto hnutí, které jsme v roce 1925 spoluzakládal ... a nelituji toho, 

protože já nepotřebuji a nikdy potřebovati nebudu politiclwu legitimaci k tomu, aby 

• v hl 229 ml neco vymo a. . .. 

O mě je přeci dolwnale známo, že nepatřím k žádné politické straně, ani 

organisovaný lwmunista, ani fašista, ani Sjednocený, anijiný.23o 

Jeho názory nesly patrné stopy antisemitismu/ 31 nacionalismu, odporu 

k pluralitě po litických stran.232 Neustále projevoval nespo kojenost 

se středo pravicovým charakterem vedení města, po jehož reorganizaci volal. 

Zkrátka vyžadoval jiné personální obsazení čelných pozic a jinou městskou 

politiku. 

Nesnesl se am s okresním hejtmanem JUDr. Tomsou, který ho zbavil 

vo lebního práva. 

Jsem si toho vědom, že pan okresní hejtman JUDr. Tomsa (znáte jak mě má 

rád) vydal honem výnos, jímž rozhoduje, že volební právo nemám, ... 233 

227 VLČEK, Josef. Trochu o těch volbách! Zrcadlo města, 1938, roč . 1, č. 4, s. 4, 20.5.1938. 
228 PÁNEK, Jaroslav, s. 169. 
229 VLČEK, Josef. Trochu o těch volbách! Zrcadlo města, 1938, roč . 1, č. 4, s. 4, 20.5.1938. 
230 VLČEK, Josef. Kdo to trojčí? Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č . 6, s. 4, 31.5.1938. 
23 1 Zřejmě kvůli majetkovým ztrátám, které se často připisovaly židovské konkurenci. 
232 Ta podle něj souvisela s židovskou aktivitou, která měla vést k tomu, že se strany mezi sebou 
hádaly a Židé by z této situace vytěžili . 
233 VLČEK, Josef. ln Naše Besedy, 1938, roč . 6, č . 2, s. 3, 10.6.1938. 
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Josef Vlček přišel také o původní publikační platformu, když bylo 

pozastaveno na základě tiskového zákona vydávání časopisu Čechův kraj. Vlček 

tak ztratil možnost vést údajně největší týdeník celého státu, který hájil zájmy 

zemědělců a venkova. 

V náhradu za to však spolupracoval tedy na jiných plátcích. Jak říkal, vše 

zvládl pouze proto, že v něm sílila víra v den nového Osvobození národa z rukou 

židozednáři ovládaných politických sekretariátů. 234 

Ideové přesvědčení a touha provést změny na radnici Vlčka přiměly 

k politické aktivitě konané ve službách tzv. Nepolitické kandidátky. Tu vedl pod 

č. g235 do voleb uskutečněných 12. června 1938, získal pro ni 586 hlasů a tím i 

pozici třetí nejsilnější strany na radnici. Porazil republikány, stranu lidovou a 

živnostníky.236 Nepolitická kandidátka díky početné podpoře dosáhla 4 mandátů,237 

jelikož na jeden mandát do zastupitelstva je třeba 120 hlasů, do Městské rady 350 

hlasů. 238 Na tomto příkladu bylo patrné, jak moc se lidé nechali strhnout jeho 

pravicovou agitací. 

Po Mnichově se Vlček angažoval v problematice uprchlíků. Po připojení 

Sudet k německé Říši u sebe ubytovával české děti z okupované oblasti, odkud i on 

zřejmě pocházel. 

Plním, jako rodák ze ztraceného území svoji lidskou a národní povinnost rád 

a zdarma. 239 

V souvislosti se změnami v politickém spektru druhé republiky, kdy se moc 

monopolizovala do rukou pouhých dvou stran, Vlček a jeho Nepolitická kandidátka 

sympatizoval se Stranou Národní jednoty, do níž chtěl se svými příznivci začátkem 

roku 1939 vstoupit.24o Od svého volebního úspěchu v červnu 1938 však stále čekal 

se vstullem do SNl na okamž\k, až zmizí ze scény lidé, \den. llůsobili na radnici ve 

službách první republiky (např. Fuksa, Tošner, Hora, Klouda). Vlček prostě 

konstatoval, že s nimi nepolitičtí sedět zajedním stolem nebudou.241 

234 VLČEK, Josef. Trochu o těch volbách! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. 4, s. 5, 20.5.1938. 
235 VLČEK, Josef. In Naše Besedy, 1938, roč. 6, č. 2, s. 4, 10.6.1938. 
236 VLČEK, Josef. Děkuji Vám. In Naše Besedy, 1938, roč. 6, Č. 3, s. 1, 14.6.1938 
237 VLČEK, Josef. Slibuji Vám. In Naše Besedy, 1938, roč. 6, Č. 3, s. 1, 14.6.1938. 
238 VLČEK, Josef. In Naše Besedy, 1938, roč. 6, Č. 2, s. 4, 10.6. 1938. 
239 VLČEK, Josef. A ještě něco! In Ty naše noviny, 1939, roč. 2, č. 1, s. 3, 17.1.1939. 
240 VLČEK, Josef. Na četné dotazy. In Ty naše noviny, 1939, roč. 2, č. 1, s. 4,17.1.1939. 
241 VLČEK, Josef. Mladí vpřed! In Ty naše noviny, 1939, roč. 2, Č. 2, s. 6, 2.2.1939. 
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Za okupace Vlček kolaboroval s nacisty a po válce byl odsouzen k trestu 

smrti. Popraven byl v Benešově 12. dubna 1946.242 

11.2. Periodika 

Malé Besedy 
Malé Besedy byly týdeníkem, který měl vycházet každé úterý. čtenáři 

přinášel novinky z města, které mívaly nádech bulvárních příspěvků. 

Politicky se orientoval směrem k pravici a byl naladěn proti sociálním 

demokratům Díky angažovanosti osobnosti Josefa Vlčka se týdeník stal také 

hlasatelem jeho antisemitských názorů. 

Za vydávání plátku byla zodpovědná pí. Žofie Jančíková, která 

spolupracovala s Josefem Vlčkem. Jančíková se ujala i autorství stručné předmluvy 

obsažené v prvním čísle periodika, které se v dubnu uvádělo nově na pulty 

benešovských trafik za cenu 50 haléřů. Jeho cena se brzy ale vyšplhala na 1 Kč. 

Proč Malé Besedy? 

Malé Besedy proto, že budou pro Velké pány. Škodolibí sice už dnes ví, že 

místo "pro tl, budou" na velké pány " ale nelze nám tyto pusy ucpat a tak ať mluví 

co chtí. Malé Besedy jsou tu a tady též zůstanou, ať se to komu líbí, či nelíbí. 

Zajímá vás jistě, co vezmeme nejdříve. V prvé řadě tedy, věci městské. 

Budeme se všímati hospodářství na radnici samotné stejně tak, jako referátů 

elektrárenského, vodárenského, kasáren či ulic, záležitostí školských, personálních, 

inu krátce a dobře všeho, neboť jsou věci mnohé, mezi nebem a zemí.. ... . /0 nichž 

nevíte! 

Nebudeme sloužiti žádné politické straně. Naopak, budeme posuzovati tyto 

strany všecky. Pochválíme každou, když chvály zaslouží, " nařežeme " však každé, 

když" řezu " zasluhuje. 

Protože známe 'praktiky mocných tohoto města a poněvadž předem víme, že 

nás nevynechá ani náš pan cenzor, proto pro začátek budeme Malé Besedy 

rozmnožovat takto, abychom nápor déle vydrželi. Po konfiskaci vydáme ihned 

vždycky opravené vydání. 

242 PÁNEK, Jaroslav, s. 169. 
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Prosíme Vás však všechny, pomozte nám všichni. Pomozte nám čistit, neboť 

v našem městě ustálil se zvyk, že jen několik jedinců má právo na rozum a 

z existenčních důvodů se každý bojí, se jim ozvat. Chceme se pokusit o nápravu, 

ovšem, záleží na Vás, jak nás přijmete. Jsme Váš list, pro Vás psaný ajest na Vás, 

jak budeme psáti. 243 

Časopis se měl údajně ubírat politicky neutrálním směrem a být spíše 

orientován na lidi a jejich zájmy. Ovšem jeho pravicové ladění bylo postřehnutelné. 

Zmínka o cenzuře je důkazem, že svoboda slova v dnešním slova smyslu nebyla tak 

velká, jak bychom si asi představovali, nicméně cílem plátku se jevilo vypořádat se 

s jakoukoliv tématikou i bez ztupení autorova ostrého jazyka. Narážka na praktiky 

mocných upozorňovala na nadčasové téma privilegovaného postavení vedení města. 

Text Malých Besed byl psán na stroji a čas od času ho oživily kreslené 

obrázky. Zvláště v Mikulášském čísle se vyskytovaly malované ilustrace. 

Grafický charakter novin244 byl výmluvně ospravedlňován již na konci 

prvního čísla: ... Uznejte, žádná tiskárna ve městě by nám tyto ožehavé bolesti 

neotiskla . .. . 245 Je tedy patrné, že si tehdejší novinář nemohl "pustit pusu na špacír", 

ale bylo jeho úkolem se kulantně vyjadřovat a ožehavá témata raději neotevírat. I 

někteří trafikanti se bojí periodikum uvést na svůj pult.246 

Benešovský tisk samozřejmě reagoval i na situaci v nedalekém hlavním 

městě. Na otázku, proč si Pražané chtějí udržet dobytčí monopol, padla odpověď, že 

v Praze je chov dobytka zakázán a protože je tam samý vůl, tak si na ty voly chtí 

udělat monopol, aby to měli řádně zákonem schválený, že tam mohou bejt .. . 247 

Periodikum, které nikoho opravdu nešetřilo, bylo k sehnání především u 

knihkupců Sedláka, Rathauského a Sýkory, jinak k dispozici nebylo.248 Postupně 

mezi odvážné prodavače přibyli knihkupci Pleskač a Ludvík.249 

V ážnost tisku oživovaly zábavné vsuvky. Úsměvný byl často osobitý styl 

autorů, výběr jazykových prostředků a slovních obratů. Například okomentování 

243 č ' 'v JAN IKOVA, Zofie. PročMa1éBesedy?/nMalé Bese'Ó' , 1937 , roč . 1 , č.1 , s . 1 , 5.4 . 1937 . 
244 Myšleno, že byly psány na stroji. 
245 Malé Bese'Ó', 1937, roč. 1, č. 1, s. 3, 5.4.1937. 
246 VLČEK, Josef. Úředník, nebo všivák? In Malé Bese'Ó', 1937, roč. 1, Č . 2, s. 3, 13.4.1937. 
247 Ted' tedy víme! In Malé Bese'Ó', 1937, roč. 1, Č . 2, s. 3, 13.4.1937. 
248 Malé Bese'Ó', 1937, roč . 1, Č. 2, s. 4, 13.4.1937. 
249 Malé Bese'Ó' , 1937, roč. 1, Č . 4, s. 4, 27.4.1937. 
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mezinárodní situace na podzim roku 1937. A v cizině? Tam je to ještě lepší. V Číně 

se to sice silně " mydlí", ale to proto, že budou Číňanům ted' holit jejich copy. 

Španělsko v nejbližších dnech zastaví válku, neboť Franco se bude ženit se Zitou a 

bude v líbánkách. 250 

Senzacechtiví občané města si na stránkách periodika také mohli nalézt svá 

oblíbená témata - tedy cosi jako dnešní bulvár. 

Jedné trafikantce, která nás ujišťuje, že kdybych věděl co je to za svízel, 

sedět celý týden a celý rok v budce, že bych do ní neryl, vzkazuji: 

Kdyby to sedání v té budce bylo tak špatné, tak by po zavření trafiky mnohá 

trafikantka šla na procházku či domů si lehnout, ale já šel jednou brzy ráno, (snad 

před čtvrtou) kolem jedné boudy a v boudě bylo moc šepotu a se strážníkem jsme 

zjistili, že tam ta trafikantka nebyla sama. Mám tedy za to, že by toho " dření " 

mohla míti v té boudě za celý den dost a ne tam ještě " trávit " noci.251 

Čechův kraj 

Tento plátek, který byl po dvouleté odmlce od roku 1937 (5. ročník) znovu 

k dostání, nesl podtitul Neodvislý týdeník, hájící zájmy zemědělství a poplatníků. 

List měl vycházet každý čtvrtek, nicméně periodicita nebývala vždy dodržena. 

Týdně začal Čechův kraj vycházet stabilněji až od září 1937, někdy však v podobě 

dvojčísel (např. Č. 15 - 16). čtenář si mohl noviny pořídit za 70 haléřů nebo si 

výtisky předplatit. 

Vydavatelské činnosti se ujal Josef Vlček, post odpovědného redaktora 

obsadila Žofie Jančíková. Periodikum vycházelo v tištěné podobě, kterou zajišťoval 

benešovský tiskař O. Nigrin. Text byl zpravidla doplněn o řadu reklam či inzerátů, 

které byly graficky zvýrazněny. 

Mottem periodika, které neslo název po významném českém básníku 

Svatopluku Čechovi, byl úryvek z jeho díla Písně otroka. 

Jsme zástup skolu v jařmu bičem štvaný, pro cizí prospěch, z jitra do noci. 252 

250 Ek. A v cizině? In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 20, s. 1, 5.10.1937. 
25 1 Jedné trafikantce. In Malé Besedy, 1937, roč . 1, č. 13, s. 6. , 29.6.1937. 
252 ČECH, Svatopluk. Pisně otroka ajiné básně. 2. vyd. Praha: Orbis, 1952, s. 15 (např. Čechův kraj, 
1938, roč . 6. , č. 1, s. 1, 1.1.1938). 
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Týdně začal Čechův kraj vycházet stabilněji až od září 1937. Některá čísla 

byla vydávána v jednom výtisku společně, např. č. 15 - 16. 

Čtenář si ho mohl pořídit za 70 haléřů nebo si výtisky předplatit. Na tři 

měsíce se platilo 10 Kč, na půl roku si odběratel musel přispět 18 Kč a na celý rok 

ho předplatné vyšlo na 34 Kč. 

Ročník 1937 byl vesměs kompletní, ovšem čísla ročníku následujícího se 

nedočkají šestého v pořadí. 6. ročník (tedy nekompletní 1938) se stále více 

vyznačuje pravicovou tematikou, kupříkladu články věnovanými Henleinovcům 

nebo Gajdovi. 

Vydavatelské činnosti se ujal Josef Vlček, post odpovědného redaktora 

obsadila Žofie Jančíková. Periodikum vycházelo v tištěné podobě, za niž vděčilo 

benešovskému tiskaři Otakaru Nigrinovi. Text byl zpravidla doplněn o řadu reklam 

či inzerátů, které byly graficky zvýrazněny. 

Tematicky se periodikum nevěnovalo pouze Benešovu, ale zaměřovalo 

pozornost na celý okres včetně Vlašimska. Některé příspěvky se vyhnuly 

regionálním tématům a informovaly zejména o celostátní situaci, politice a 

spo lečnosti. 

Obsahovým charakterem regionálních témat připomínal Čechův kraj Malé 

Besedy, což bylo logické, vzhledem k personálnímu obsazení redakce. 

čtenářské spektrum plátku bylo naznačeno již na titulní stránce prvního čísla 

staronového týdeníku. Ten vyzval ke spolupráci jisté cílové skupiny společnosti, 

které ještě blíže specifikoval. 

Radostně zdravíme po dvouleté přestávce všechny své čtenáře a zveme: 

• Skutečné zemědělce, kteří nemají placených funkcí, nejsou vázáni 

padesátikorunami okresních záložen a různých "rolnických" 

družstev, zemědělce, kteří nemají ambice státi se důvěrníky a dráby 

svých spolubratrů. 

• Skutečné dělní~ živnostníky a úřední~ jimž mjde o braní podpor a 

diet, jimž využívání politické legitimace ku osobnímu prospěchu se 

příčí. 
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• Skutečné národovce, bez rozdílu, zda Sjednocené, Fašisty, nebo jiné 

oposičníky, všechny, jimž nejde o hraní si na vojáky, jimž nejde o 

dělání nových ostudných hnutí, všechny bratry, jimž nejde o 

politikaření, nýbrž o nápravu, 

ku společné práci, v níž nás zmocňovací zákon právě před rozhodnou bitvou 

na dva roky umlčel. 253 

Periodikum obsahovalo taktéž inzertní rubriku, která svým způsobem 

suplovala jakousi dnešní seznamku. 

Rolnický syn, 27 - letý, nekuřák, abstinent, vyučený kovář, se slušným 

věnem, přižení se do hospodářství, třeba s kovárnou, k řádné, čestné dívce nebo 

mladé vdově. Vážné nabídky s vědomím rodičů řiďte na značku " Blaník" do adm. t. 

I. 254 I takto mohl kdysi mladík hledat své partnerské a rodinné štěstí. 

Mladá dívka si zase svou budoucnost mohla představovat následovně. 

Seznámím se dopisováním s mladým mužem, třeba vojínem, kterému bych 

dopomohla později ke slušné existenci. Piště na zn. " Tábor " do adm. t. 1. 255 

Naše Besedy 

Tento týdeník nesl podtitulek Neodvislý týdeník za právo a pravdu 

venkova.256 Z toho bylo lehké usoudit, k jakým cílovým skupinám se měl obracet -

zastupoval zájmy rolníků a sedláků. 

Naše Besedy byly též spojeny s osobami Josefa Vlčka, který do něj přispíval 

a byl současně i jeho vydavatelem, a Žofie Jančíkové na postu zodpovědné 

redaktorky. Vlčkova účast na realizaci týdeníku zajistila i jeho pravicovou orientaci. 

čtenáři byli definováni jako ti, kteří nevyznávají kult osob, nýbrž jedině se 

bijí za svobodu národa ... 257 

Naše Besedy vycházely každý čtvrtek s datem pátečním a bylo možné si je 

předplatit. Na rok za 30 Kč, na půl roku za polovičních 15 Kč a na tři měsíce by 

253 VLČEK, Josef. Radostně zdravíme. In Čechův kraj, 1937, roč. 5, Č. 1, s. 1,1.5.1937. 
254 Malý oznamovatel. In Čechův kraj, 1937, roč . 5, Č . 6, s. 4, 15.10.1937. 
255 Malý oznamovatel. In Čechův kraj, 1937, roč . 5, Č. 13 - 14, s. 6, 10.12.1937. 
256 Naše Besedy, 1937, roč . 5, Č. 1, s. 1, 5.2.1937. 
257 VLČEK, Josef. Uhodilo! In Naše Besedy, 1937, roč . 5, Č. 1, s. 1, 5.2.1937. 
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čtenář zaplatil 8 Kč. čtenář dostal za cenu 60 haléřů do rukou periodikum, které 

mapovalo podobně jako Čechův kraj spíše celý okres než samotný Benešov. 

V roce 1937 jsem měla k dispozici pouze prvních devět čísel, která 

vycházela zprvu periodicky, ovšem poslední číslo, tj. deváté, vyšlo až 7. 5. 1937, 

tedy po cca měsíci a půl od osmého čísla ze 25. března 1937. 9. číslo periodika 

bylo také vydáno mimořádně. Desáté číslo se z neznámých příčin svého vydání už 

nedočkalo. 

Na Váš přípis Č. 0239 ze dne 18. ledna t.r. ,258 jímž reklamujete časopis 

" Naše Besedy " číslo 10 a další v r. 1937; oznamujeme Vám povinně, že jsme další 

čísla nevydali. Až budeme Naše Besedy zase vydávati, zašleme Vám je. V plné úctě 

Agrovita závody Benešov u Prahy. 259 

Nicméně již koncem února 1938 se periodikum opět dalo sehnat.260 Ročník 

osudného roku Mnichova byl ale velice kusý a první tři čísla ani nedodržely 

příslušnou periodicitu, neboť rozestup mezi prvním a druhým číslem činil dokonce 

tři měsíce. Naopak, třetí číslo vyšlo pouhé čtyři dny po druhém. Souvislost by 

mohla být s obecními volbami, které se konaly 12. 6. 1938 a periodikum tedy 

přinášelo nejčerstvější novinky hned po jejich ukončení. Mohlo přitom mj. 

informovat o úspěchu Vlčkovy nepolitické kandidátky?61 Ať již byla příčina 

nepravidelnosti a přerušení vydávání jakákoliv (zásah z vnějšku nebo vnitřní 

komplikace), můžeme usoudit, že název periodika týdeník nemusel být vůbec 

závazný. 

Naše Besedy vycházely ve formátu A4, jejich text byl tištěný, se 

zvýrazněnými titulky a příležitostnou obrázkovou přílohou v textu, zejména pak 

reklamami. V plátku se dokonce vyskytovaly recepty, což mělo přitahovat 

pozornost hospodyněk. Týdeník čítal zpravidla 4 strany. 

Od roku 1938 se grafický vzhled Našich Besed proměnil. První strana 

týdeníku už nezahrnovala pouhý text s titulkem novin a informacemi o ceně, 

předplatném a periodicitě, ale poukazovala výraznými upoutávkami na to, co se 

děje v okolním světě. 

258 1938 - pozn.aut. 
259 Naše Besedy, 1937, roč. 5: vložená kartička s tímto textem. 
260 Některá čísla z r. 1938 dnes k dispozici jsou, ale jedná se o pouhá tři čísla. 
26 1 VLČEK, Josef. Děkuji Vám. In Naše Besedy, 1938, roč . 6, č. 3, s. 1, 14.6.1938. 
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Ty naše noviny 

O realizaci periodika Ty naše novmy se významně zasadil tandem 

Jančíková - Vlček. Jednalo se o novinový týdeník, který se na stáncích objevoval 

každou středu za cenu 1 Kč. čtenáři se nabízely zejména politické informace na 4-

6 stranách formátu A4. 

Ty naše noviny byly odpovědí na nemožnost plné realizace názorů v rámci 

oblíbeného Zrcadla města, neboť Zrcadlo bylo či jest majetkem jiného a Vlček 

musel často brát ohledy na osobu nevinnou, kterou však každý .. . hned žaloval .... 262 

Nyní byl Josef Vlček osobou zodpovědnou za svou autorskou činnost, za níž mohl 

nést následky on sám. 

Noviny byly psané na stroji a text býval nepravidelně doplněn o ilustrace 

(včetně názvu periodika), které byly domalovány. 

K dispozici jsou ročníky 1938 a 1939. První ročník začal vycházet od srpna 

1938. Ročník Č. II. (1939) se dochoval pouze v rozsahu dvou čísel, ačkoliv ve 

druhém čísle se mluvilo o vydání čísla příŠtího.263 

Poslední dostupné číslo bylo vydáno počátkem února tragického roku 1939, 

takže dnes není možné se z něj dozvědět to podstatné - události, které 

bezprostředně předcházely německé okupaci a zřízení Protektorátu Čechy a 

Morava. Možná i toto byla příčina absence dalších výtisků, respektive jejich 

dostupnosti v dnešní době. 

Zrcadlo města 

I toto pravicověji angažované periodikum bylo spojeno se jménem Josefa 

Vlčka. Ten si v něm uložil úkol čtenáři ukázat vobrázku i slovem, jak to ve 

skutečnosti na té naší radnici vypadá a co bude povinností nejen nás, ale Vás všech, 

aby se na tu naši radnici konečně už jednou dostali mladí lidé, kteří by učinili do 

dosavadních zvyklostí radikální průlom. 264 Jednalo se o plátek zaměřený ryze 

politicky, neobsahuje tedy téměř žádné informace o kulturním dění. čtenář také 

mohl nabýt dojmu, že čte pouze snůšku kritik na vedení města. 

262 VLČEK, Josef. Trochu vzpomínek. In Ty naše noviny, 1938, roč. 1, č. 1, s. 1, 13.8.1938. 
263 VLČEK, Josef. Odpověď na dotazy. In Ty naše noviny, 1939, roč. 2, č. 2, s. 6, 2.2.1939. 
264 VLČEK, Josef. Očistě na radnici zdar!! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. 1, s. 3, 1.5.1938. 
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Zrcadlo města mělo vycházet jako týdeník od května 1938, ale jeho 

periodicita nebyla pravidelná. Funkci zodpovědné redaktorky časopisu, který byl 

k dostání za 1 Kč, vykonávala i v tomto případě Žofie Jančíková. 

Periodikum bylo psané na stroji a zahrnovalo poměrně dost kreseb, které se 

vztahovaly k nešvarům města. I titulek byl ručně nakreslený. Rozsah činil zpravidla 

6 stránek (výjimky 4 stránky), z toho jistou část zabíraly právě kresby. Postupně 

jich ale ubývalo a nebyly ve výtisku podmínkou. Některá čísla zahrnovala speciální 

přílohu - tzv. samostatnou vložku. 

Periodikum mělo agitační charakter, politicky laděné příspěvky (kterých 

byla většina) budila dojem, že jejich autor hovoří za celé obyvatelstvo. 

Pravicově laděný týdeník evidentně sympatizoval s pěticí výrazných mužů, 

kteří zasáhli i zasahovali do chodu státu - Jiří StřIbrný, gen. Gajda, Karel Pergler, 

Rudolf Beran za osoby politicky činné, 1. A. Baťa jako člověk, který mohl ovlivnit 

hospodářství. 265 

Díváme - li se tedy dnes na těchto pět mužů, musíme si říci, že jedině oni 

jsou schopni do dnešního hospodářského a politického chaosu přinést světlo .. .. A 

mohou vespolek zachránit náš stát. 266 

Pod Blaníkem 

V meziválečném Benešově sídlila také redakce vlastivědného sborníku 

školního okresu Benešov a Vlašim nazvaného Pod Blaníkem. Jeho vydávání 

zajišťovala vlastivědná komise učitelstva školního okresu benešovského a 

vlašimského. Zodpovědným redaktorem se stal Eduard Vaněček, tajemník 

okresního školního výboru v Benešově. 

Ročník 1937 - 1938 byl vydán již jako sedmnáctý v pořadí. Sborník Pod 

Blaníkem vycházel pravidelně každý měsíc, vždy k prvnímu dni v měsíci kromě 

července a srpna, vydávání totiž korespondovalo se školním rokem. Za rok tedy 

vyšlo 10 čísel, které bylo možno zakoupit po 1 Kč. Žáci měli možnost si tuto platbu 

rozložit a splácet postupně po desetihalířích. 

265 NeV. Situace v Národě! In Zrcadlo města, 1938, roč . 1, Č . 27, s. 1, 12.11.1938. 
266 Tamtéž. 
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Hlavním úkolem sborníku bylo svést pozornost lidí k památkám, krásám a 

životu benešovského a vlašimského Podblanicka.267 Je tedy patrné, že se jednalo o 

tiskovinu, která se měla zaměřovat na celý region, ne pouze na okresní město. 

Grafickou obálku sborníku vytvořil Antonín Grunt, odborný učitel na 

měšťanské škole chlapecké v Benešově a její barva se bude každým rokem měnit. 268 

Některá čísla sborníku byla opatřena i reklamní přílohou. Sborník zahrnoval také 

četné ilustrace či fotografie. 

Po stránce obsahové sborník publikoval různé slohové výtvory mladých 

pisatelů, kteří mohli být za své výkony odměněni dárkem - knihou. Populární byl 

žánr povídky na pokračování - v před válečných ročnících zde byla otištěna povídka 

"Mladí exulanti" Karla Kolmana,269 která zaměřovala svou tematiku na 

pobělohorské období. 

Příspěvky ve sborníku Pod Blaníkem měly ve čtenáři vyvolat zejména lásku 

k vlasti, případně zájem o její historii a osudy. Rubrika s názvem Kronika, jejíhož 

vytvoření se ujal Eduard Vaněček, potom dovolila odběrateli sborníku získat 

přehledné zprávy z dění vokrese i ve městě. Výjimku nepředstavovaly ani 

medailonky různých osobností, ať už spjatých s regionem, nebo mužů 

celorepublikového významu jako kupříkladu dr. Milan Hodža, dr. Zdeněk Nejedlý, 

dr. Emil Hácha, arm. gen. Jan Syrový. 

čtenáři měla zpestřit četbu rubrika s výstižným názvem Hádanky, která 

luštitelovy mozkové závity zaměstnávala řešením různých doplňovaček, rébusů, 

číslovek, záměnek, čtvercovek a zdrobněnek. Takové byly v té době názvy různých 

hlavolamů. 

Ze stručné charakteristiky obsahu je patrné, že se nejednalo o tiskovinu 

vážnějšího charakteru či politického zaměření. Šlo především o vlastivědnou 

publikaci. Ani osoby, které byly s vydáváním časopisu spjaty - Alois Slavík, 

Eduard Vaněček a Vojtěch Klingr270 - nebyly primárně politicky či vědecky činné, 

jednalo se o pedagogy z Benešovska. I rozsah periodika byl patrně větší, než 

267 Pod Blaníkem, 1937 - 1938, roč. 17, (č 1,) s. neočíslováno . 
268 Novou obálku. In Pod Blaníkem, 1937 - 1938, roč. 17, (č 1,) s. neočíslováno. 
269 KOLMAN, Karel. Mladí exulanti. In Pod Blaníkem, 1937 - 1938, roč . 17, (č 1,) s. l. 
270 Pod Blaníkem, 1937 - 1938, roč. 17, (č 1,) s. neočíslováno. 
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v případě tehdejších týdeníků, což souviselo s charakterem příspěvků 1 

s periodicitou. 

Čtenáři časopisu byli především žáci škol, takže časopis nemohl tisknout 

žádný agitační materiál, který by měl hýbat veřejným míněním. Ze statistiky71 je 

patrné, že sborník 1938/39 odebíraly čtyři benešovské školy: měšťanská chlapecká, 

měšťanská dívčí, obecná chlapecká a obecná dívčí, z čehož se dá odvodit hlavní 

věkové složení čtenářů. Nedá se však vyloučit, že se výtisky sborníku nedostaly do 

rukou i dospělým. 

27 1 Pod Blaníkem, 1937 - 1938, roč. 18, (č 3,) s. neočíslováno . 
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12. Předválečná atmosféra - pravicové tendence 
proudící do demokratické společnosti skrze 
tisk 

Atmosféra v daném územním celku, společnosti či komunitě je zpravidla 

ovlivňována mnoha faktory. Mezi ty, které ji ovlivňují bezprostředně, patří 

především politická situace země. Ta může v mnohém zanechat stopy v náladě 

obyvatelstva a jejích projevech. 

V letech, které předcházely druhému válečnému konfliktu, je třeba sledovat 

zejména následující fenomény doby, které by se mohly u československé 

společnosti dát vypozorovat - postoj k židovství (problematika antisemitismu272
), 

vypjatý nacionalismus v souvislosti s českým fašismem, který do země proudil již 

od 20. let a nacházel svou inspiraci u Mussoliniho Itálie, touha po vládě silné ruky a 

postoj k prvorepublikovému politickému systému. Také je zajímavé zjistit, jak si 

společnost (či alespoň její část) připouštěla možnost války. 

Ideální zdroje pro zjištění nálad společnosti jsou periodika, která se zabývají 

politikou. V případě Benešova je však potřeba vzít velký ohled na jejich273 

pravicové zaměření a orientaci na zájmy venkova. Nevyjadřovala totiž zřejmě 

přesvědčení většiny, neboť město bylo především národně socialistické a fašisté a 

jiné tímto směrem orientované strany nebyly nijak výrazně zastoupeny. Nicméně i 

tak mohla stanoviska pravicové ideologie ovlivnit veřejné mínění, a proto je vhodné 

zmapovat myšlenky tohoto politicky vyhraněného tisku, které následně proudily 

mezi jistou čtenářskou vrstvu. 274 

12.1. Tendence před Mnichovem 

Popření ideální demokracie 1. republiky 
Všeobecně se prvorepublikový politický systém považoval za ideální, jeho 

pluralita měla dokazovat demokratické principy v praxi. Bylo tomu tak doopravdy? 

272 Naznačena již v samostatném oddíle věnovaném Židům. Zde se budu zabývat zeJmena 
fJ30poj~no~tí an~se~~j~ských nálad a vpolitiky. . . .. 

Penodik, s nlID1Z Jsem měla moznost pracovat. Penodika Jillého než pravicového směru bohužel 
nebyla k dispozici. 
274 Podotýkám ovšem, že následující řádky nejsou myšleny obecně a mají být chápány jako jeden 
z myšlenkových proudů ve městě. 
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Povědomí o uskupení politického spektra se v pravicových kruzích nahlíželo 

následovně. Neexistovala prý pravicová strana, ale pouze marxismus červený a 

marxismus zelený, neboli agromarxismus. 275 S nimi měl koexistovat tzv. střed 

neboli národní socialisté a lidovci, jejichž úkolem je potřít marxismus. Systém 

partajnický by měl být nahrazen lepším - systémem stavovským. 276 

Velké množství politických stran prý stálo za počátkem jejich konce. 

Nejcitelněji to bylo poznat při zmatcích ohledně zorganizování obecních voleb. 

Toto tajnůstkářství je divný úkaz konsolidovanosti našeho politického života, 

našich koaličníků a je jasným dokladem toho, že nahoře není všechno v pořádku. 

Jedna partaj nadává té druhé, svaluje celou vinu za dnešní neudržitelnou situaci na 

některou partaj jinou, žádná strana nechce převzíti odpovědnost za monopoly, 

syndikáty, za hospodaření různých společností ... 277 

Panovala tedy představa, že politika ztrácí svůj kredit, jelikož se strany 

vzájemnými neshodami oslabují. Pro některé občany byli důvodem této tendence 

Židé a jejich "rozvratný živel" a jako nutné řešení se jim jevilo přistoupení 

k praktiko vání vlády pevné ruky a ustavení autoritativního státu. 

Protižidovské názory 

Na řádcích novin se objevila tvrzení, že politické strany povstaly z plánu 

mezinárodního Žida, který jasně řekl: dáme národu hračku, dáme jim politické 

strany, které je rozdvojí ... , což mělo odvést jejich pozornost od našich278 plánů a 
v. o 279 emu. 

Politická strana, původ nestability, byla tedy někým chápána jako židovský 

výtvor. Politické partaje jsou jedna za J 8, druhá bez 2 za dvacet . ... Každá politická 

strana jest dílem Sionských mudrců a jest to pouhá figurka na světové šachovnici 

svobodného zednářstva. 280 Příkladné řešení se mělo najít za hranicemi, u totalitních 

států: Proč Musollini, 28/ Hitler, Pilsudký i Alexandr museli v prvé řadě rozehnati 

politické strany všechny, když chtěli se dopracovati pořádku ve svých státech? Jistě 

275 VLČEK, Josef. Máme stranu pravicovou? In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 6, s.1, 11.5.1937. 
276 Tamtéž. 
277 VLČEK, Josef. Okresní volby. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 20, s. 3, 5.10.1937. 
278 Židovských. 
279 VLČEK, Josef. Máme stranu pravicovou? In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 6, s. 1, 11.5.1937. 
280 VLČEK, Josef. Mya lidová strana. In Naše Besedy, 1937, roč. 5, č. 2, s. 2, 11.2.1937. 
28\ Autorova chyba pravopisu. 
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dobře poznali, že " demokracie " taková, kterou nám dovolí " voliti " tajemné ruce 

mezinárodního Izraele je stejná, ať už si říká strana lidová, nebo republikánská, 

komunistická, nebo národně - socialistická. O sociální demokracii ani nemluvě. 

Tuti gwesti kvanti. 282 

Touha po autoritativním režimu 

Řešení měla přinést autoritativní vláda. V Benešově můžeme tedy již v roce 

1937 pozorovat tendenci, která začne obecně nabývat na významu v období druhé 

republiky - monopolizace vládní moci.283 Inspiraci pro takové tendence čerpaly 

pravicové kruhy ze zahraničí. Tehdejší nálada se nestavěla proti autoritativním 

vůdcům Mussolinimu a Hitlerovi a možná by se v některých aspektech jejich 

politiky byla ráda inspirovala - navíc je hodnotila vesměs kladně, protože v Itálii 

stejně jako v Německu mají svou valutu v pořádku, protože tam nezaměstnané 

v poměru proti Francii a i nám už téměř nemají, protože jiné a jiné věci jsou tam 

opravdu dobré ... 284 

Jednalo se především o aspekty, které občan ve své každodennosti ocenil, 

jako právě potírání nezaměstnanosti. Veřejnost ale zatím krátkozrace ignorovala 

negativa totalitních režimů, které člověku, jenž se nepohyboval v politice, zůstávala 

spíše utajena nebo spíše nepřitahovala jeho zájem tolik. Československá republika 

by podle pravicových plátků potřebovala takovou státní stranu, jako ji založil 

Alexander v Jugoslávii, Pilsudský v Polsku, Mussolini v Itálii či Hitler 

v Německu. 285 

o "Třetí Říši" panovaly mezi čtenáři poměrně idylické představy, které se 

šířily skrze mnou sledovaný tisk. V Německu prý pro Hitlera všechno opravdu žije 

a ve městech je víc života a nádhery než u nás. 286 Pracovní podmínky a sociální 

zajištění dělníků byly líčeny jak z propagandistického filmu a stejně tak i 

bezkonkurenčně nízké ceny noclehu v hotelu (6 - 9 marek/noc), tedy méně než u 

nás.287 Atraktivní prý byly i ceny některého zboží. 

282 Tutti questi quanti. = Všecky jsou stejné. (pozn. autora) 
VLČEK, Josef In Naše Besedy, 1937, roč . 5, Č. 2, s. 2, 11.2.1937. 
283 Realizuje se v rámci vytvoření Strany národní jednoty a Národní strany práce. 
284 Situace mezinárodní. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, Č. 19, s. 1, 29. 9.1937. 
285 Státní strana. In Čechův kraj, 1937, roč . 5, Č. 10, s. I , 12.11.1937. 
286 VLČEK, Josef Něco málo z Německa. In Čechův kraj, 1937, roč. 5, Č . 10, s. 4, 12.11 .1937 
VLČEK, Josef Něco málo z Německa. In Malé Besedy, 1937, roč. I, č. 25, s. 1, 9.11.1937. 
287 Tamtéž. 
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Také situace Židů neměla být tak zoufalá, jak ji prezentuje dnešní 

historiografie. Údajně poslali za hranice jen Židy polské a ty, kteří dopustili 

se určitých nekorektností.288 Příslušníci národa rozptýleného po všech koutech 

Evropy se v Mekce antisemitismu údajně bavili a žili společenským životem.289 

Kam se poděla přísnost norimberských zákonů? Tiskem byla divákovi německého 

představení prezentována idyla. Pozlátko složené z obrazu blahobytu zakrývající 

hrůzy totality. Což byla pro obyčejného člověka, který klade důraz na první pohled 

a nehledí do hloubky věci, jistě působivá představa. Taková byla síla propagandy a 

skrze pravicový tisk se vlastně dostala i do Benešova. 

Dokonce se dá vypozorovat, že s rokem 1938 se v místních pravicových 

kruzích šířila myšlenka, aby během roku 1938 Československá republika 

disponovala ministerstvem propagandy, které by kategoricky zabránilo stálému 

štvaní některých politických stran proti našim sousedům a aby ty veřejné projevy 

všech stran korigoval stát a ne, jako dosud, aby stát za ty strany jen trpěl. 290 

Národní uvědomění 

Vědomí národní sounáležitosti se profilovalo zejména na pozadí státních 

svátků a jiných pro dvacetiletý stát významných dní. Benešov se v nich samozřejmě 

tak ' v 1291 e angazova. 

Ve městě se však našli tací, kteří se domnívali, že vrchol národního cítění 

má své nejlepší dny za sebou. V tisku se objevila tvrzení, že se česká národní 

kultura nedobrala úspěchu a pokroku a jako vrchol českého národního uvědomění 

byly spatřovány velké osobnosti české kultury 19. století jako kupříkladu Palacký, 

Havlíček, Smetana či Aleš. My máme sice slavné předky, ale zcela špatné "zadky ", 

resp. potomky.292 Tvrzení bylo ospravedlněno tím, že dnes ani není důvodu, aby se 

mladí muži snažili vyniknout, snažili uživit. Dnes jim stačí politická legitimace a 

subvence i stipendium, i přijetí do studentské mensy, koleje, je zaručeno. 293 

A možná tomu opravdu tak bylo. Ač je dnes prvorepublikový člověk chápán 

jako symbol mravnosti a morální síly, jistě ne každý byl živ pouze z práce pro celý 

288 VLČEK, Josef. Něco málo z Německa. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 25, s. 1,9.11.1937. 
289 Tamtéž. 
290 VLČEK, Josef. Rád bych, ale nesmím! In Čechův kraj, 1938, roč. 6, č. 1, s. 1, 1.1.1938. 
291 Viz Významné okamžiky a památné dny v Benešově. 
292 Rex. Ubohý národ. In Naše Besedy, 1937, roč. 5, č. 1, s. 3, 5.2.1937. 
293 Tamtéž. 
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národ. Zvláště lidé nižšího sociálního postavení museli nejprve zajistit materiálně 

svou individuální existenci a teprve potom se mohli angažovat ve jménu republiky a 

národa. 

Hroz ba války 

Situace v zahraničí se koncem 30. let vyostřovala a nad Evropou obcházel 

duch válečné hrozby, který děsil zejména obyčejné lidi. 

V Benešově se ale noviny snažily vytvořit atmosféru, že válečné nebezpečí 

nehrozí a jedná se o fámu, za níž stojí Židé. 

Židovské peníze vydělávají. Ovládají dokonale tisk, ten straší nádherně 

válkou, všechny státy plnou parou zbrojí a továrny mají konjunkturu, akcie stoupají. 

O to se vlastně záhadným rukám jedná a takje spokojen každý. 294 

I budoucnost veřejnosti představovaly ve znamení míru. Třeba, že nás straší 

novou válkou, nevěřím, že by k válce došlo, neboť o válce bude rozhodovat Adolf 

Hitler nebo Benitt0295 Mussolini a ti obdrží to, co chtí, bez války, neboť světové 

židovstvo se skutečné války obává víc než my. Jim stačí, když továrny vyrábí 

kanony, ale válka ta by také mohla jejich vládu sakulentsky pochroumat. Nevěřte 

tedy, že válka je na obzoru. 296 

12.2. Nálady po Mnichově 

S nástupem druhé republiky se více vyhrotily výše zmíněné fenomény

antisemitismus, monopolizace moci v rukou méně stran. Došlo také k nárůstu 

kritiky vedení města. Určitou nutnost postoje obyvatel k nové situaci vyvolaly také 

demografické změny a problematika přistěhovalectvÍ. 

Povědomí o událostech 

Sborník Pod Blaníkem měl apolitický charakter. I přesto si jeho autoři 

uvědomovali, že se v posledních měsících roku 1938 ve světě odehrávají důležité 

události. Celková atmosféra mezinárodní situace pronikala i do Česko - Slovenska. 

V celém světě, a proto také u nás je ted' plno neklidu, ne víry, plno obav, plno sporů. 

Je potřeba rozhodnosti, ráznosti, je potřeba moci, s níž by znovu byla lidem vrácena 

294 VLČEK, Josef. Co nového ve světě? In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 7, s. 1,30.6.1937. 
295 Pravopisná chyba autora příspěvku. 
296 VLČEK, Josef. Co nového ve světě? In Malé Besedy, 1937, roč. 1, Č. 7, s. 1,30.6.1937. 
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víra ve spravedlnost a tím v lepší doby?97 Události vyvrcholily podpisem 

Mnichovské dohody.298 

Odůvodnění Mnichova 

Hlavní myšlenka, která mohla občana v prvních říjnových dnech roku 1938 

napadnout, byla otázka viny za nastalou situaci v zemi. V Benešově se kromě 

všeobecného stanoviska, že si za Mnichov mohou čeští politici sami, objevilo také 

tvrzen~ že ani samotní občané nejsou bez viny. Nemůžete prý dávati vinu za 

katastrofální situaci vašim stranám, protože prý vinu nesete s nimi kolektivně i vy, 

když jste si své vůdce svobodně volili. 299 Byl to však důsledek obecných tendencí a 

Vlčkovy noviny s tvrzením polemizovaly. Podle nich občané neměli jinou šanci než 

vo lit. 300 

Změna v politickém spektru - konec stranické plurality 

Ozývaly se hlasy, které požadovaly zúčtování s hlavním viníkem -

politickými stranami. A musíme ihned likvidovati všecky politické strany, protože 

jen politické strany nesou za všechno dnes vinu. 301 

... Ve svém státě si zjednáme pořádek sami, bez Ruska i bez Ženevy i bez 

l 't'ká v O 302 po 11 ru. 

Benešovská pravice se snažila hledat možné návrhy řešení situace. Všechny 

politické strany uznávají, že dnešní partajnický systém musí pominout .. .. Jeden blok 

/prý tak zv. pravice! už doporučuje spojit republikány, lidovce, Národní sjednocení, 

fašisty a živnostníky do jedné " strany", a žádají rozpustit ty tak zvané levicové, 

. I ' t' ké 303 socza lS IC . 

Další koncepce zněla následovně. Národní socialisté a lidovci zase 

doporučují rozpustit komunisty, ale utvořit ze sociálních demokratů tzv. levice, 

297 DRBOHLAV, Václav. Třetí president Československé republiky. In Pod Blaníkem, 1938 - 1939, 
roč. 18, (č 4,) s. 50. 
298 Jak byla přijímána v Benešově, se můžeme dočíst v samostatné podkapitole Dny Mnichovské 
dohody. 
299 Argus. Demokracie v koncích! In Zrcadlo města, 1938, roč . 1, č . 23, s. 2, 31.10.1938. 
300 Tamtéž. 
301 VLČEK, Josef Válka nebude! In Ty naše noviny, 1938, roč. 1, č. 5, s. 3, 1.10.1938. 
302 VLČEK, Josef. A nakonec Vás prosím. In Ty naše noviny, 1938, roč. 1, Č . 5, s. 4, 1.10.1938. 
303 VLČEK, Josef . Vážení přátelé! In Ty naše noviny, 1938, roč. 1, č. 6, s. 1, 18.10.1938. 
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z republikánů, živnostníků, sjednocených a fašistů tak zv. pravici, ale národní 

socialisté a lidovci utvoří prý tak zv. střed. 304 

V souladu s událostmi doby (vznik SNJ, rozpuštění KSČ) se jednalo o 

zprávy, které by se v periodikách daly očekávat a zvláště pokud se jednalo o plátky 

pravicového charakteru. 

Dokonce padl návrh na vznik autoritativní vlády jedné politické strany a 

zdůrazňován byl aspekt národní. . .. Brzy nebude ani politických stran, neboť bude 

jen strana JEDNA. Opakuji, jen JEDNA, protože brzy zlikvidujeme i NÁRODNÍ 

STRANU PRACUJÍCÍHO LIDU Toto jest zásadní stanovisko lidu a toto s také 

stane. Nebude této t. zv. LEVICE, nebude pak ani PRA VICE, ale bude jen NAROD. 

A to byl náš program v r. 1918., za tohle jsme bojovali ve volbách r. 1925, ve 

volbách r. 1929 i r. 1935.305 

Vize státu, kde národ vládne absolutní mocí, byla benešovské pravici zřejmě 

velice blízká. V několika dnech převezme národ si vládu sám ..... Žádejte všude aby 

ministerský předseda pan armádní generál Syrový okamžitě rozpustil politické 

strany. 306 

Požadavek autoritativního režimu byl často uveřejňován v útočné podobě. 

Před 20 léty by nikdo nebyl uvěřil, že za dvacet let budeme zahajovat Republiku 

Č. II. a že právě ti páni, co nejdříve nejvíc DEMOKRACII chválili, že ji dnes první 

budou zavrhovat a budou zase oni první volat po DEMOKRACII USMĚRNĚNÉ 

budou chválit totalitu, čili 1. zv. vládu silné ruky.307 

Další devizou benešovské pravice byl tzv. korporativní systém - ten, který 

ve dvacátých letech v Itálii zavedl Duce Mussolini. Samozřejmě se jedná o odkaz 

k fašistické tradici. Tento systém měl nahradit politické strany, jakmile přestanou 

fungovat. Musí ihned nastoupiti jiný řád hospodářský, ale také politický čili jiná 

forma státní. Vládní. A ta přijde také a sice: korporativní systém. 308 

Je však stále třeba brát v úvahu nižší poměrné zastoupení takto smýšlejících 

lidí ve společnosti, která byla víceméně orientována na politický střed. 

304 Tamtéž. 
305 VLČEK, Josef. To byla ale práce .... ! In Ty naše noviny, 1938,roč. 1,č. 7,s.1,21.11.1938. 
306 Ty naše noviny, 1938, roč. 1, č. 6, s. 3, 18.10.1938. 
307 VLČEK, Josef. Moji milí přátelé! In Ty naše noviny, 1938, roč. 1, č. 8, s.l, 31.12.1938. 
308 VLČEK, Josef. Co bude tento týden! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, Č. 25, s. 1,31.10.1938. 
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Skrze novmy se prezentovaly tendence, které byly ve společnosti po 

Mnichově poměrně běžné, ač stále více upozorňovaly na směřování části 

společnosti doprava. Nedá se však tvrdit, že by se v benešovských periodikách, za 

nimiž stála osobnost Josefa Vlčka, objevily až s Mnichovem - naopak, Vlček tyto 

projevy nelibosti k pluralitě stran vykazoval (ač v mírnější formě) i v periodikách 

dřívějšího data. Podobně se předtím stavěl i k problematice antisemitismu, která se 

za druhé republiky stala více aktuálnější. 

Otázka židovská 

V otázce židovské309 se pravice stále více přimykala k radikalizaci řešení. 

Autoři novoročního předsevzetí Těch našich novin ze Silvestra roku 1938 dokonce 

doufal~ že splní se to, co Vám 310 opakujeme dnes: brzy přijdou noví lidé, kteří 

otázku židovskou vyřeší opravdu všestranně. 3ll 

Změna mravů 

Se změnou na horních pozicích vedení státu se mohla změnit také morálka, 

jelikož společnost byla odjakživa přizpůsobivým organizmem. K zamyšlení nad 

touto etickou otázkou mohl vybídnout následující článek. 

Časy se opravdu mění! 

Jak už minule jsem se zmínil, hrozil starý pan učitel Hvězda dne 23. září 

1938 vobchodě u Sýkorů panu inspektoru Bláhovi na jeho slova: " Hradní 

demokracie nestojí za nic! ", žejej udá a běžel opravdu k soudu. Od udání upustil 

teprve na domluvy. Dovídáme se, že tentýž pan " učitel " udal ještě jednu paní pro 

její výrok " o vývoji situace ". Udal by je ještě dnes? 312 

Důvěra v mládež 

Do veřejného života pro sákla tendence, která se řídila heslem "Mladí 

vpřed!". O mladé generace se jistě opírala i první republika. Ve výše zmíněném 

sloganu se ale jednalo spíše o zaangažování mladších generací do záležitostí jejich 

otců, kupříkladu samosprávy. Ve kterých oblastech se mohli mladí uplatnit? Jsou to 

pozemky, lesy, finance i školství, elektrárna i vodárna, jsou to kasárna a co hlavní, 

309 Více v kapitole Židé a fenomén antisemitismu v Benešově. 
3 10 Veřejnosti. 
3 11 VLČEK, Josef . In Ty naše noviny, 1938, roč. 1, č. 8, s. 2, 31.12.1938. 
312 Časy se opravdu mění . In Ty naše noviny, 1938, roč. 1, č. 6, s. 6, 18.10.1938. 
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dejte jim možnost kontrolovat hospodářství v dláždění ulic, kde jsou nesmírně 

zajímavé položky ..... Starší generace si takto měla zajistit svou budoucnost, protože 

vychová - li si takový sbor mladých nadšených nástupců, může potom klidně se 

dívat na svou práci, neboť bude svěřena jejich odchovancům. Výzva do budoucna 

zněla takto: Nedělejte vy staří z tohoto obecního hospodářství žádnou kouzelnou 

kuchyni apusťte tam konečně už jednou také Vaše děti.313 

Některé vrstvy mládeže se také profilovaly proněmecky a svými aktivitami 

přispívali k šíření nálad konformních k západnímu sousedovi Česko - Slovenska. 

Inu, naše zlatá mládež! 

To bylo řečí proti Hitlerovi a ted' najednou slyšíme, jak na Knížecí se 

rozléhá při tanečních hodinách ryze štajerácké jódlování a německé písničky. Inu, 

stará, poctivá slovanská či česká Beseda nebo Národní čtverylka by přeci naším 

zkomunizovaným studentům byla příliš těžká. Potřebují něco " lehčího ". Tak: nůr fir 

M ·I ·t ' 314 1 1 er. 

Změny na radnici, kritika 

Druhá republika bezesporu přinesla změny ve struktuře politického spektra 

nebo minimálně po reorganizaci dosavadního stavu volala. Některá periodika 

dokonce použila přehnaně expresivní výrazy, když tvrdila, že tito dosavadní 

" vůdcové " musí zmizet a je na Vás všech, abyste je odstranili v samém začátku, 

nebo nám tu II. Republiku zasviní zrovna tak, jako tu první. Hned v začátcích 

musíme odstranit všechny, co Vám 20 roků nemluvili pravdu. 3 15 

Změny měly postihnout také městskou samosprávu a její vedení. 3. 

listopadu 1938 se část představitelů města vyslovila proti starostovi Blažkovi a dali 

mu najevo, že k němu nemají důvěru. V pravicových kruzích se očekávalo, že pan 

starosta nastalou situaci vyřeší svým odchodem 316 

Starosta byl na podzim roku 1938 podroben poměrně rozsáhlé kritice. 

Údajně mohl za nesrovnalosti vobecních volbách, nejevil starost o ubytování 

chudých českých lidí a nezajímal se o byty pro státní zaměstnance z Aše, Chebu či 

Rumburka. Mezi argumenty, které zřejmě padly 3. listopadu na radnici, nechyběly 

313 VLČEK, Josef. Mladí vpřed! ln Ty naše noviny, 1939, roč . 2, č . 2, s. 6, 2.2.1939. 
3 14 lnu, naše zlatá mládež! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č . 25, s. 4, 31.10.1938. 
3 15 VLČEK, Josef. Jak nyní dál! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. 29, s. 3, 25.11.1938. 
316 Lid promluvil. In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. 26, s. 1, 5.11.1938. 
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také stížnosti na liknavý přístup k chudým dělníkům. 317 Pravicový žurnalista Vlček 

hlavu města vyzval jménem obyvatel k abdikaci. ODSTUPTE ihned odstupte, 

protože nemáte důvěru obyvatel města.31 8 Tyto fráze ale zřejmě nebyly podloženy 

absolutním veřejným míněním. Nicméně názor obyvatel tisk mohl takovouto agitací 

lehko ovlivnit. 

Na starostu se snesla i kritika související s přípravami města na ZImu. 

Obyvatelstvo strádalo nedostatkem uhlí a dřeva. Viník byl nabíledni - starosta 

Blažek. Všechno však je vinou toho, že se náš pan starosta nestaral včas ... , že 

nezajistil u zdejších družstev a velkoobchodníků alespoň několik vagonů uhlí pro 

nejchudší.31 9 Řešení by se prý dalo nalézt u osoby vládního komisaře, který by 

udělal to, nač starosta nestačí a opatřil alespoň potřebným palivo.320 

Pan starosta Blažek opravdu kritickým hlasům podlehl a od roku 1939 ho na 

postu vedoucí osoby obce vystřídal Josef Krejza, který ve své funkci setrval do roku 

1940. Ovšem od tohoto roku město řídil Z postu vládního komisaře, neboť funkce 

starostovská za okupace zanikla. 32 1 

Benešova uprchlíci - kauza Pro pomoc uprchlíkům 

Kromě morálních a politických otázek čekala Benešov po 30. září 1938 také 

další praktická záležitost hodná řešení - otázka uprchlická. 

Města se týkal příliv nových obyvatel, jimž se ze dne na den změnil život a 

museli si hledat útočiště ve vnitrozemí své (zpravidla) mateřské země. Každý z nich 

měl svůj vlastní osud. 

Jeden je rolník. Otec 4 dětí. Za poslední korunu koupil si na Žluticku 

chalupu, podlehl svodům politické partaje, rozdával německým dělníkům dodaný 

cukr, čímž ve volbách v ryze německé obci získal pro Čechy mnoho hlasů. Přišel 

"převrat " a tomu nadšenci vyřídil četník, že za jeho život nemohou ručit, aby 

okamžitě utekl. Nechal tam všechno, sebral děti, pět kousků dobytka a ujel .. . 322 

Nakonec se mu podařilo získat útočiště u Steindlerů, u nichž začal pracovat.323 

3 17 VLČEK, Josef . Vůle lidu! In Zrcadlo města, 1938, roč . 1, Č . 26, s. 2, 5.11.1938. 
3 18 Tamtéž, s. 3. 
3 19 Co nového ve městě. In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, Č. 28, s. 6, 18.11.1938. 
320 Tamtéž. 
32 1 Archiv města Benešova 1489 - 1945 (1953), I. - II. dí/. Inventář, s. 19. 
322 VLČEK, Josef. Sbírky uprchlíkům . In Ty naše noviny, 1939, roč . 2, Č. 2, s. 2, 2.2.1939. 
323 Tamtéž. 
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Postoj pravicových plátků k nutnosti hledání útočiště v centru země byl 

poněkud svérázný. Josef Vlček tvrdil, že správní Češi by mohli v pohraničí zůstat, 

aniž by je čekalo jakékoliv ohrožení existenční či profesionální. Ovšem tito jeho 

slovy poctiví Češi byli podle něj ztotožňováni s Gajdovci. 324 Ti se prý starali o svou 

vlast a národ, na rozdíl od demokratických stran.325 

Benešova se dotkla celorepubliková akce Pro pomoc uprchlíkům. Jednalo se 

o příspěvkovou záležitost k podpoře potřebných.326 Ve městě akce vyvolala diskuzi. 

Ne pro svou podstatu, ale proto, jak se své morální povinnosti realizované formou 

fmančních příspěvků zhostily nejbohatší osobnosti obce. Nejednalo se o všechny, 

ale zřejmě většina ze zbohatlíků přispěla směšnou částkou v rozmezí 5 - 25 

Kč. Takový výsměch se setkal s rozhořčenou reakcí. Pokud "mecenáš" pobírá 

nejméně 130, 000 Kč roční pense, má jediné zaopatřené dítě a nyní dá tento pán 

des e t korun čsl. na pomoc uprchlíkům, pak nezbývá, než si odplivnout. 327 

Okresní úřad byl proto tiskem vyzván, aby dal příslušné redakci k dispozici 

přesný seznam plátců a částek, který by rád zveřejnil. To se však nestalo, a proto se 

redakce zříká zodpovědnosti za další neadekvátnosti v průběhu sbírky.328 Sbírka 

byla v kuloárech pravicových kruhů považována za správnou především z důvodu, 

že ji zaštítila SNl Protože tuto sbírku vypsala vláda, resp. vládní STRANA 

NÁRODNÍ JEDNOTY, nemělo by tedy vůbec býti o tom debaty a pochyby, zda je či 

není nutná. Tak bych si to alespoň představoval já, prostý pozorovatel. Vypsala ji 

VLÁDA, nuže je správná.329 Periodika tedy zejména prezentovala svou loajalitu 

k vládnoucí garnituře než nadšení pro humanitární pomoc. 

324 Což je zvláštní úsudek, vezmeme - li v úvahu, že se Vlček s Gajdou ideově rozešel; evidentně se 
nejednalo o osobnost názorově stálou. 
325 VLČEK, Josef. Sbírky uprchlíkům. In Ty naše noviny, 1939, roč . 2, č. 2, s. 2, 2.2.1939. 
326 Tamtéž. 
327 VLČEK, Josef. Všechno má své meze! In Ty naše noviny, 1939, roč. 2, č. 1, s. 2, 17.1.1939. 
328 VLČEK, Josef. Sbírky uprchlíkům. In Ty naše noviny, 1939, roč. 2, č. 2, s. 2, 2.2.1939. 
329 Tamtéž. 
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... .-
13. SkolstVl 

Benešov se jako okresní město stal sídlem mnoha vzdělávacích institucí. 

Pochopitelně zde fungovalo základní školství, vyskytovalo se tu ale i několik škol 

středních, především benešovské gymnázium. Gymnaziální výuka se nedá ani dnes 

jednoznačně zařadit, neboť svým zpravidla osmitřídním systémem představuje 

přechod mezi základním a středním školstvím. 

Již na počátku roku 1937 došlo ke změnám ve funkci okresního školského 

inspektora. K 1. březnu ji opustil Josef Reindl, který na okrese působil již 9 let. Do 

čtyř měsíců ho nahradil Václav Drbohlav, který dříve působil jako školský 

inspektor v Litomyšli. 330 

13.1. Mateřská škola 
V Benešově fungovala i škola pro nejmenší - školka, která sídlila ještě 

koncem 30. let v budově piaristické koleje. 331 

13.2. Základní školství 
Do kompetence Okresního školního výboru Benešov spadaly měšťanské 

školy (chlapecká a dívčí) a školy obecné (chlapecká a dívčí), které se ve městě 

vyskytovaly již koncem 20. let.332 

Na těchto školách každoročně studovalo více jak 300 žákům. 333 Na 

chlapecké měšťance jejich počet dosahoval dokonce více něž 450 studujících. 334 I 

základní školství bylo zasaženo mnichovskými událostmi - nepřímo - když ve 

školním 1938/39 přibyli noví studenti - uprchlíci. Evidováni byli na měšťanské 

škole chlapecké a jejich počet dosáhl 23 žáků. 335 

Dívčí školy sídlily Na Karlově a jejich budova zaznamenala r. 1937 stavební 

úpravu. Těmito úpravami získala škola šest nových hal.336 Další přístavba se 

330 Osobní. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 9. 
331 RŮŽIČKA, Josef. Střední školství v Benešově. In Monogrqfie města Benešova a okolí, s. 32. 
332 Adresář okresního města Benešova, s. 33. 
333 Počet žáků/škola. 
334 ŘEHÁKOVÁ, Pavla. O vývoji národního školství v Benešově. In Monografie města Benešova a 
okolí, s. 31. 
335 Tamtéž. 
336 Události po stránce školské. Pamětní kniha města Benešova /937 - 1948, s. 10. 
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uskutečnila na počátku roku 1938. Již 13. ledna byla kolaudována městskou 

komisL 337 

Chlapecké školy (obecná i měšťanská) sídlily v budově dnešní Základní 

školy v Jiráskově ulici. Ta byla vystavěna na základě projektu z roku 1932.338 Tento 

plán byl dílem místního architekta Emanuela Tichého.339 V Jiráskově ulici však 

chlapecké vzdělávací instituce působily teprve od roku 1934, kdy sem byly 

přemístěny z Karlova (obecná chlapecká škola) a koleje340 (měšťanská chlapecká 

škola).34I Dne 4. března 1934 došlo ke slavnostní kolaudaci nové budovy, jež nesla 

jméno prezidenta osvoboditele - Masarykova škola (nebo také Masarykovy 

ško ly). 342 

Tehdejší pedagogický sbor základních škol čítal mnoho významných osob, 

které nebyly činné pouze na poli výchovy a vzdělávání. Mnozí z učitelů se 

proslavili jako legionáři v Rusku, angažovali se vobecní politice (paní Pavla 

Řeháková byla současně ředitelkou dívčí obecné školy na Karlově a členkou 

obecního zastupitelstva)343 či působili umělecky (houslista Otomar Pičman). 344 

Dbalo se také o materiální zázemí vzdělávacích institucí. Roku 1938 bylo na 

radnici rozhodnuto, že se v rámci konsolidace a rozvoje národního školství 

vzdělávací instituce vybaví novým nábytkem a celkově se přistoupí k modernizaci 

prostor.345 

13.3. Střední ško lství 

Benešovské gymnázium 

Obzvláště benešovské gymnázium bylo ústavem s významnou tradicí 

sahající až do roku 1703 v souvislosti s působením piaristického řádu v Benešově. 

Ten sem byl přiveden z iniciativy Františka Karla hraběte Přehořovského 

337 Přístavba školy dívčí na Karlově. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 36. 
338 ŘEHÁKOVÁ, Pavla. O vývoji národního školství v Benešově. In Monogrqfie města Benešova a 
okolí, s. 32. 
339 PROCHÁZKOVÁ, Eva, s. 37. 
340 Nejspíše se jednalo o piaristickou kolej. 
341 ŘEHÁKOVÁ, Pavla. O vývoji národního školství v Benešově. In Monografie města Benešova a 
okolí, s. 31. 
342 Tamtéž, s. 32. 
343 Tamtéž, s. 31. 
344 Večer Mistra Josefa Suka: 28. XI. 1934. Pamětní kniha města Benešova 1907 -1936, s. 351. 
345 Samospráva. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 23. 
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z Kvasejovic.346 Řád, který měl za úkol pečovat o vyšší školství, stál u zrodu 

místního šestitřídního gymnázia. 

To během dvou století zaznamenalo řadu změn a ve 30. letech 20. století 

fungovalo již jako vzdělávací instituce čítající osm tříd. Od školního roku 

1900/1901 se osmiletá studia zakončovala maturitou. Od roku 1907 se gymnázium 

sídlí v budově v Husově ulici. Dalším mezníkem ve stručné historii benešovského 

gymnázia byl školní rok 1926/1927, kdy se ústav přeměnil z klasického gymnázia 

na gymnázium reálné. 347 

Státní československé reálné gymnásium v Benešově Uak se ústav oficiálně 

nazýval) vzdělávalo společně děvčata i chlapce a v roce 1938 zde studovalo téměř 

667 žáků na školní rok.348 To byl oproti letům předchozím, kdy sem ročně 

docházelo kolem 250 dětí, velký nárůst. Celkově gymnaziální školství ve 30. letech 

zaznamenalo velký vzestup a dodnes v Benešově patří mezi prestižní vzdělávací 

instituce. 

Výuka latiny 

Od tzv. Dérerovy reformy už nebyla na gymnáziu povinná výuka latinského 

jazyka v první a druhé třídě. 349 Tradici si však tento předmět udržel a ve vyšších 

ročnících se běžně vyučoval. Studenti o hodinách četli Comentarii de bello Gallico 

od Caesara či Vergiliovu Aeneidu. 35o 

Dokladem o průpravě v latinském Jazyce (a nejen v rámci studia na 

gymnáziích) v období první republiky může být i časté použití latinských citátů či 

obratů v novinách. Vzpomínka na prvního československého prezidenta byla 

uvedena latinským De mortuis nil nise bene. (O mrtvých nemluv nic než dobré.), 

objevovaly se i jiné latinské fráze např. Qui tacet, consentire videtur. (Kdo mlčí 

souhlasí.), Qui nimium probat, nihil probat. (Kdo mnoho dokazuje, nic nedokazuje.) 
351 

346 PROCHÁZKOV Á, Eva - CHRoMÝ, Mojmír, s. 34. 
347 URL: < http: //www.gbn.cz/historie - skoly - l/historie - skoly > [citováno 9. dubna 2010]. 
348 RŮŽIČKA, Josef. Střední školství v Benešově. In Monografie města Benešova a okolí, s. 33 . 
349 Tamtéž. 
350 Školní četba z jazyka latinského. Státní reálné gymnasium v Benešově. Výroční zpráva za školní 
rok 1938- 1939. Benešov: Ředitelství Státního reálného gymnasia v Benešově, 1939, s. 17 - 18, 
dále citováno: Výroční zpráva za školní rok 1938 - 1939. 
35 1 De mortuis ni! nise bene. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č . 17, s. 1, 15.9.1937. 
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Studenta benešovského gymnázia na konci 30. let čekala latina i u zkoušky 

z dospělosti. Ta se dále zpravidla skládala z českého jazyka, němčiny a 

francouzštiny.352 Cizím jazykům se studenti učili od kvinty. 353 

Sportovní aktivity mládeže 

Osnovy výuky dbaly také na tělesnou průpravu studentstva. Tělocvik byl 

povinný a dotovaný dvěma hodinami týdně. 354 Děti se ale sportu věnovaly i mimo 

školu. Bud' v tělocvičných spolcích jako byl Sokol (158 studentů GBN), Orel (9 

studentů GBN) či Dělnická tělocvičná jednota (DTJ; 2 studenti GBN),355 nebo si 

zasportovali z vlastní iniciativy. Největší oblibě se těšilo bruslení, kopaná či 

atletika, nejméně se naopak děti zabývaly letectvím. 356 

Děti se angažovaly i na větších sportovních setkáních. Například v době 

konání X. všesokolského sletu byli na IV středoškolských hrách ve dnech 8. - 12. 

června četně zastoupeni studenti a studentky benešovského reálného gymnázia. 357 

Kulturní aktivity mládeže 

Škola se pyšni1a i studentským hudebním kroužkem. 358 Podobná tradice se 

na gymnáziu udržuje dodnes. Kulturní vyžití bylo studentům zajišťováno i mimo 

ústav. Podle výročních zpráv mladí navštěvovali divadla, výstavy či promítání 

poučných filmů. 359 

Studenti benešovského gymnázia ve 30. letech si během školního roku 

připomínali významná data životů našich státníků, například úmrtí TGM či den 

narozenin Edvarda Beneše. Ten dokonce gymnázium poctil svou návštěvou 2l. 

května 1938, kdy Benešovem projížděl se členy své vlády na cestě do Tábora.36o 

Osobnosti benešovského gymnázia koncem 30. let 

Není třeba připomínat, že činnost pedagoga se často pro líná i s intelektuální 

vyspělostí a angažovaností, kterou se dotyčný vryje do paměti svým studentům. Na 

352 Zkoušky dospělosti. Výroční zpráva za školní rok /938 - /939, s. ll. 
353 Seznam učebnic pro škol. rok 1937 - 38. Výroční zpráva za školní rok 1937 - 1938, s. 28. 
354 Tělesná a branná výchova žactva. Výroční zpráva za školní rok 1936 - 1937, s. ll. 
355 Tamtéž, s. 12. 
356 Tamtéž, s. 13. 
357 KROUTIL, Antonín. Poblanicko na desátém sletě. In Pod Blaníkem, 1938 - 1939, roč. 18, (č 1,) 
s.13. 
358 Studentský hudební kroužek. Výroční zpráva za školní rok 1936 - 1937, s. ll. 
359 Návštěvy divadel, poučných filmů a výstav. Výroční zpráva za školní rok 1936 - 1937, s. 10 - ll. 
360 Oficielní školní slavnosti. Výroční zpráva za školní rok 1937 - 1938, s. 13. 
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gymnáziu v Benešově se často objevovaly osobnost~ které Sl zaslouží 1 

v současnosti zmínku. 

S jednou z nich se gymnaziální ústav defmitivně loučil na konci školního 

roku 1937 - 1938. Jednalo se o ředitele benešovského gymnázia Otakara Fonnánka. 

Dožil se pouhých 52 let (* 14.11.1884), podlehl totiž v plném rozvoji svých vzácných 

schopností těžké, zákeřné chorobě. 361 Stalo se tomu 23. května 1938. Tři dny na to 

se uskutečnil pohřeb tohoto oblíbeného pedagoga362 

Fonnánek byl schopný pedagog, který dokonce absolvoval vysokoškolská 

studia v zahraničí (ve Vídni a Basileji).363 Jeho pedagogické působení přerušila 

první světová válka. Po ní se povolání učitele věnoval na Slovensku (Nové Mesto 

nad Váhom, Michalovce, Levoča) - na tamních ústavech se zpravidla dostával do 

čelné funkce. V Benešově potom koncem 30. let vyučoval zeměpis a dějepis. 

Jeho heslem bylo latinské Salus iuventutis - suprema lex.364 Měl tedy veliký 

zájem na tom, aby následujícím generacím předal cenné znalosti a zkušenosti. 

Další zajímavou osobou na poli benešovského gymnázia byl Josef Fárka, 

který se angažoval v oblasti politického vedení města. Je mu věnován příspěvek 

v kapitole o významných osobnostech, kde se pojednává i o jeho kandidatuře na 

starostu. 

Odborné školy v Benešově 

Zemědělské školy 

V souvislosti s agrárnickým profilem Benešovska a jeho okolí se v centru 

okresu vyskytovaly také zemské zemědělské školy. Jednalo se o školy, které měly 

vybavit absolventy, pocházející nejčastěji ze zemědělských rodin, praktickými 

znalostmi. Zemědělské školy v Benešově, které fungovaly již od roku 1895,365 byly 

zastoupeny dvěma institucemi: Zemskou odbornou hospodářskou školou (také 

zvanou zimní) a Zemskou letní hospodyňskou školou.366 

36 / RŮŽIČKA, Josef. Za ředitelem Otakarem Fonnánkem. Výroční zpráva za školní rok /937 -
1938, s. 3. 

362 Oficielní školní slavnosti. Výroční zpráva za školní rok 1937 - 1938, s. 14. 
363 RŮŽIČKA, Josef. Za ředitelem Otakarem Fonnánkem. Výroční zpráva za školní rok 1937 -
1938, s. 3. 

364 Tamtéž, s. 4. 
365 KUBÍN, F. Zemské zemědělské školy v Benešově. In Monografie města Benešova a okolí, s. 34. 
366 Adresář okresního města Benešova, s. 33. 
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Zemská odborná hospodářská škola se starala o přípravu chlapců, kteří se 

měli stát schopnými hospodáři. Sídlila na místě dnešní Střední zemědělské školy na 

konci Pražské ulice poblíž železniční trati. Děvčata, která se chtěla naučit péči o 

domácnost, navštěvovala Zemskou letní hospodářskou školu. Na obou ústavech 

trvala výuka krátkou dobu, děvčata se dokonce kvalifikovala během jedné třídy 

čítající pět letních měsíců. Chlapci museli absolvovat dvě třídy po šesti zimních 

měsících. 367 

Zemědělské školy si získaly příznivý ohlas. Oba ústavy těšily se po celou 

dobu trvání hojné návštěvě žactva a přízni celé zemědělské veřejnosti.368 

Živnostenské a obchodní školy 

Roku 1937 bylo radnicí povoleno zřízení veřejné obchodní školy, které u 

vedení města prosazoval náměstek Jan Novotný.369 Její fungování ve sledovaném 

období je však nejisté, poněvadž v tisku byla zmínka o Obchodní škole, která měla 

v Benešově fungovat již od roku 1938, sjejímž uvedením do provozu se dlouho 

otálelo. Zřejmě situaci zkomplikovala i napjatá zářijová situace, kdy se očekávalo, 

že ty školy ze zněmčeného území se přestěhují nyní do měst jiných jenom proto, že 

v Benešově to nejde dělat hned. 370 Nejspíše se tedy jednalo o případ přesunu škol 

z pohraničí do vnitrozemí. 

Živnostenských škol byla po městě celá řada - jednalo se o širokou škálu 

specializovaných oborů, které tehdejší trh práce požadoval. Tyto instituce byly 

umístěny především ve společné budově, která byla v Benešově vystavěna roku 

1928. Brzy na to získala i dílny. Benešovské živnostenské školství si vytvořilo 

přidružené školy i v obcích na okrese.371 

367 KUBÍN, F. Zemské zemědělské školy v Benešově. In Monografie města Benešova a okoli, s. 34. 
368 Tamtéž. 
369 Samospráva. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 23. 
370 Ek. Co dělá Obchodní škola? In Ty naše noviny, 1939, roč. 2, č. 1, s. 4, 17.1.1939. 
37\ MACHOVSKÝ, Josef. Odborné živnostenské školy v Benešově. In Monografie města Benešova 
a okolí, s. 35. 
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14. Jak trávit volný čas - společenský život 
v úzkém slova smyslu 

Mezi každodenní aktivity lidí v produktivním věku patří kromě pracovní 

činnosti a jiných povinností také volnočasové aktivity. Ty je možné rozdělit na 

činnosti spojené s kulturou intelektuální nebo také fyzickou - sport, pod který spadá 

i speciální koníček - turistika. 

14.1. Sport a turistický ruch 
Za první republiky se sport pěstoval zejména pod záštitou tělovýchovných 

spolků. 

Sokol 

V Benešově si svou tradici udržoval Sokol, který zde fungoval od roku 

1869.372 Sokol míval obvykle členskou základnu složenou z dospělých i dětí. 

Oddělovala se i pohlaví, takže samostatně cvičily dívky, chlapci, ženy a muži. Od 

roku 1903 měla Tělocvičná jednota Sokol k dispozici vlastní prostory v dnešní 

Sokolovně poblíž železniční trati. V budově Sokolovny se nacházela také turistická 

noclehárna. 373 

26. června 1934 se konal slet sokolské župy Blanické ku příležitosti 65. 

výroční založení sokolské jednoty ve městě Benešově. Mimo ni župa zahrnovala 

také 44 dalších jednot.374 

Organizace benešovského Sokola se starala jednak o fyzický rozvoJ 

cvičenců, ale realizovala i vzdělávací aktivity. 375 Mezi dospělými měl Sokol 

dostatek členů - 304 mužů a 179 žen. 376 Mládež měla zastoupení nižší, přesto 

však početné. Jen z benešovského gymnázia se v letech 1936 - 1937 v Sokole 

angažovalo 107 chlapců a 57 dívek. 377 Průměrně kolem roku 1938 počet mladých 

cvičenců dosahoval nad sto mladíků (dorost i žáci, r. 1938 110 členů) a kolem 80 

372 JECH, František. Tělocvičná jednota Sokol v Benešově. In Monografie města Benešova a okolí, 
S.44. 
373 Turistika. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 19. 
374 Slet sokolské župy Blanické, 24. VI. 1934 v Benešově. Pamětní kniha města Benešova 1907-
1936, s. 343. 

375 JECH, František. Tělocvičná jednota Sokol v Benešově. In Monografie města Benešova a okolí, 
S.45. 
376 Tamtéž, s. 46. 
377 Tělesná a branná výchova žactva. Výroční zpráva za školní rok 1936 - 1937, s. 12. 
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dívek (dorostenky i žačky, r. 1938 85 členek).378 Je patrné, že členská základna 

mladých se tedy soustředila kolem benešovského reálného gymnázia. 

I iné organizace 

Mladšího původu byla katolická sportovní organizace Orel. Ta měla díky 

svému zúženému charakteru zřetelně menší členskou základnu, z řad žactva se zde 

angažovalo jen 9 gymnazistů (z nich pouze jedna dívka).379 

Ve městě také existovala Dělnická tělovýchovná jednota, o níž se zmínila 

jednak výroční zpráva gymnázia, jednak se o ní hovořilo v periodikách v souvislosti 

s X. všesokolským sletem.38o Spolu s Orlem a Sokolem se také angažovala na 

doprovodném tělocvičném programu při příležitosti oslavy Státního svátku 28. 

řijna,381 která se uskutečnila v předvečer slavnosti v Sokolovně.382 DTJ získala roku 

1934 prostory pro výstavbu cvičiště Pod Klášterkou.383 

Sportovní činnost 

Benešované se mohli věnovat tělocvičným aktivitám nejen v rámci vyse 

uvedených spolků. Děti s oblibou sportovaly v rámci svého volného času384 a stejně 

jako dospělí si mohli užívat areálu benešovských koupadel Na sladovce, která 

pocházela z roku 1933.385 Tehdy je nechalo dokončit a zpřístupnit veřejnosti 

Lázeňské družstvo.386 Jejich projekt však vznikl už v r. 1926, kdy se začal 

realizovat plán 30 m široké a 100 m dlouhé koupací nádrže. 387 Areál zahrnoval 

kromě bazénu také převlékací kabinky a od roku 1934 zde fungovala i restaurace.388 

Vesele pěstují se tam veškeré sporty - wolley - ball - ba ani neschází tam 

železná konstrukce s kruhy, kolovadly, žebříkem, houpačkou a zvláštní hrazdou. 

Je tam řada lehátek na slunění.389 

378 JECH, František. Tělocvičná jednota Sokol v Benešově. In Monografie města Benešova a okoli, 
s.46. 
379 Tělesná a branná výchova žactva. Výroční zpráva za školní rok 1936 - 1937, s. 12. 
380 Viz Významné okamžiky a památné dny v Benešově. 
381 Viz 28. října 1937. 
382 Události po stránce kulturní. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 14. 
383 PROCHAZKOVÁ, Eva, s. 37. 
384 Viz Benešovské gymnázium: Sportovní aktivity mládeže. 
385 PROCHÁZKOV Á, Eva, s. 37. 
386 HEJZLAR, Josef. Benešovská koupadla. In Monografie města Benešova a okolí, s. 60. 
387 Benešovská koupadla. Pamětní kniha města Benešova 1907 - 1936, s. 346. 
388 Tamtéž. 
389 HEJZLAR, Josef. Benešovská koupadla. In Monografie města Benešova a okolí, s. 60. 
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Co se sportů týče, tak měl již ve 30. letech Benešov silnou fotbalovou 

tradici, která přetrvala i do dnešních dnů, ač se místní tým neprobojoval do nejvyšší 

soutěže. Za první republiky se však do povědomí obyvatelstva dostával i sport 

vyšších kruhů - tenis. U prvopočátku jeho místní tradice stála již před 1. světovou 

válkou (roku 1905) právě část fotbalistů a postupně vznikl Tenisový klub. 39o Po 

válce se modernizovalo i zázemí pro hru tohoto sportu gentlemanů, který si získal 

oblibu minimálně u svých 120 členů k r. 1938.391 

Pro mládež se také organizovaly tzv. Dny brannosti. Jeden z nich se 

uskutečnil 20. 6. 1937 v areálu konopišt'ského parku.392 

Turistika 

Turistický ruch měl na Benešovsku velký ohlas. Zajišt'oval ho zejména Klub 

československých turistů. Odbor /dubu uspořádal v roce 1937 dvě přednášky, 22 

polo -, 6 celo - a 4 vícedenní výlety.393 Členitý terén Benešovska totiž turistům 

poskytoval ideální sportovní vyžití v pěší turistice i poznávání okolí. Členové klubu 

zajišt'ovali i průvodcovskou činnost ve městě a nedalekém Konopišti. 394 Odbor 

klubu se angažoval v rozvoji turistického a lyžařského ruchu na Benešovsku. 395 

14.2. Kulturní dění a benešovské spolky v 
přehledu 

Aktivity spojené s lidskou kulturní tvořivostí a angažovaností jsou četné a 

individuální stejně jako lidská nápaditost. Většinou se stejně jako činnost sportovní 

vztahují k příslušným spolkům, mohou být však i individuální. Jistě jsou v přímém 

vztahu se zájmy a volnočasovými aktivitami veřejnosti, které nepřímo souvisí 

s dobovou atmosférou. Kulturní vyžití občanů se realizuje zejména prostřednictvím 

různých přednášek, divadelních představení, promítání v kině, koncertů či oslav ku 

příležitosti významných svátků či událostí. 396 

390 Tamtéž, s. 61. 
39 1 Tamtéž. 
392 Události po stránce kulturní. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. l3 . 
393 Turistika. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 19. 
394 Tamtéž. 
395 Tamtéž. 
396 Viz Významné okamžiky a památné dny v Benešově. 
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Spolky 

Spolek je obecně definován jako aktivní útvar, který své členy spojuje na 

základě nadosobní idey. Zpravidla ho řídí spolkový výbor nebo předsednictvo.397 

V Benešově bylo v předválečných letech na dvacet spolkových organizací různého 

charakteru. Mohly být zaměřeny na čistě kulturní činnost, sport a turistiku, 

vzdělávací a podpůrnou činnost (která nezřídka souvisela s charitou). Spolky často 

nabízely členství celému spektru společnosti. Některé však byly zaměřeny pouze na 

užší cílovou skupinu, vymezenou politicky, nábožensky, věkově či profesně. 

V Benešově konce 30. let 20. století mezi takové patřila například Družina 

českých válečných poškozenců Benešov, Okresní sdružení republikánského dorostu 

čs1. venkova na Benešovsku, Svaz protifašistických bojovníků v Benešově, Spolek 

sdružení katolické mládeže v Benešově nebo Sbor dobrovolných hasičů Benešov.398 

S rostoucím významem žen, které se emancipovaly již na přelomu století a 

především pak po první světové válce,399 se staly populárními i spolky, kde se 

angažovaly zejména zástupkyně něžného pohlaví. Jen v Benešově se před válkou 

našla čtyři taková sdružení - Rada žen Benešov, Ženská komise Benešov, Ženský 

spolek v Benešově a Spolek paní a dívek v Benešově. 

Sportem a jinou fyzickou aktivitou se potom zabývaly už zmíněná 

Tělocvičná jednota Sokol Benešova Klub československých turistů Benešov. 

Chudší mládeži poskytovaly pomoc tzv. podpůrné spolky. Ve městě měli 

mladí k dispozici Vzdělávací a podpůrný spolek Svornost Benešov, Podpůrný 

spolek pro učně v Benešově a Podpůrný spolek pro chudé studující gymnázia 

v Benešově. Je evidentní, že se tyto instituce snažily pomáhat i finančně slabším 

jedincům, kteří by díky špatné ekonomické podpoře rodiny nemuseli dokonale 

zúročit své intelektuální schopnosti. 

Nejen vzdělání však bylo potřeba podporovat. Našly se i spolky, které se 

staraly o zvelebení města - tedy o zkrášlení životního prostoru a péči o přírodu. 

V Benešově se do této zušlechťovací činnosti zapojovaly Okrašlovací spolek 

v Benešově a Kruh přátel zahrady v Benešově. 

397 KROUTVOR, Josef, s. 35. 
398 Pro soupis spolků byla použita interní pomůcka SOkA Benešov: Seznam spolků okresu Benešov. 
399 Neboť jejich úloha ve společnosti i rodině stoupla v důsledku odchodu mužů na frontu. Ženy se 
stávaly více kvalifikovanějšími. 
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Nejširší skupinu spolků představovaly orgamzace spojené s estetickou a 

osvětovou kulturou - divadlem, koncertní činností, přednáškami či programy 

týkajícími se oslav významných událostí. Již od roku 1919 v Benešově fungoval 

Akademický klub, který se angažoval jak na poli hudby, tak divadla, v rámci 

kterého organizoval i vystoupení mimo benešovských umělců.400 Od roku 1932 zde 

působilo také Komorní sdružení, které mělo však delší tradici, zdá se tedy, že byla 

spíše obnovena jeho činnost. 

V oblasti hudební se prosazoval zejména Pěvecký spolek Ozvěna Benešova 

Hudební orchestr SHK Benešov. Na počest křečovického hudebního skladatele 

Josefa Suka, který v Benešově působil v polovině 30. let a ve městě ve večerních 

hodinách 29. května 1935 zemřel, 40 
1 ve městě vznikla Sukova hudební škola 

Benešov. 

Divadlo a kino 

O divadelní činnost se staral především Ochotnický spolek Svatopluk Čech 

v Benešově. Ve městě však hostovala i jiná divadelní uskupení - například 21. 

listopadu 1937 se zde konalo loutkové představení Skupovy slavné loutkové trojice 

Spejbla, Hurvínka a Máničky. Dokonce vzbudilo takový zájem, že se lístky 

prodávaly v předprodeji. 402 

V Benešově vystupovala také skupina jistého Bédy Bit1a. Ten v září roku 

1937 uvedl na jevišti hotelu Pošta svá představení Pod střechami staré Prahy, Komu 

Bůh dá úřad (čili Rampada řádí), Srdce v soumraku a Májové kot'átko.403 Od půli 

září se zde také uvedl divadelní hry Císařův dvojník, Bílá vrána, Zvoník u Matky 

Boží (v novém provedení) a zdramatizované Čapkovo dílo Bílá nemoc, které 

naprosto výmluvně upozorňovalo společnost na blížící se válečnou hrozbu a 

divákovi svým námětem nabídlo téma k zamyšlení se nad absurditou totalitního 

systému. Benešov měl díky Bit10vým představením příležitost prolomit svou 

paradoxně špatnou pověst, která prý tkvěla ve skutečnosti, že na nejpitomější a 

nejvulgárnějšífilmje biograf nabit .... , ale pro divadlo není pochopení.404 

400 PROCHÁZKOV Á, Eva - CHRoMÝ, Mojmír, s. 46. 
401 Smrt M. J. Suka. Pamětní kniha města Benešova 1907 - 1936, s. 355. 
402 Hurvínek, Špejbl a Mánička. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 24, s. 6, 2.11.1937. 
403 Staří známí jsou tady. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 15, s. 6, 2.9.1937. 
404 Tamtéž. 
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Tato informace z novinových plátků byla poměrně překvapující, protože 

Benešovu nechybělo celkové kulturní zázemí ani angažovanost. Jistou popularitu 

však kinematografie samozřejmě získala. V Benešově fungovala dvě kina - Hélios 

a kino Soko1.405 Filmy bylo možno promítat i v osvětové budově Pražských kasáren, 

která právě sloužila i jako kino.406 

Oslavy, přednášky, koncerty 

Poměrně častým jevem byly v té době přednášky, koncerty či oslavy 

různých událostí.407 Zpravidla je organizovaly spolky jako například Komorní 

sdružení, místní osvětová komise nebo spolek Ozvěna, angažovalo se ale i 

velitelství 48. pěšího pluku (dokud v Benešově tato vojenská jednotka působila).408 

Zejména kolem poloviny 30. let v Benešově proběhlo několik takových akcí, v roce 

1937 se tato tradice ještě udržovala, ovšem o letech následujících prameny mlčí

buďto tedy kulturní život stagnoval, anebo, což se zdá být pravděpodobnější, se 

jevilo důležitější zaměřit záznamy v kronice i novinách na politickou a sociální 

situaci. 

V lednu roku 1935 se v Benešově konala oslava 100. výročí vzniku státní 

hymny, kterou si vzaly pod patronát právě osvětová komise, spolek Ozvěna a 

představitelé 48. pěšího pluku.409 Do jara téhož roku se ještě uskutečnily kupříkladu 

přednášky pod názvem "Hrdinná Jugoslávie" či "Masaryk - člověk", v rámci které 

benešovský právník JUDr. František Veselý představil veřejnosti svého věhlasného 

přítele. "SSSR očima demokratů" přiblížil Benešovanům dr. Jiří Beneš.410 

Přednášky měly různý charakter - od informací o fotočláncích, 411 přes 

cestopis412 až po hospodářské záležitosti.413 Výjimkou nebyly ani prakticky 

zaměřené přednášky pro rodiče žactva. V zimě 1937 - 1938 se uskutečnilo šest 

výkladů o hygieně žactva našich škol, které realizovalo rodičovské sdružení 

405 BiografY. In Malé Besedy, 1937, roč. 1, č. 1, s. 4,6.4.1937. 
406 Stavební ruch. Pamětní kniha města Benešova 1937 -1948, s. 7. 
407 Ty důležitější viz Významné okamžiky a památné dny v Benešově. 
408 Pamětní kniha města Benešova /907 -/936, s. 363. 
409 Oslava 100. výročí vzniku státní hymny čsl. Pamětní kniha města Benešova /907 - /936, s. 352. 
410 Pamětní kniha města Benešova 1907 -/936, s. 353. 
411 Tamtéž, s. 354. 
412 Události po stránce kulturní. Pamětní kniha města Benešova /937 -1948, s. 12. 
413 Pamětní kniha města Benešova /907 - 1936, s. 354. 
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benešovských škol a přednášeli zde lékařští specialisté ze Státního zdravotního 

ústavu v Praze.414 

Ani hudební tradice se v Benešově neztratila. Úcta k velkému skladateli 

Josefu Sukovi v Benešově pochopitelně stále přetrvávala a konaly se zde koncerty 

na jeho počest. Na 4. března 1937 Komorní sdružení zorganizovalo koncert, který 

zahrnoval výběr z mistrových skladeb. Měsíc na to se tentýž spolek podílel na 

realizaci hudebního vystoupení, na němž zazněly i skladby jiných tvůrců - "Večer 

moderních skladatelů".415 Hudebně laděný byl i tzv. "Vzpomínkový večer" na 

počest zemřelého dr. H. Rindlera - 28. května 1937 tuto akci doplnily melodie 

Beethovena a Smetany.416 

414 Šest přednášek o hygieně žactva našich škol. In Pod Blaníkem, 1937 - 1938, roč. 17, (č 4,) s. 64. 
415 Události po stránce kulturní. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 12. 
416 Tamtéž, s. 13. 
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15. Osobnosti 
Každé město, kraj či stát se může pyšnit osobnostmi, které měly jakýmkoliv 

způsobem přínos pro společnost a její rozvoj. Také v Benešově se před válkou 

vyskytlo několik takových významných postav. 

15.1. JUDr. Julius Taussig 

Prestižní vyznamenání představovalo v každé obci jmenování některé 

osobnosti čestným občanem, které bylo v pravomoci obecního zastupitelstva. 

V roce 1937 orgán městské samosprávy poctil titulem čestného občana JUDr. Julia 

Taussiga. Tento bývalý starosta židovské náboženské obce v Benešově417 byl 

považován za významného advokáta a jednoho z posledních již realistů 

d .~ , h 41 8 
Z e}SlC .. . 

15.2. Prof. MUDr. Jindřich Matiegka, RNDr. h.c. 

Téhož roku, konkrétně 24. dubna 1937, byla stejná pocta udělena 

benešovskému rodákovi prof. MUDr. A RNDr. h. c. Jindřichu Matiegkovi (1862 -

1941), u příležitosti jeho 75. narozenin.419 Tato osobnost se proslavila na poli české 

antropologie a lékařské vědy. Čestným občanem byl ustaven právě pro veliké 

zásluhy o vědu.42o Mezi lety 1929 a 1930 dokonce zastával post rektora Univerzity 

Karlovy.421 Prof. Matiegka věnoval městu na znamení díků částku 1000, - Kč.422 

15.3. Josef Fárka 
Nejen osoba honosící se titulem čestný občan patřila mezi významné místní 

osobnosti. Úctu si dokázali vydobýt i lidé, kteří nezastávali vysoké funkce ani se 

neproslavili na akademické půdě. Jedním z uznávaných lidí byl gymnaziální 

profesor Josef Fárka.423 Ten sice r. 1937 neuspěl jako kandidát na funkci starosty, 

ale jako pedagog se těšil úctě a oblibě. 

417 VALIŠOVÁ, Marcela, s. 12. 
4 18 Ek. Co nového ve městě? In Malé Besedy, 1937, roč . 1, č . 19, s. 2, 29. 9. 1937. 
41 9 Samospráva. Pamětní kniha města Benešova 193 7 - 1948, s. 4. 
420 Tamtéž. 
42 1 URL: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Matiegka> [citováno 9. dubna 2010] . 
422 Samospráva. Pamětní kniha města Benešova 193 7 - 1948, s. 22. 
m Jeho jméno se v některých materiálech nachází ve formě Fárka (Kronika, Výroční zprávy), 
v jiných Fárka (Adresář, tisk). Zařazuji ho do této kapitoly, poněvadž se nejednalo pouze o 
pedagoga, ale i člověka veřejně činného. 
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Po neúspěchu své kandidatury se chtěl věnovat jen svým žákům. Roku 

1938424 se očekávalo, že se stane nástupcem ředitele Formánka, který předchozího 

roku zemřel,425 ale po městě kolovaly různé fámy, že se ředitelem stane někdo jiný. 

Ve prospěch Fárkova postupu na ředitelský post by hovořila jeho veliká popularita 

v Benešově, ale také fakt, že by nemusel být zřizován nový byt pro ředitele. 

Profesor byl totiž existenčně zaopatřen - bydlil s rodinou ve vile.426 Nakonec se 

však Josef Farka ředitelem nestal- tuto pozici zaujal Stanislav Dvořák.427 

V létě roku 1938 po městě kolovaly zprávy, že by měl být prof Fárka 

jmenován ředitelem na jiné škole a přestal by tedy působit na benešovském 

gymnáziu. Pedagog se ovšem o svém uplatnění vyjádřil jinými slovy. Nikam jsem o 

místo ředitele nežádal a také žádat nebudu, protože jsem v Benešově již 22 léta a 

srostl jsme s naším městem tak, že bych zde raději dosloužil jako profesor, než bych 

d Vl Vka .. . ko v d·t I 428 o ese ne mJmamJa re I e ... 

V té době zastával funkci zatímního správce ústavu, který řídil namísto 

zesnulého Otakara Formánka. Tuto řídící pozici si ponechal do 1. listopadu 1938.429 

Poté již řediteloval výše zmíněný Stanislav Dvořák. 

život tohoto pedagoga, učitele německého a českého jazyka,430 jehož 

činnost připomíná v budově benešovského gymnázia pamětní deska, skončil 

tragicky ve dnech 2. světové války. Byl zatčen 25.6. 1942, několik týdnů po 

atentátu na Heydricha, a 1.7. 1942 popraven v Táboře.43I 

424 Spíše pro školní rok 1937 - 1938. 
425 RŮŽIČKA, Josef. Za ředitelem Otakarem Formánkem. Výroční zpráva za školní rok 1937 -
1938, s. 3. 

426 VLČEK, Josef. Co to zase znamená? In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. 11, s. 5, 2.7. 1938. 
427 Profesorský sbor - Stav koncem školního roku 1938/39. Výroční zpráva za školní rok 1938 -
1939, s. 7. 

428 VLČEK, Josef. A ještě gymnasium! In Zrcadlo města, 1938, roč. 1, č. ll, s. 4, 2.7. 1938. 
429 Všeobecné. Výroční zpráva za školní rok 1938 - 1939, s. 14. 
430 Profesorský sbor - Stav sboru koncem školního roku 1936 - 37. Výroční zpráva za školní rok 
1936 - 1937, s. 5. 
431 Zmíněno na pamětní desce v budově GBN mezi přízemim a prvnim patrem. 
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Závěr 

Na konci své práce se chci pokusit o základní charakteristiku města 

Benešova v období před 2. světovou válkou. Učiním tak pouze ve stručnosti, jelikož 

jsem stěžejní témata své práce vyhodnocovala již v rámci příslušných kapitol. 

Na základě údajů týkajících se struktury obyvatelstva lze konstatovat, že 

Benešov konce 30. let byl městem s evidentní českou dominancí. Politicky se město 

přiklánělo k národním socialistům a drželo se spíše střední politické linie. Díky 

angažovanosti fašistických novin a zřejmě i s přihlédnutím k celostátním tendencím 

se však v průběhu roku 1938 dostalo do politického spektra vedení města více 

stoupenců pravice. Tento fakt svědčilo změně atmosféry už proto, že dokazoval 

ovlivnitelnost veřejného mínění prostřednictvím tisku zřetelně menšinové strany či 

skupiny. 

Úměrně s pronikáním myšlenky fašismu do společnosti ve městě 

kulminovaly protižidovské nálady, ačkoliv Židé v Benešově rozhodně 

nepředstavovali výraznější komunitu. Přesto se ale stali terčem útoků - ač pro zatím 

pouze ve formě vylepování protižidovských letáků či bezohledného způsobu psaní 

fašizujícího tisku. 

Zmíněné tendence se u části obyvatelstva projevily výrazněji především v 

období po mnichovském. Tehdy se mnoho změnilo i v jiných oblastech než 

v základní atmosféře města - ustal stavební rozvoj a obec se musela vypořádat 

s uprchlíky z pohraničí, kteří si Benešov vybrali jako nové útočiště. Oslavy státního 

svátku dne 28. října 1938 proběhly netradičním způsobem, či spíše slavnost 

nepřipomínaly vůbec. 

Čím více se blížila válka, tím více se na příkladu okresního města nedaleko 

Prahy bezděky ukazovala jistá deprese demokracie a sklony k autoritativnímu 

vedení, ačkoliv společenský život jedince však tyto tendence bezprostředně ovlivnit 

nemusely. Mohly v~ak působit negativně na jeho morálku, která byla už tak 

oslabena vědomím mnichovského diktátu a pokoření do té doby suverénního 

národa. 

Takto bych stručně zhodnotila atmosféru předválečného Benešova. Její 

mapování představovalo primární cíl mé práce. Za druhý její přínos považuji pokus 
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o pokud možno komplexní zpracování dílčích témat, která dohromady sestavila 

mozaiku společnosti okresního města nedlouho před druhou světovou válkou. 

Nepředpokládám, že bych postihla všechny věcné oblasti do nejmenšího detailu, 

neboť mi to poměrně široké téma mé bakalářské práce neumožnilo. Vysloveně 

podrobné mapování situace ve městě ani nemohlo být mým záměrem. 
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Přílohy 

Národnostní složení v Benešově (soudním okrese) a ve městě Aši k r. 1930432 

! německá I židovská I polská I jiné dohromadl35 CSP436 národnost ČSL433 I rus.a malor.(ukrf34 

Bn - soud.okr.437 I I ' i 29576 ! 44 ---;~-::: r--7-~1 6 29953 146 . __ .. _--_ ... _ ... _._ .... _--_ ...... _- -----········l------·-------··--·--·· . _ .. . _ .. _-
Aš 290 I 2 11 21 198 1732 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 19.5. 1935438 

politická strana soc.dem.439 I lidovci I nár.soc . I rep.str.čsLv . živnostníci I KSČ NS NOF 

počet hlasů ČSR -- .. !~3.~- ;:~-f-~~-~. :~; t-Z~~~-~~.I--- ... -U-Z~ ;~; .. ,.-........ _ .. ~.i8 ~::+~~~~~ 456353 167433 

počet hlasů Bn440 642 192 

Výsledky obecních voleb v Benešově z f. 1938 

politická strana 
nár.soc. I rep. soc.dem. ! KSČ lidovci NS živn. I NOF domaři nepoLkand. 

1221 402 411 586 289 NE NE 29.5.1938441 816 i _._.~?.!3J __ !§_i _ ........ -.. __ .......... _--_ ...... .... - . ....... _-_ . ....................... 

718 1 
r--...... -.- .... - .. -_. __ ... _---

I 

12.6.1938442 1126 485 302 555 

432 Sčítání lidu, s. 3. 
433 Čsl. - československá. 
434 Rus. - ruská, malor. - maloruská, ukr. - ukrajinská. 
435 Bez CSP. 
436 CSP - cizí státní příslušníci. 
437 Soudní okres Benešov 
438 BĚLINA, Pavel, s. 172 - 173. 
439 ZKRATKY: 

191 510 I 

~ Soc.dem. - Československá sociálně demokratická strana. 
~ Lidovci - Československá strana lidová. 
~ Nár. soc. - Československá strana národně socialistická. 
~ Rep, s. čsl. v. - Republikánská strana československého venkova. 

55 

~ Živnostníci, živn. - Československá živnostnicko - obchodnická strana. 
~ NS - Národní sjednocení. 
~ NOF - Národní obec fašistická. 
~ Nepol. kand. - Vlčkova nepolitická kandidátka. 

440 Benešov volí. Pamětní kniha města Benešova 1907 - 1936, s. 354. 
441 Volby. Pamětní kniha města Benešova 1937 - 1948, s. 24. 
442 Jak se kde volilo. In Naše Besedy, 1938, roč . 6, č. 3, s. 2, 14.6. 1938. 
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Anotace 
Cílem mé bakalářské práce je popsat stav společnosti v bývalém okresním 

městě Benešov, které se nachází nedaleko Prahy. Své bádání zaměřuji na léta 1937 

a 1938, ale také se snažím popsat první tři měsíce roku 1939. Na základě využití 

archivních pramenů a dobových periodik bych ráda srovnala typické rysy 

předválečného období, jako kupříkladu fenomén fašismu nebo výskyt 

antisemitismu, v životě městské společnosti s všeobecnými tendencemi v naší zemi. 

Úvod se více zaměřuje na obecné dějiny naší země v době před 2. světovou 

válkou. Následující kapitoly jsou více konkrétní, abych na nich mohla dokázat 

hlavní dobové tendence. Zajímavým oddílem je část zaměřující se na popis tiskové 

produkce v Benešově. Je zde třeba zohlednit přítomnost fašistických tendencí 

v místním tisku. Poslední kapitoly se zase snaží popsat vybrané oblasti kulturního 

života tehdejší společnosti, aby práci doplnily o detailnější postřehy. 

Summary 
My bachelor's thesis is considered to illustrate the situation ofthe society in 

a provincial town Benešov, which is situated near the capital city of the Czech 

Republic - Prague. I aim the research at the period 1937 - 1938. I also try to 

describe the first three month of 1939. Using archival sources and contemporary 

serials I would like to compare some typical characteristics ofthe period before the 

Second World War, such as the phenomenon of the fascism and the appearance of 

the antisemitism in the life of an urban society, with general trend s in our country. 

The introduction is concentrated more on the general history of our country 

before the Second World War. The following chapters appear to be more concrete 

so that I might demonstrate the main trends ofthat particular period. An interesting 

part is the paragraph which airns to depict the press production in Benešov. It is 

useful to consider the presence of the fascist tendency in the local press. Closing 

chapters try to describe the chosen domains ofthe culturallife ofthe then society in 

order to enrich the thesis with more details. 

110 



Klíčová slova 
Společenský život, první republika, druhá republika, fašismus, regionální 

tisk, antisemitismus, Benešov 

Key words 
The sociallife, the frrst republic of the Czechoslovakia, the second republic 

of the Czechoslovakia, the fascism, the regional press, the antisemitism, Benešov 

city 

111 


	Úvod
	1. Širší historický kontext a dobová atmosféra
	2. Od velké politiky k mikrosvětu
	3. První republika
	3.1. Společenský život v kolébce demokracie
	3.2. Na cestě ke druhé republice
	4. Druhá republika
	4.1. Historické mezníky a charakteristika
	4.2. Společnost druhé republiky
	5. Společenský život v dobovém kontextu jako svědectví minulosti
	6. Benešov a jeho vztah k hlavnímu městu
	7. Stav obyvatelstva v Benešově u Prahy ve 30.letech 20. století
	7.1. Demografické statistiky a jejich zhodnocení
	7.2. Národnostní složení
	7.3. Náboženská struktura
	Židé a fenomén antisemitismu v Benešově
	8. Správa a politické spektrum ve městě
	8.1. Parlamentní volby 19.5. 1935
	8.2. Volby do okresu
	8.3. Volby do obecního zastupitelstva 29. 5.1938
	8.4. Obecní volby 12.6. 1938
	8.5. Zhodnocení politické situace v Benešově
	8.6. Starostové - politická orientace, volba starosty
	9. Výstavba ve městě, bydlení
	9.1. Benešovská kasárna
	9.2. Stavební ruch a infrastruktura
	10. Významné okamžiky a památné dny v Benešově
	10.1. Události spojené s osobnostmi
	Úmrtí TGM
	10.2. Významné návštěvy
	Návštěva kardinála Kašpara
	Návštěva Edvarda Beneše
	10.3. Státní svátky
	28. října 1937
	1. května 1938
	Oslavy republiky 1938 - Den mládeže 26. 5. 1938 a 28. říjen 1938
	10.4. Dopad celostátních změn a akcí a jejich ohlas v Benešově
	Všesokolský slet - léto 1938
	Mobilizace
	Dny Mnichovské dohody
	Abdikace prezidenta Edvarda Beneše
	Volba Emila Háchy prezidentem
	Březen 1939
	11. Benešovský předválečný tisk
	11. 1. Osobnost Josefa Vlčka
	11.2. Periodika
	Malé Besedy
	Čechův kraj
	Naše Besedy
	Ty naše noviny
	Zrcadlo města
	Pod Blaníkem
	12. Předválečná atmosféra - pravicové tendence proudící do demokratické společnosti skrze tisk
	12.1. Tendence před Mnichovem
	Popření ideální demokracie 1. republiky
	Protižidovské názory
	Touha po autoritativním režimu
	Národní uvědomění
	Hrozba války
	12.2. Nálady po Mnichově
	Povědomí o událostech
	Odůvodnění Mnichova
	Změna v politickém spektru - konec stranické plurality
	Otázka židovská
	Změna mravů
	Důvěra v mládež
	Změny na radnici, kritika
	Benešova uprchlíci - kauza Pro pomoc uprchlíkům
	13. Školství
	13.1. Mateřská škola
	13.2. Základní školství
	13.3. Střední školství
	Benešovské gymnázium
	Odborné školy v Benešově
	14. Jak trávit volný čas - společenský život v úzkém slova smyslu
	14.1. Sport a turistický ruch
	Sokol
	Jiné organizace
	Sportovní činnost
	Turistika
	14.2. Kulturní dění a benešovské spolky v přehledu
	Spolky
	Divadlo a kino
	Oslavy, přednášky, koncerty
	15. Osobnosti
	15.1. JUDr. Julius Taussig
	15.2. Prof. MUDr. Jindřich Matiegka, RNDr. h.c.
	15.3. Josef Fárka
	Závěr
	Přílohy
	Seznam použitých pramenů a literatury
	Anotace
	Summary
	Klíčová slova
	Key words

