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Úvodní slovo
Říká se, že doma je všude tam, kde se cítí-
me dobře. Důležité je však vytvářet si pro-
stor kolem sebe tak, abychom si ho mohli 
dovolit nazvat domovem. Benešov nad 
Černou je často nazýván vstupní branou 
do Novohradských hor. Tady si uvědo-
mujeme poctu a krásu, která je přičítána 
právě jemu. Kouzlo přírody, jež jej obklo-
puje, se neustále vrývá do našich srdcí, 
stejně tak architektura domů, které jsou 
zařazeny do významného kulturního 
dědictví. V neposlední řadě jsou tu osob-
nosti Benešova nad Černou, které v něm 
neodmyslitelně zanechaly svou stopu. 

Domnívám se, že historie, jež se dotý-
ká právě naší obce, je v mnoha momen-
tech až fenomenální. A  přesto tu dost 
často chybí patriotství a  vztah k  domo-
vu jako takovému, je to zřejmě tím, že 
se do dnešních dnů nenašel nikdo, kdo 
by na tento fenomén poukázal a patrio-
ty v lidech, kteří se tu narodili a zde žijí, 
vybudoval. 

Jednou z  osobností, na kterou v  naší 
expozici vzpomínáme, je Josef Gangl. 

Držel se myšlenky, že rozvoj národa je 
možný pouze neustálým připomínáním 
odkazů předků. Právě na tyto odkazy chce 
naše expozice poukázat. Chce připome-
nout historicky důležité momenty, o kte-
rých se v určitých časech moc nemluvilo, 
anebo se úplně potlačovaly. Nastává chví-
le, kdy je potřeba některé z nich podtrh-
nout. Je třeba ohlédnout se po novohrad-
ské krajině, ve které člověk našel trvalý 
příbytek pro sebe i své potomstvo. Právě 
člověk je oproti jiným tvorům schopen 
po sobě zanechat víc, například písemné, 
výtvarné, umělecké i duševní dědictví.

Jednou z  částí naší expozice se dotý-
káme odsunu původních německých 
obyvatel a  následného dosídlení Slováky 
z Rumunska. Tyto tak odlišné národnos-
ti stále něco spojovalo, především pro 
Němce staré a pro Slováky nové domovy, 
ale společné bylo i to, že jedni i druzí byli 
nechtění. Nechtěli je tady ani na místech, 
kam měli odejít. Je až paradoxem, že oba 
národy byly nuceny jít tam, kde je považo-
vali za vetřelce. V našich dějinách to však 

nebylo nic nového. Občas svitla hvězda 
naděje na lepší časy… jen se pak měnila 
například v  hvězdu rudou, nebo hákový 
kříž. Byly to časy zmaru i  nadějí. Vzpo-
mínky jsou předávány dalším generacím 
s  trpkostí, stejně tak ale i  s  očekáváním 
lepších časů.

Čtyři hlavní témata, v  jejichž rámci je 
nesčetně příběhů, které formovaly část 
pohraničí a naše Benešovsko… Expozice, 
ani tato publikace, nemá být encyklopedií 
benešovských dějin. Má navodit atmosfé-
ru starých časů a  poskytnout návštěvní-
kovi a čtenáři základní, zajímavé či málo 
známé informace. Naše historie je mno-
hem delší, snažili jsme se ji podchytit ale-
spoň z části.

A  tak vstupme do labyrintu dějin 
a života osobností, vydejme se proti prou-
du času, prožijme některé z příběhů naší 
společné historie a hledejme poučení.

Veronika Zemanová Korchová,  
starostka obce
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Příjmení Gangl se na Benešovsku 
(ve Valtéřově) vyskytovalo nej-
méně od roku 1770 a otec Johann 

si na této tradici značně zakládal. 
Předkové matky Ganglové pak pochá-
zeli z Velkých a Děkanských Skalin. Syn 
Josef, zvaný Pepi, byl po ukončení měš-
ťanky poslán na gymnaziální studia do 
Českých Budějovic a jako prvorozený se 
měl stát nositelem budoucí vzdělanosti 
pro celou rodinu. Bohužel otce Johanna 
již natolik trápila pakostnice, že se té-
měř nemohl věnovat hospodářství, a tak 
se jemný, citlivý a  zádumčivý Josef, 

který měl literární ambice, musel vrátit 
domů, aby převzal odpovědnost za rodi-
nu a majetek. Za budějovických studií se 
Josef stačil seznámit s řadou vrstevníků, 
tíhnoucích k umění stejně jako on. Do té 
doby také spadají jeho první literární po-
kusy. Pepi vytvořil několik básní, avšak 
shledal, že mnohem lépe mu to jde 
v „řeči nevázané“, v próze. Ještě před ot-
covým skonem napsal několik krátkých 
povídek, které ale nikde neuveřejnil.

Otcovou smrtí přešla péče o  zachování 
nevelkého rodinného majetku na syna 

Ganglův rodný dům v Benešově nad Černou

Gangl se sestrou Marií

Pamětní deska na rodném domě v Benešově,  
která po 1945 zmizela

JOSEF GANGL 
básník, spisovatel a herec

Rok 1867 byl pro Rakouské císařství rokem významným. 
Byla schválena nová ústava, čímž došlo k takzvanému 
narovnání vtahů maďarského národa s rakouskými 
Němci a z císařství vzniklo dvojstátí Rakousko-Uhersko 
(Předlitavsko a Zalitavsko). Země Koruny české 
podobného úspěchu nedosáhly.

V lednu roku 1868 zemřel v Linci velikán šumavské 
německé literatury Adalbert Stifter, rodák z Horní 
Plané. O sedm měsíců později, 25. srpna, se 
benešovskému sedlákovi a hostinskému Johannu 
Nepomuku Ganglovi a jeho choti Marii (rozené 
Kastlové) narodilo první dítě. Potomek dostal jméno 
Josef a s později se narodivší Marií byli jedinými dětmi 
Ganglových, které se dožily dospělosti. Zbývající čtyři 
potomci zemřeli Ganglovým vždy ještě před dosažením 
deseti roků věku.

* 25. 8. 1868 v Německém Benešově  
† 6. 9. 1916 ve Vídni
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mlýně konalo představení. Námětem 
kusu byly veselé výjevy ze života němec-
kých studentských (buršáckých) spolků. 
Jaký mělo divadlo ohlas, známo není, 
ale jisté je, že Pepi se nadále věnoval už 
jenom psaní rozsáhlých povídek (pozn. 
autora: některé byly později označeny 
jako romány).

Ganglův přístup k  životu byl plný pro-
tikladů. Na jedné straně srdečnost 
a  neskonalá dobrota, na druhé straně 
hloubavost a velká zádumčivost. V jeho 
nitru se tyto vlastnosti stále střetávaly 

J. Gangl - s vlastnoručním 
podpisem

 Pamětní deska na 
domě ve Vídni, kde žil 

a zemřel

Zápis v knize narozených v Benešově nad Černou

a on hledal smíření a vyrovnání ve všeob-
jímající přírodě.

Láskyplný vztah k lesům, horám a jejich 
obyvatelům se plně projevil v  souboru 
povídek „Geschichten aus dem Böhmer-
wald“. Dílo vyšlo časopisecky v roce 1894, 
ještě za autorova benešovského obdo-
bí. Byť šlo o prvotinu, měla mimořádný 
ohlas. Díky Ganglovým přátelům se sou-
bor dočkal knižního vydání a  tvůrce ho 
později doplnil pokračováním s názvem 
„Am Ende der Welt“. To se stalo roku 
1907, kdy literát a příležitostný herec už 
žil i  se svou nemocnou matkou ve Víd-
ni. Tam se přestěhovali oba v roce 1903 
a své první, dosti nuzné obydlí, si pořídi-
li za peníze získané prodejem zchudlého 

benešovského hospodářství. Josef věřil 
ve svou šťastnou hvězdu a  doufal, že 
pobyt ve vídeňských uměleckých kruzích 
mu přinese úspěch a peníze. Takřka na 
dva roky se stal pod uměleckým jménem 
Josef Götz-Gangl výpomocným hercem 
několika vídeňských scén včetně slavné-
ho Burgtheatru. Četné, avšak nevýznam-
né role mu přinášely jen nízké honorá-
ře a  nedávaly mnoho šancí trvaleji se 
prosadit na divadelních prknech. Josef 
se musel, vedle péče o  těžce nemocnou 
matku, starat také o neteř Markétu, kte-
rá zůstala po jeho zemřelé sestře Marii. 
Všichni třeli bídu s nouzí, a Pepi se proto 
rozhodl v  roce 1908 skončit s  herectvím 
a naplno se věnovat pouze psaní. Tak zača-
la poslední etapa jeho uměleckého života. 

a  měla se stát v  dalších letech hlavní 
náplní Pepiho života. Jenomže sedlačení 
ani hostinská činnost mladíka nebavily, 
nedokázal přitáhnout zákazníky, takže 
hospodářství spělo k  úpadku. Neuměl 
a možná ani nechtěl obstát v konkurenci. 

Do jejich hostince, ležícího poněkud 
stranou od benešovského náměstí, se 
štamgasti nehrnuli. Pepiho jediným 
životním směřováním bylo psaní a podle 
vzpomínek jednoho ze spolurodáků se 
Josef cítil nejlépe mezi přáteli podob-
ného ražení. Ganglův hostinec se často 
stával v prázdninovém čase centrem růz-
ných uměleckých debat. Jejich účastníky 
udivovala velkorysost a lehkost, s jakou 
Josef dával hostům takzvaně „na seke-
ru“. Dluhy byly zapisovány do kalendáře 
na zdi a hostinský Pepi řešil vše tak, že 
na nový rok kalendář sejmul a nahradil 

novým, nepopsaným. Více se dlužnými 
částkami nezabýval.

Jednoho roku rozvířil poklidnou hla-
dinu prázdninového letního času, kdy 
Ganglovic hostinec býval plný uměních-
tivé mládeže, nápad sehrát divadelní 
představení. Jelikož se účastníci nemoh-
li shodnout na tom, co se bude hrát, 
Pepi jedno odpoledne s přáteli vyšel do 
přírody a tam k nadšení všech napsal kus 
nazvaný „Boj o boudu“. Současně navr-
hl i kostýmy a dekorace a týden nato se 
na improvizovaném pódiu ve Dvorském 

Velké Skaliny - rodný dům matky J. Gangla Objekt bývalého hostince Ganglovo rodiny  
v Benešově nad Černou
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se Šumavou byla rovněž divadelní hra 
o něm, uvedená ve Vídni 29. dubna 1934. 
Takřka tříhodinové představení, kte-
ré napsali členové krajanského spolku 
Hugo Haas a Anna Leitgebová, provedlo 
diváky celým složitým a zádumčivostipl-
ným Ganglovým životem. Závěrečná scé-
na, kde Ganglova dcerka pronáší verše

„Spi Gangle, v zahradě zelené, 
šeříky a vůně jedlová 
probudí tě ze sna, v němž se klene 
Tvou Vídní věrně dech domova“.

odráží autorovo pevné zakotvení v rod-
ném místě.

Zmínka o dcerce nebyla v divadelní hře 
náhodná. Josef Gangl byl ženatý, jeho 
choť, rodem také z  Benešova, se jme-
novala Karolina. Jejich manželství ale 
nebylo šťastné. Karolina byla po roce 
1945 odsunuta a  zřejmě vlivem překot-
ných událostí došlo k  poškození jejího 
sluchu. Později dokonce už byla schop-
na komunikovat s  okolím jen písemně. 
Svého manžela přežila o  mnoho let. 

V roce 1954 byla v německých novinách 
otištěna zpráva, že „22. října zemřela po 
dlouhé nemoci v  Geversber-
gu u  Düsseldorfu vdova po 
šumavském spisovateli Jose-
fu Ganglovi. Na poslední ces-
tě ji doprovodilo jen několik 
sousedů“.

„Drsný balvan Šumavy“ Josef 
Gangl se považoval za rodi-
lého Śumavana. On, stejně 
jako mnozí další německy 
píšící umělci, vnímali Šuma-
vu (Böhmerwald) jako široký 
lesnatý pás při zemské hra-
nici, který končil na východě 
až v  rovinatém Vitorazsku. Proto také 
nacházíme upomínku na Josefa Gangla 
na pamětní desce na vrcholu rakouského 
Mandelsteinu (pozn. autora: východně 
od české osady Šejby), kde jsou uvede-
na Ganglova slova „ In der Gütte liegt 
die grösste Bekehrungskraft – V  dob-
rotě spočívá největší síla“. Ganglovo 
jméno čteme rovněž na zdi kostelíka 
u rakouské osady Schöneben, nedaleko 

hraničního přechodu Zadní Zvonková 
na Hornoplánsku.

Josef Gangl byl nejplodnějším 
spisovatelem Novohradských 
hor na přelomu 19. a 20. sto-
letí. Profesor G.  Jungbauer 
nechyboval, když jej označil 
za nejvýznamnějšího literáta 
Šumavy, hned po Adalbertu 
Stifterovi.

Zdroje a literatura:
* http://www.kohoutikriz.org/data/
* „Novohradské hory a novohradské podhůří  

– část literární tvorba“,
* Baset Praha 2006
* Foto:
* reprofoto - Kohoutí kříž
* soukr. archiv P. Mörtl (Mandelstein 

Rakousko - pamětní deska, kaple Schöneben 
Rakousko – pamětní deska, Benešov nad 
Černou místo, kde stál hostinec Gangl)

Ganglův hrob ve Vídni

Napsal román „ Der letzte Baum“, který 
vyšel díky péči vydavatele Karla Mautha 
v  německém Řeznu a  následně také 
v Praze (1908). Dílo neslo výrazné auto-
biografické prvky, jeho obsahem bylo 
hořké vyprávění o  odchodu z  rodného 
kraje. V  českém prostředí se stal ten-
to román nejznámějším z  celé autoro-
vy tvorby. Gangl napsal ještě další díla, 
posledním pak byl v roce 1913 titul „Mar-
kus, der Tor“.

Existenční postavení literáta se dlouho-
době nelepšilo a stále jej provázela velká 
starost o živobytí. Když 6. září 1916 spi-
sovatel ve věku osmačtyřiceti let zemřel 
(stalo se tak cestou k  nemocné matce), 
byl už v uměleckých vídeňských kruzích 
zcela zapomenut. Pochován byl na jed-
nom z  vídeňských hřbitovů (Baumgart-
ner Friedhof).

Obec Deutsch Beneschau (poz. auto-
ra: dnešní Benešov nad Černou) si na 
svého rodáka vzpomněla po deseti 
letech, kdy byla na jeho rodném domě 
umístěna pamětní deska. Místní odbor 

Böhmerwaldbundu připravil v září roku 
1926 dvoudenní oslavy a jak uvedly budě-
jovické noviny Budweiser Zeitung, hlav-
ním smyslem oslav byla podpora Ganglo-
vy myšlenky, že rozvoj národa je možný 
pouze tím, že si lidé neustále připomína-
jí odkaz předků. Slavnost se konala pod 
heslem „Vlastenectví není rozumem, ale 
službou národu“. Připomeňme ještě, že 
vedle výstavy o Ganglovi a vedle pěvecké-
ho a  hudebního programu byl součástí 
slávy také krojovaný průvod z  náměstí 
k pile Gabriela, kde se uskutečnilo setká-
ní lidu ze širokého okolí.

Gustav Jungbauer, profesor německé 
pražské univerzity se v roce 1930 v pub-
likaci Sudetendeutsche Lebensbilder 
obsáhle zmínil o  Josefu Ganglovi, čímž 
významně podpořil znovuobjevení jeho 
díla. Ani ve Vídni do počátku 30. let 
minulého století o Ganglovi nebylo tak-
řka nic známo. Přátelé Šumavané však 
úplně nezapomněli. Vídeňský krajanský 
spolek Kaplitz-Hohenfurt-Gratzen (Kap-
lice-Vyšší Brod-Nové Hrady) připomněl 
15. výročí Ganglova úmrtí v  roce 1931 

Manželé Josef a Karolína Ganglovi

pamětní deskou na vídeňském domě, 
kde spisovatel naposledy žil. Dva roky 
nato, v  červenci 1933, rozhodl starosta 
Karl Josef Seitz o  přejmenování jedné 
z  vídeňských ulic spisovatelovým jmé-
nem. Významným připomenutím Gan-
glova rodového i  duchovního spojení 
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Gangl s přáteli a sestrou

Z díla Josefa Gangla:

1. Geschichten aus dem Böhmerwald. = 
Budweis, Deutscher Böhmerwaldbund 
1894. [Šumavské příběhy]

2. Heirat und rasche Scheidung. 
Erzählung. = 1899. [Sňatek a kvapný 
rozvod. Povídka]

3. Am Ende der Welt und andere 
Geschichten aus dem Böhmerwald. 
1907. [Na konci světa a jiné příběhy]

4. Die ihn liebten und andere Erzählun-
gen. = Berlin, Verlag J. Singer & Co. 
1907. [Ti, kteří jej milovali a jiné 
povídky]

5. Der letzte Baum. Roman. = Regens-
burg, Verlag Josef Habbel 1908. 
[Poslední strom. Román]

6. Und sie liebten sich doch. Erzählun-
gen. = 1908. [A přec se milovali. 
Povídky]

7. Die deutsche Himmelsmutter. 
Roman. = Regensburg, Verlag Josef 
Habbel 1909. [Německá matka nebes. 
Román]

8. Mein Berg. Erzählungen. = Regens-
burg, Verlag Josef Kösel 1912. [Moje 
hora. Povídky]

9. Die Wunderflur und andere Erzählun-
gen. = Regensburg, Verlag Josef Habbel 
1912. [Zázračná pláň a jiné povídky.]

10. Markus, der Tor. Roman. = Regens-
burg, Verlag Josef Habbel 1913. [Bloud 
Markus. Román.]

11. Mein Amsellied und andere 
Erzählungen. = Neurode-Leipzig, Verlag 
Eduard Rose 1915. [Má kosí píseň a jiné 
povídky]

12. Das Schwabenhaus im Buchen-
land. Erzählung. = 1916. [Švábský dům 
v Bukovině. Povídka.]

13. Mutters Bett. Erzählungen. = Saar-
louis, Verlag Hausen 1916. [Matčino 
lože. Povídky]

14. Der zertrümmerte Pflug. Novellen. = 
1942. (jedná se o posmrtný výběr z díla 
– pozn. překl.) [Rozbitý pluh. Novely.]

Geschichten aus dem Böhmerwald. [Šumavské příběhy]

Mein Amsellied und andere 
Erzählungen. 
[Má kosí píseň a jiné povídky]
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Theresia Dick s dětmi Elsou, Walter (stojící)  
a sedícím Theodor

Walter Dick jako student s kytarou

Malý Walter vychodil benešov-
skou měšťanku, a  protože se 
chtěl stát lesníkem, navštěvo-

val v  Českých Budějovicích německou 
reálku. Na této škole odmaturoval 15. říj-
na 1917 a pak narukoval jako jednoroční 
dobrovolník do rakousko-uherské armá-
dy k horským dělostřelcům. Válka v listo-
padu 1918 skončila a Walter se vrátil do 
rodného městečka, kde pod vlivem star-
ších mužů německé národnosti vstoupil 
do tzv. domobrany – Volkswehru. Tento 
vojensky organizovaný spolek odmítal, 
aby pohraniční území, tedy i  Benešov 

a  okolí, bylo součástí nové Republiky 
československé. Volkswehrové, financo-
vaní a  vyzbrojovaní z  Lince, požadovali 
připojení celého česko-rakouského pří-
hraničí k  tzv. Německému Rakousku. 
Jednotky Volkswehru na Kaplicku, vede-
né bývalým kapitánem rakouské armády 
Franzem Blättenbauerem, utržily po ob-
sazení Kaplice československým vojskem 
3. prosince 1918 porážku, a Walter Dick, 
z  obavy ze zatčení, uprchl do Lince. Po 
vyhlášení amnestie pro vojenské osoby 
prezidentem Masarykem v červenci 1919 
se vrátil domů a  v  říjnu složil v  Praze 

Rodina T. Dicka, Walter vlevo, sedicí se psíkem

MUDR. WALTER DICK 
první německý doktor Československa

* 1. 6. 1899 v Německém Benešově  
† 10. 9. 1990 v Sankt Kanzian

Prvního červnového dne roku 1899 se v Německém 
Benešově narodil místnímu obvodnímu lékaři 
MUDr. Theodoru Dickovi a jeho ženě Terezii, rozené 
Weilguny, syn. Benešovský kaplan Anton Steinberger 
chlapce, nejmladšího z pěti Dickových dětí, o několik 
dnů později pokřtil jmény Walter Karl. Jeho otec 
vykonával lékařskou praxi původně v Rožmberku, 
odkud přišel na volné lékařské místo  
do Benešova.
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lékaře SS, který však musel být povolán 
letecky z  Berlína. Walter Dick se mu 
pravděpodobně zdál nedostačující, pro-
tože pracoval v  české nemocnici. Profe-
sor nakonec přesvědčil Heydricha, že 
chirurgický zákrok je nutno provést oka-
mžitě, a přivolal prof. Josefa Hohlbaue-
ra, přednostu chirurgické kliniky němec-
ké univerzity. Ten si ovšem zapomněl 
brýle, a  jelikož operace nesnesla odkla-
du, započal ji sám Walter Dick. Později 
pokračoval Hohlbauer, jemuž asistovali 
spolu s  Dickem také další čeští lékaři. 

Reinhard Heydrich přes všechnu péči 
4. 6. 1942 zemřel. Nebylo to z  důvodu 
špatně provedené operace, ale pro celko-
vou infekci organismu snětí slezinnou. 
Někteří z lékařů vyslovili později názor, 
že smrt kata českého národa způsobila 
nezjištěná plicní embolie.

Lékař Walter Dick působil na Bulov-
ce až do 7. května 1945, kdy byl zatčen 
a  internován v  jednom pražském sběr-
ném táboře. Ještě v  květnu se složitou 
cestou dostal do Benešova ke své rodině 

a  zajišťoval tam nezbytnou lékařskou 
péči. Poblíž Benešova (na Thomasber-
gu) byly nalezeny lékařské nástroje 
a  léky, zřejmě tam zanechané ustupu-
jícím německým vojskem. Dick tento 
materiál používal, když pracoval v  hos-
tinci u Grössingů a v domě pana Hujera. 
O jeho činnosti svědčí dokument, ulože-
ný v  českokrumlovském Státním okres-
ním archivu. V  dokumentu se uvádí, že 
dr. Dick v červenci 1945 v Klení (Golne-
tschlagu) ohledal tělo mladého muže, 
který se utopil v rybníce.

Z knihy narozených 
- farní uřad Německý 
Benešov

doplňující maturitu. Hned nato se při-
hlásil na pražské německé univerzitě ke 
studiu medicíny, které ukončil 25. března 
1925, kdy byl promován lékařem všeobec-
né medicíny jako vůbec první německý 
student - medik po vzniku ČSR.

Walter se rozhodl specializovat na chi-
rurgii a postupně praktikoval u předních 
kapacit tohoto oboru. O  jeho lékařské 
kariéře se dokonce v  lednu 1931 zmíni-
la i  benešovská obecní kronika. V  roce 
1937 získal, vzhledem k  nesporným 
lékařským kvalitám, státní stipendium 

na dlouhodobější stáž ve Švédsku. To byl 
již 3 roky ženatý. Jeho chotí se stala 
magistra farmacie Rosalie Weilguny - 
dcera benešovského lékárníka Franze 
Weilgunyho. Z  jejich manželství vzešly 
postupně čtyři děti – Helga *1935, Erika 
*1936, Brigitte *1941 a Walter *1941 (stal 
se rovněž lékařem, pozn. autora).

Před obsazením zbytku ČSR v  březnu 
1939 stál už Walter Dick v  čele pražské 
německé chirurgické kliniky. S  přícho-
dem nacistů do Prahy Dick, ač byl od 
dubna 1939 členem NSDAP, vedoucí 
pozici na klinice ztratil a  byl převelen 
k  Wehrmachtu. Po několika měsících 
ho nacistická správa poslala do české 
nemocnice na Bulovce, aby tam řídil chi-
rurgii. A právě tam 27. května 1942 při-
vezli říšského zastupujícího protektora 
Reinharda Heydricha, na kterého byl 
spáchán asi 30 minut předtím českými 
vlastenci atentát.

Primář Dick byl přítomen prvnímu 
vyšetření a chirurgickému zákroku. Hey-
drich zpočátku vyžadoval účast hlavního 

Krabičky ve kterých byly nalezeny Dickovo skleněné 
destičky s diapozitivy

MUDr. Theodor Dick, Waltrův otec
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Walter Dick s přáteli, uprostřed 1. řady v saku s knoflíky

Dickova manželka s dětmi odešla během 
léta 1945 do Vídně k příbuzným a lékař 
je v  listopadu 1945 následoval. V  lékař-
ské praxi pokračoval za nuzných podmí-
nek v nemocnici v Badenu u Vídně, ale 
již během roku 1946 přešel do Zemské 
nemocnice v korutanském Klagenfurtu, 
kde působil až do roku 1951. Od tohoto 
roku vedl lékařskou chirurgickou praxi 
jako řádný profesor na lékařské fakultě 
v německém Kolíně nad Rýnem. Pozdě-
ji, roku 1955, se celá rodina přestěhova-
la do Tübingenu, kde se stal emeritním 
profesorem a  dvorním radou na tamní 
univerzitní klinice.

Během své dlouholeté lékařské činnosti 
(odešel do důchodu v roce 1967) napsal 
prof. Dick deset odborných publikací 
o chirurgii a publikoval kolem sto pade-
sáti článků v různých lékařských časopi-
sech. Zemřel 10. září 1990 v Sankt Kan-
zianu v Korutanech ve věku 92 let. Jeho 
manželka Rosalie ho přežila o  plných 
15 let.

Zdroje a literatura:
* 25 Jahre Patenschaft der Stadt Ellwagen für 

die Heimatvertiebenen aus dem Kreis Kaplitz 
1980-2005, s. 381-383 (München 2005)  
www.kohoutikriz.cz – heslo Walter Dick

* Kronika obce Benešov nad Černou 
(meziválečná,německy)

* Sbírka zákonů a nařízení Republiky 
československé – 1918-1938

* Pavel Mörtl, Vojenské události na Kaplicku 
v roce 1918 (in: Novohradské hory 
a podhůří… Baset Pha 2006)

* Osobní korespondence autora s dcerou paní 
Erikou Leinweberovou – dcerou Dr. W. Dicka

* Poznámka k fotografiím rodiny  
W. Dicka:

* Skleněné desky byly nalezeny v Benešově 
nad Černou v několika kovových krabičkách. 
Autor není znám, pravděpodobně jde 
o někoho z rodiny. Desky byly ošetřeny 
a renovovány Ing. Petrem Hudičákem 
z muzea Fotoateliér Seidel v Č. Krumlově 
v roce 2016.

* K použití do expozice se hodí snímky 
obsažené v příloze.

Oznámení o utonutí Jana Schucha

Hrob rodiny Dick v Benešově nad Černou
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Abychom lépe pochopili, do ja-
kého prostředí přišel, je dobré 
si připomenout, že Německý 

Benešov, jak už naznačuje jeho název, 
neoplýval českým obyvatelstvem. V mís-
tě žilo kolem roku 1921 jen 64 k Čechům 
se hlásících obyvatel, a ještě o 10 let poz-
ději nepřevýšil počet Čechů hranici 11 
procent z celkového množství šestnácti 
set obyvatel. Jazykovou hranici tvořila 
pomyslná čára táhnoucí se od Stříteže, 
přes Rozpoutí, Pořešín a  Besednici 
ke Slavči a  dále na východ po hřebe-
ni Soběnovské pahorkatiny (Slepičích 

hor). V době vzniku Československé re-
publiky patřil Benešov mezi obce, kde 
obecní radní nesouhlasili s tím, aby mís-
to bylo součástí republiky. Polovojenský 
spolek Volkswehr (Národní obrana) 
byl podporován „rakousko - německou 
vládou z Lince“, včetně dodávky zbraní 
a  munice. Hlavními představiteli hnu-
tí byli v  Německém Benešově Franz 
Klentzky a Hans Anderl, k nimž se s dal-
šími připojil rovněž mladý Walter Dick, 
pozdější význačný lékař - chirurg. Ani 
on se zprvu neztotožnil s představou no-
vého státu - Československa.

Bratr Bohumil (popravený v r. 1942) a otec Josef Učitelský sbor (Kozlík uprostřed)

Karel Kozlík jako předseda OV SPB Kaplice  
- projev u památníku v Omlenici

KAREL KOZLÍK 
zakladatel českých škol

24. září 1899 přibyl do rodiny českého řídícího 
učitele Josefa Kozlíka a jeho manželky Terezie 
ve Slavči u Trhových Svinů další potomek. Byl 
pokřtěn jménem Karel a v čase, kdy začal studovat 
na českobudějovickém státním gymnáziu, měl 
sedm dalších sourozenců. Tři bratry a čtyři sestry. 
Na gymnáziu maturoval v roce 1918, a jelikož 
v tak početné rodině nebylo peněz nazbyt, místo 
na vysokou školu do Prahy zamířil na Vysočinu. 
Konkrétně do vesničky Opatov na Humpolecku, kde 
rok pracoval na obecné škole jako výpomocný učitel. 
Po roce byl poslán do Německého Benešova (dnes 
Benešov nad Černou), kde byla Zemskou školní 
radou k 1. září 1920 zřízena jednotřídní obecná 
škola s českým vyučovacím jazykem. Jejím správcem 
se jedenadvacetiletý mladík stal, aniž tušil, že v obci 
bude působit plných osmnáct let.

* 24. 9. 1899 ve Slavči 
† 27. 11. 1976 v Českých Budějovicích
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Kozlík, jeho sestra Marie Kozlíková jako 
učitelka ručních prací, výuka římsko-
-katolického náboženství byla svěřena 
českému vikáři Janu Suchanovi, jemuž 
neznámé osoby rozbily okna v jeho oby-
dlí. Seznam prvních česky vzdělávaných 
dětí je možné si přečíst v příslušné bene-
šovské školní kronice. Část dětí z  čes-
kých rodin, které v Benešově žily již před 
rokem 1918, se domlouvala v  češtině 
hůře než v němčině, což musel konsta-
tovat i  inspektor českých menšinových 
škol Emanuel Drobil, když benešovskou 
školu navštívil. Někteří rodiče své děti 
do české školy z obavy o ztrátu zaměst-
nání u  německých zaměstnavatelů ani 
nepřihlásili a podléhali i dost nevybíra-
vému nátlaku. Naopak mezi německým 
obyvatelstvem se šířily zvěsti o  tom, že 
německá škola bude uzavřena a všechny 
děti budou muset chodit do české. Tako-
vé názory veřejně pronášel například 
německý farář Heidler.

Inspektor Drobil označil podmínky 
pro výuku za naprosto nevyhovují-
cí, o  čemž informoval i  okresní školní 

radu v  Kaplici. V  následujících letech, 
díky neustálé aktivitě řídícího Kozlíka, 
se zvyšoval počet dětí v  české škole – 
například ve školním roce 1924/25 už 
to bylo 58 dětí, ale podmínky pro práci 
učitelů se takřka nezměnily. Český míst-
ní školní výbor v Benešově vytipoval za 
podpory okresní péče o mládež v Kapli-
ci dva benešovské domy, které se jevily 
(po částečné úpravě) jako vhodné pro 
výuku. Ministerstvo veřejných prací 
v Praze tento záměr odmítlo s tím, že se 
v Benešově počítá se stavbou nové škol-
ní budovy. Nebylo však řečeno kdy, a tak 
Karel Kozlík celých následujících 10 let 

věnoval tomu, aby se Benešov „dostal do 
pořadí“.

Německé vedení Benešova na Kozlíkovy 
snahy zlepšit roli a vybavení české školy 
reagovalo rozhodnutím, že bude poža-
dovat po státu zřízení státní měšťanské 
(hlavní) školy s  německým vyučovacím 
jazykem, kam by měly chodit i  české 
děti. Nastala tak paradoxní situace, že 
české děti, učící se v obecné škole česky, 
by musely na měšťance přejít na němči-
nu. Přesto se pozvolna měnilo vzájemné 
vnímání obou národností, což byla Koz-
líkova nesporná zásluha. Za podpory 
Národní jednoty pošumavské (NJP), 
Okresní péče o mládež (OPM), Ústřed-
ní matice školské (ÚMŠ), Českosloven-
ského červeného kříže (ČsČK) a Vlaste-
necko-dobročinného spolku baráčníků 
(pozn. autora: Kozlík byl starostou bene-
šovských baráčníků) organizoval mladý 
kantor veřejné oslavy výročí republiky, 
narozenin prezidenta T. G. Masaryka, 
mikulášské a  vánoční nadílky, vyvařo-
vání pro děti z nejchudších rodin, různé 
přednášky pro děti i dospělé. Při oslavě 

Průkaz člena Akčního výboru (1948)

Vynucené obsazení okresního města Kap-
lice 3. 12. 1918 českým vojskem a trvalá 
česká vojenská asistence v  Německém 
Benešově od 5. 12. 1918 naznačují, jak se 
většinové obyvatelstvo chovalo. Napří-
klad při oslavě narozenin prezidenta 
Masaryka v  březnu 1919 byly vyvěšeny 
pouze neúplné státní vlajky – červenobí-
lé bez modrého klínu, v Kuří nevyvěsili 
žádnou vlajku s  poukazem, že nemají 
odpovídající textilii. Při oficiálním stát-
ním svátku 28. října 1921 na některých 
budovách v  Benešově (pošta, četnická 
stanice, německá obecná škola) nebyla 

vyvěšena československá vlajka vůbec. 
Situace se měnila jen velmi pomalu.

Do takového prostředí přicházeli první 
Češi, kteří byli do Benešova vysláni jako 
úředníci, mající za úkol zřídit tam česko-
slovenskou státní správu. Vůbec prvním 
byl poštovní úředník Jaroslav Vondruš-
ka, který ještě během roku 1919 navázal 
kontakty s  Národní jednotou pošumav-
skou (NJP) v  Praze. Mladý Čech Karel 
Kozlík přišel do obce v srpnu 1920, a jak 
bylo zaznamenáno, když vešlo ve zná-
most, že bude učit ve škole českou řečí, 

místní němečtí výrostci mu několik nocí 
po sobě vyřvávali pod okny bytu. Musel 
zasáhnout kaplický okresní hejtman dr. 
Benno Kaskelinni, který nechal vyslat 
do Benešova opakovaně desetičlennou 
vojenskou asistenci. Ve dnech 8. a 9. září 
odmítli rodiče německých dětí poslat do 
školy své potomky, čímž vyjádřili svou 
velkou nevoli nad tím, že by se mělo učit 
také v jiném než německém jazyce.

Do první české třídy, umístěné v čp. 49, 
bylo zapsáno 10 dívek a  7 chlapců a  ve 
školním roce 1920/21 děti učili: Karel 

Česká škola ve Velkých Skalinách těsně po dostavbě, 
1928

Objekt bývalé české školy ve Velkých Skalinách, 2016Obecní rada v Benešově v r. 1937 - Kozlík druhý zprava
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německá oslava svátku Božího těla a jen 
zázrakem se nic nestalo, když se koně vli-
vem výstřelu splašili (pozn. autora: soud 
v  Nových Hradech viníky sice nalezl, 
ale neodsoudil; nešlo údajně o  úmysl). 
Dvojí stržení dřevěné tabule se státním 
znakem a  textem, že se jedná o  státní 
obecnou školu, kde se učí česky, také 
nesvědčilo o přílišné loajalitě některých 
benešovských obyvatel.

Pro celkové postavení Čechů v Benešově 
měly značný význam obecní volby v roce 
1927. Spojené české strany získaly 130 
hlasů, a  tím pádem 4 mandáty v  obec-
ním jednadvacetičlenném zastupitelstvu 
- Kozlík se stal, jako jediný Čech, čle-
nem obecní rady. V  té době benešovský 
Kulturverband podal žádost o  zřízení 
opatrovny pro děti předškolního věku 
s tím, že přihlášené německé děti budou 
umístěny do jedné z místností české ško-
ly. Česká strana z  iniciativy Karla Kozlí-
ka požádala MŠaNO o zřízení mateřské 
školy také, čemuž ministerstvo koncem 
roku vyhovělo. Do mateřské školy začalo 
chodit 7 českých dětí.

Benešovská nová škola ještě  
neotevřena v r. 1938

Kozlík v 75 letech v r. 1974 - vlevo předseda MNV  
Z. Čampula, s knírkem ředitel K. Kovařík

Při oslavě desátého výročí vzniku ČSR 
v  říjnu 1928 už se projevilo Kozlíkovo 
vlastenecké nadšení, podpořené něko-
lika dalšími Čechy natolik, že školní 
akademie v  místním hostinci, koncert 
vojenské hudby z  Českých Budějo-
vic a  projevy, vedené v  obou jazycích, 
mohly být zaznamenány slovy „němec-
ké obyvatelstvo se zúčastnilo v  dosta-
tečném počtu“. Zcela určitě k  tomu 
přispěl i  seriózní přístup řídícího uči-
tele německé obecné školy Theobalda 
Trzebina.

Počet dětí v  české škole od poloviny 
20. let dále nenarůstal. Karel Kozlík však 
svou činorodostí ovlivnil i okolí Benešo-
va. Jeho podíl na založení české obecné 
školy ve Velkých Skalinách se stal takřka 
ukázkovým. Velké Skaliny jako osada 
spadaly pod německou obec Dluhoště 
a škola s německým vyučovacím jazykem 
tam existovala od poloviny 80. let 19. 
století. Ve Velkých Skalinách žilo v roce 
1921 108 Němců, 8 Čechů a  5 cizozem-
ců. V  těsném sousedství se ale nacháze-
ly Děkanské Skaliny, kde už převažovali 

5. výročí vzniku ČSR roku 1923 pořádaly 
školní akademii česká i  německá škola 
společně. Účast 114 českých a  němec-
kých obyvatel na veřejném shromáždění 
bylo možné označit za Kozlíkův úspěch. 
Je třeba dodat, že benešovský starosta 

Johann Hoffelner nepatřil k  odpůrcům 
české školy. Kozlík podporoval rovněž 
zřízení dvou autobusových linek z Bene-
šova. Jedné do Kaplice -nádraží a druhé 
do Nových Hradů. Jejich provozovate-
lem se stal od 1. září roku 1925 benešov-
ský občan Josef Frišman (Frischman).

Nad benešovskou školou měly trvalý pat-
ronát odbory NJP v  Praze - Vršovicích 
a v Benešově u Prahy, za jejichž finanční 
podpory se v  roce 1925 podívalo na tři 
dny do Prahy 32 českých dětí, pro které 
bylo největším zážitkem setkání s  pre-
zidentem Masarykem, který je společně 
s dalšími hraničářskými dětmi pozdravil 
ve Španělském sále Pražského hradu. 
Tato událost výrazně posílila český spo-
lečenský život Benešova a  místní škol-
ní rada, která organizovala pravidelně 
nadílky šatstva, obuvi, školních pomůcek 
i hraček pro chudé získávala na vážnosti. 
Nutno dodat, že obdobnou činnost vyví-
jela i německá školní rada pro německé 
školáky. Veškerou práci a osvětovou čin-
nost učitele Kozlíka stvrdilo Minister-
stvo školství a  národní osvěty v  Praze 

(MŠaNO) udělením učitelské definitivy 
v  roce 1926, což pro něj byl významný 
služební a  platový prvek, spojený s  jis-
totou trvalého zaměstnání. Karlu Koz-
líkovi to jistě pomohlo, ovšem sám se 
musel potýkat s tím, že sestava jeho spo-
lupracovníků – dalších učitelů (obvykle 
tzv. výpomocných), se v druhé polovině 
20. let a hlavně počátkem let 30. dost čas-
to měnila. Jeden čas dokonce musel učit 
zcela sám, pak se mu podařilo nakrátko 
získat bývalou učitelku Hermínu Hesso-
vou, manželku četnického strážmistra. 
Řídící učitel musel vždy znovu a  znovu 
zasvěcovat do místní školní práce nové 
kolegy a měnili se i učitelé náboženství. 
Národnostně ne zrovna stabilní prostře-
dí Benešova učitele asi příliš nelákalo. 
Přes postupně se vylepšující vzájemnou 
česko-německou tolerantnost se pořád 
objevovaly určité německé výstřelky. 
Když jely benešovské děti v červnu 1926 
na dvou povozech, označených česko-
slovenskou vlajkou, na oslavu dětského 
dne ke kamarádům v  Nových Hradech, 
bylo na ně v  Horní Stropnici vystřele-
no z  hmoždíře. Ve Stropnici se konala 



2524

HISTORICKÁ EXPOZICE BENEŠOVA NAD ČERNOU  1. část OSOBNOSTI BENEŠOVA NAD ČERNOU

Mateřská škola musela být, za roční 
nájemné 1000 korun, přesunuta do jiné 
budovy - domku čp. 108, patřícího Václa-
vu Opelkovi. Několikeré osobní návštěvy 
Karla Kozlíka a členů místní školní rady 
v Praze nakonec přece jen jistou změnu 
přinesly. MŠaNO rozhodlo v  roce 1935 
zřídit v  Benešově měšťanskou školu 
a 1. září 1936 do jejího prvního ročníku 
nastoupilo 27 dětí, které ukončily školu 
obecnou. Třída byla provizorně umís-
těna v  budově, kde se nacházel obecní 
hostinec, ale ledy se pohnuly. Na pod-
zim 1936 se sešla v  Benešově početná 
komise (byl v ní také starosta J. Hoffel-
ner a benešovští občané, jejichž pozem-
ky měly být dotčeny novostavbou), na 
níž architekt Jan Cuc z  Prahy předložil 
nákres podoby nové školní budovy. Byla 
stanovena celá řada technických a hygie-
nických podmínek pro novostavbu, které 
byla situována v západní části Benešova, 
při silnici procházející obcí od Kaplice 
do Nových Hradů. Při výběrovém řízení 
byla z 11 přihlášených firem vybrána sta-
vební firma Augustina Křížka z Vodňan. 
Výuka byla přenesena do náhradních 

prostor a začalo se s demolicí staré škol-
ní budovy. Není bez zajímavosti, že ač 
šlo o ryze českou firmu, Křížek zaměst-
nal na stavbě vedle 24 Čechů rovněž 19 
místních Němců, a také v rámci tzv. dob-
rovolné aukce umožnil místním, aby si 
z rozebrané staré budovy odkoupili pou-
žitelné části - okna, dveře, trámy, střešní 
krytinu. To část obyvatel vnímala jako 
přínos, národnostně protičesky ladění 
obyvatelé však začali šířit šeptandu „jen 
ať to Češi postaví, my aspoň budeme 
mít kam posílat své děti“. To už byl jas-
ný signál, že myšlenky nacisty Konráda 
Henleina zapustily v  místě své kořeny. 
Čeští i němečtí obyvatelé, včetně dětí, se 
sice v květnu 1937 zúčastnili ve značném 
počtu uvítání prezidenta Edvarda Bene-
še v Kaplici, přesto se Čechům nepřátel-
ské podhoubí šířilo dál.

Stavba nové školy zdárně pokračovala 
a  Karlu Kozlíkovi se dokonce podařilo 
na poslední chvíli prosadit do projektu 
dvě změny. Především to byla instala-
ce ústředního topení místo klasického 
vytápění kamny - Kozlíkův argument, že 

Benešov leží v nadmořské výšce 660 met-
rů nad mořem a je tam hodně chladných 
dnů, obstál. Dále byla tělocvična doplně-
na jevištěm, aby bylo kde konat školní 
akademie a nemusel se platit nájem sálu. 
Náklady sice vzrostly o 100 tisíc korun, 
ale přínos těchto úprav byl jednoznačný. 
Školní budova měla několik zvláštností: 
byla vybavena prádelnou, umývárnou 
pro děti vedle tělocvičny, stěny u  dveří 
a  oken byly zaobleny, aby nedocházelo 
k poranění žáků.

Ve školním roce 1937/38 byl v  Benešo-
vě založen Sokol, do nějž byli zapoje-
ni i  školáci. Měnili se však učitelé, což 
souviselo s  tím, že v  květnu 1938 byla 
vyhlášena částečná mobilizace a  povo-
laní muži museli narukovat do svých 
posádek. To už němečtí nacionalisté 
v  pohraničí zcela neomaleně oznamo-
vali své územní požadavky. Agresivi-
ta příslušníků Henleinova Freikorpsu 
v  pohraničí od počátku června 1938 
nabrala na intenzitě. Tím byl pozname-
nán též konec školního roku, proto 39 
dětí v obecné škole a dalších 59 ve škole 

Češi, v témže roce jich bylo 129, Němců 
pouze 39.

Kozlík, spolu s  řídícím učitelem kap-
lické obecné školy Františkem Cinkem 
a  děkanskoskalinským rolníkem Janem 
Kuldanem, inicioval rovněž založení 
české malotřídky ve Velkých Skalinách. 
Stalo se tak v roce 1922 a přes počáteč-
ní odpor místní německé školní rady se 
nakonec podařilo umístit třídu do hos-
tince čp. 6, jehož majitelem byl Němec 
Jan Polzer. Kozlík získal k  zápisu 27 
dětí, které tak nemusely chodit do čes-
ké školy v  Soběnově nebo v  Benešově. 
Odpor Němců však byl silný, takže v den 
zahájení výuky 5. března 1923 vítal 
zatímní učitel František Janoušek ve 
Velkých Skalinách jen 7 školáků. Větši-
na česky mluvících rodičů děti odhlásila. 
Kozlík byl ale neúnavný a podařilo se mu 
během roku opatřit od Matěje Witzany-
ho pozemek pro stavbu nové školy na 
západním okraji Velkých Skalin (pozn. 
autora: blíže k  Děkanským Skalinám, 
německá budova stála na opačném 
konci). Školu vystavěla v  krátkém čase 

stavební firma Stašek a  syn z  Trhových 
Svinů a na konci srpna 1928, k 10. výročí 
vzniku ČSR, se ve Velkých Skalinách ote-
vírala nová školní budova (pozn. auto-
ra: Její charakteristický „vilový“ tvar, 
byť v  nepříliš dobrém stavu, zdobí Vel-
ké Skaliny dodnes. Identickou budovu, 
jedinou v Pošumaví, najdete také v Záto-
ni u Rožmberka).

Kozlíkův boj za školy s  českým vyučo-
vacím jazykem se projevil také v  bez-
prostřed-ním okolí Benešova, v  Klení, 
národnostně smíšené obci. Jeho zámě-
rem bylo zřídit tam expozituru (poboč-
ku) benešovské školy. V  červenci 1937 
se podařilo získat prostor a  dokonce 

i  finanční prostředky na nezbytnou 
úpravu, a to v soukromém domě čp. 58 
u obuvníka Wenzla Schumaiera. Do klen-
ské školy se původně přihlásilo 14 dětí, 
pak nastal pokles na 11, protože - jak se 
uvádí v benešovské české školní kronice: 
„ … nastalo, jak to obyčejně bývá, štvaní 
proti škole, tak proti těm, kteří přihlá-
sili děti do české školy“. Na zahájení se 
nakonec dostavily toliko 4 děti, teprve 
po čase se jejich počet zvýšil na 7.

Benešovská obecná škola se postupně, 
přes všechny potíže a složitosti, dostala 
do širšího povědomí obyvatel a MŠaNO 
určilo školní obvod obcí, odkud měly 
české děti docházet do Benešova. Oslavy 
50. výročí vzniku NJP v  červenci 1934, 
pojaté jako dvoudenní setkání mnoha 
Čechů z okolí, studentů státního učitel-
ského ústavu z Českých Budějovic, členů 
městské rady z Trhových Svinů a delega-
ce Ústředí NJP, opět nastolily závažnou 
otázku stavby nové školní budovy. Mini-
sterstvo veřejných prací nic nečinilo, 
třebaže špatný stav stávajících školních 
objektů byl evidentní.

Kozlík se školáky v Benešově
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komise v  Kaplici, začal pátrat po tom, 
kdo a  za jakých okolností zapříčinil 
zatčení a popravu jeho bratra Bohumila. 
Podařilo se mu prosadit, aby dva muži 
ze Slavče u  Trhových Svinů - František 
Tůma a  Jakub Leština, kteří iniciovali 
zatčení bratra Bohumila, byli převezeni 
z  vězení v  Trhových Svinech do zajiš-
ťovací vazby v  Čes. Budějovicích. Zmí-
nění muži byli mimořádným lidovým 
soudem v  Českých Budějovicích odsou-
zeni za kolaboraci s  Němci, za udání 
a smrt Bohumila Kozlíka byli odsouzeni 
k trestu smrti. Jejich poprava se konala 
26. července 1946.

Znalost pohraničí z  předválečné doby 
přinesla Karlu Kozlíkovi 23. 5. 1945 
velmi zodpovědnou a  náročnou práci. 
Ministerstvo školství a  osvěty (MŠO) 
ho jmenovalo „zmocněncem pro poli-
tický okres kaplický a okresním školním 
inspektorem tamtéž“. Dlouhé násle-
dující měsíce, prakticky až do roku 
1947, Kozlík získával učitele pro nově 
zakládané české školy v místech, kde se 
před válkou česky nevyučovalo. Nelze 

vyjmenovat všechny, vesměs mladé uči-
tele, kteří od Kozlíka přebírali jmeno-
vací listiny správců zejména obecných 
(tzv. národních) škol. Do pohraničí se 
vraceli Češi vyhnaní v  osmatřicátém 
roce, další přicházeli z vnitrozemí a od 
roku 1947 je doplňovali postupně také 
reemigranti ze Slovenska a  Rumunska. 
Nově ustavených českých škol bylo na 
na Kaplicku kolem padesáti - připo-
meňme alespoň některé: Desky, Jaro-
měř, Klení, Kuří, Černé Údolí, Malonty, 
Bělá, Pohorská Ves, Pohoří na Šumavě, 
Rychnov u Nových Hradů, Tichá, Cetvi-
ny, (pozn. autora: do Cetvin umístěný 
učitel Miloš Vojáček, původem z Prahy, 
ani nemohl na mapě tuto obec nalézt). 
Český učitel se vrátil také do Velkých 
Skalin. Karel Kozlík přivedl do hrani-
čářského kraje celou jednu učitelskou 
generaci, která až na výjimky setrvala, 
byť životní a  pracovní podmínky neby-
ly zdaleka příznivé. Kozlík proto často 
do nově utvořených škol dojížděl, ově-
řoval situaci a  jednal s obecními samo-
správami, mnohde ještě české škole ne 
právě nakloněnými. Jeho činorodost, 

spojená a  aktivním členstvím ve Svazu 
osvobozených politických vězňů (poz-
ději Svazu protifa-šistických bojovníků 
- SPB) vyústila do členství v komunistic-
ké straně a  nástupu do funkce prvního 
náměstka předsedy Okresního národní-
ho výboru v  Kaplici. Roky 1948 a  1949 
věnoval Kozlík jako člen Okresního 
akčního výboru Národní fronty inten-
zívnímu prosazování idejí KSČ ve škol-
ství a  politickému prověřování ředitelů 
škol. Stal se nakrátko krajským školním 
inspektorem (1949-1952) a od září 1952 
řídil českokrumlovské gymnázium. 
Na vlastní žádost byl z této pozice uvol-
něn a počátkem školního roku 1952/53 
již stál u  zrodu nového školského sub-
jektu v  Kaplici – jedenáctileté střední 
školy. Jeho dlouholetá práce pro nové 
školství byla oceněna v  roce 1957 titu-
lem zasloužilý učitel a v červnu 1969 mu 
byl propůjčen Řád práce, který mu pře-
dal ministr školství V. Bezdíček. Stalo se 
tak u příležitosti stého výročí uzákonění 
povinné školní docházky v Čechách a na 
Moravě. 

měšťanské spolu se svými rodiči hledělo 
s velkými obavami do blízké budoucnos-
ti. Předpokládané otevření nové školy 
5. a 6. června 1938 muselo být odloženo 
na květen následujícího roku. 6. června 
1938 se totiž v kraji objevil vůdce sudet-
ských Němců Konrad Henlein a  jeho 
fanatičtí příznivci zářili spokojeností. 
Dávali nepokrytě najevo svůj cíl: rozbití 
Československa. České děti musely cho-
dit ve skupinkách, jelikož je napadali 
zfanatizovaní němečtí výrostci. Druhá 
polovina září 1938 v  Benešově zname-
nala plné náměstí praporů s  hákovým 
křížem, provokativní pochod příslušní-
ků Henleinova Freikorpsu obcí, přeru-
šení telefonického spojení a nakonec 21. 
září obsazení nové české školy. V ní byli 
internováni někteří učitelé. Karel Kozlík 
dostal od jednoho místního antifašis-
ty informaci, že má být s celou rodinou 
unesen a  využit jako rukojmí. 22. září 
nakonec henleinovci, pod slibem, že se 
vrátí, nechali odvézt z  Benešova Koz-
líkovu manželku Annu a  malého syna 
Milana. Kozlík odjel do Českých Budě-
jovic, kde žádal, aby byla pro zjednání 

pořádku poslána do Benešova vojenská 
jednotka. Neuspěl, na místo dorazila jen 
slabá četnická asistence a  Kozlík musel 
při návratu svým českým spoluobča-
nům oznámit, že společná evakuace se 
neuskuteční. Každý se měl sám za sebe 
rozhodnout, zda tak učiní. Do Benešo-
va přijeli příslušníci Stráže obrany státu 
(SOS), stahující se od hranic, a pomohli 
nakrátko spolu s  četníky udržet v  obci 
aspoň částečný pořádek. Řídící Kozlík 
nakonec s  jistou dávkou štěstí opustil 
Benešov, když překonal i  léčku, kterou 
mu uchystali němečtí fanatici v  Klení. 
Další Češi prchali, často bez majetku, 
jak se dalo. 10. října 1938 ráno opustili 
Benešov poslední vojáci a  četníci, aniž 
vyčkali na příchod německého vojska. 
Klíče od četnické stanice byly předány 
starostovi.

Karel Kozlík byl zařazen jako nadbyteč-
ný učitel na české měšťance v  Českých 
Budějovicích, kde působil do června 
1940. Následně byl přeložen na českou 
hlavní (měšťanskou) školu do Zlivi jako 
prozatímní ředitel. Kozlíkova manželka 

Anna, rozená Frišmanová, byla židov-
ského původu; když byl v době prvního 
stanného práva po atentátu na Heydri-
cha Kozlíkův bratr Bohumil, řídící učitel 
ve Slavči, na udání dvou osob hlásících 
se k  Němcům odvezen 2. června 1942 
do Tábora a tam spolu s dalšími popra-
ven, byl Karel Kozlík označen za státně 
nespolehlivého a  poslán do předčasné 
penze. V roce 1944 byl v Českých Budě-
jovicích zatčen a poslán do koncentrač-
ního tábora v  Tvoršovicích u  Bystřice, 
okres Benešov u  Prahy (pozn.autora: 
do tohoto tábora, jehož vězni pracova-
li na likvidaci vystěhovaných obcí na 
Neveklovsku, byli posíláni muži, kteří 
se odmítli rozvést se svými židovskými 
manželkami. Ve Tvoršovicích byli drženi 
i  někteří čeští umělci - Ondřej Sekora, 
Miloš Kopecký, Ladislav Rychman, Old-
řich Nový).

V květnových dnech 1945 se Karel Kozlík 
vrátil domů a stal se členem budějovické 
učitelské okresní odborové rady. Spo-
lečně s dalším učitelem Otto Kudlíkem, 
pozdějším předsedou okresní správní 



2928

HISTORICKÁ EXPOZICE BENEŠOVA NAD ČERNOU  1. část OSOBNOSTI BENEŠOVA NAD ČERNOU

Oslava výročí VŘSR v Kaplici, 70. léta - Kozlík první vlevo

Svou nelehkou životní cestu ukončil 
Karel Kozlík 27.  listopadu 1976 v  Čes-
kých Budějovicích ve věku 77 let.

Z dnešního pohledu se jeví Karel Kozlík 
jako rozporuplná osobnost. Nikdo však 
nemůže popřít, že tento učitel a  vlas-
tenec byl mimořádnou postavou, která 
měla nesporné zásluhy o  vytvoření čes-
kého meziválečného školství v  oblasti, 
kde se převážná většina obyvatel hlásila 
k německému původu. Sluší se mu podě-
kovat i  za účast a  aktivitu při tvoření 
sítě českých škol po roce 1945 v příhra-
niční části bývalého politického okresu 
Kaplice.

Se Zátopkem v Kaplici v r. 1959 – Kozlík vpravo

Zdroje a literatura:
* SOkA Č. Krumlov – fondy: Obec Benešov  

nad Černou a ONV Kaplice
* Školní kroniky Benešova nad Černou 

(předválečné)
* Pamětní spis k otevření nové školní budovy 

v Kaplici 1964
* Kolektiv: „Rozvoj školství na českokrumlov-

ském okrese“, ONV Č. Krumlov 1975
* Osobní archiv autora



31

OSOBNOSTI BENEŠOVA NAD ČERNOU

Osobní vyznání Joana Brehmse:

Ještě vládl baťuška car Nikolaj II. Roma-
nov nad velkou zemí Ruska i nad baltickým 
přístavem Libava, kde jsem se narodil … 
dávno! Tenkrát se podle gregoriánského 
kalendáře ještě psalo 22. června – dnes je to 
5. červenec, protože Gregorius XIII. třináct 
ztracených dnů připočítal. Byl to klidný, 
pohádkový patriarchát, dětství v uspořáda-
né rodině humanisty, doktora medicíny.

Pak to ale naráz zatřáslo celým tímto svě-
tem. První světová válka vše převrátila. 
Domov pryč a  s  rodinou na ruské frontě. 

Velká revoluce v  Leningradě, bezprizorný, 
ztracený. Útěk do Finska, a  konečně po 
letech bloudění zase doma. Svobodné Lotyš-
sko. Libava byla teď Liepaja, tam byla rodi-
na, domov. A kráčel jsem do školy – a léta 
běží – miloval – maturoval…

Jako kluk už lnul k  divadlu, měl loutky, 
prince, princeznu, ale i  loupežníky – žily 
pohádkami, vzrušujícími příběhy. Krátká 
byla naše republika – i  studentská léta. 
Zanedbal studium historie a filozofie, zato 
kreslil velká divoká plátna, četl pobuřující 
knihy a  psal, psal básně, úvahy i  krvavá 
dramata.

Rodný dům v Liepaja v Lotyšsku, 2017 Žeňka, Joana a Jitka, 1965

S manželkou Jitkou, 19. 10. 1986

JOAN BREHMS 
výtvarník a scénograf

Narozen 5. července 1907 v Liepaje (Libavě) 
v Lotyšsku. Joan Brehms a jeho paní Jitka dlouho 
hledali místo pro život, dům pro práci i odpočinek. 
Dokladem toho je množství fotografií, které si JB 
pořizoval a opatřoval vtipnými a praktickými 
poznámkami /krásné místo, nemá elektriku/.
Nevím, kdo ze známých dal oběma tip na dům 
v Benešově nad Černou. A tak „Husa“ (bílý Wartburg) 
a posádka putovaly někdy v roce 1975 jistě pečlivě 
vybranými romantickými cestami do Novohradských 
hor. Dům nebyl delší dobu obydlen, byl zpustlý, ale na 
krásném místě nad říčkou Černou, s divokým jižním 
svahem. Ještě fotografii na závěr a jedeme! „Prosím 
nefoť, nebo to zase nekoupíme“, pravila paní Jitka. 
Nevyfotili a koupili, psal se rok 1975, mistrovi v té době 
bylo 67 roků, mladík.

* 5. 7. 1907 v Liepāja (Libavě) 
† 10. 11. 1995 v Českých Budějovicích
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Bernstein byli vítanými hosty v  domě 
v  Dvořákově ulici 58. Joan Brehms byl 
vášnivý muž, plnými doušky pil život 
a nemarnil čas. Vášnivě miloval divadlo, 
kterému dal vše, co mohl, miloval ženy, 
auta, krásu, hudbu. Byl celým mužem; 
dle mého poslední kníže.

Po letech I. a II. světové války, po letech 
nejistoty, běženství, ale také divadelní 
tvorby a  studijních pobytů v  Lotyšsku, 
Polsku, Německu, Itálii, Jižní Americe, 
ale i  v  Protektorátu Čechy a  Morava se 
usazuje. Město České Budějovice, kam 

přišel pěšky od Tábora jako „dobrý voják 
Švejk", a žízeň po životě jej vedly kraji-
nou jižních Čech, která se postupně stala 
jeho domovem.

Do Jihočeského divadla vstoupil 8. červ-
na 1945 jako dělník. Od roku 1946/47 
začíná pracovat v Jihočeském národním 
divadle v  Českých Budějovicích jako 
divadelní výtvarník. Drobný energický 
muž s  bujnou kšticí černých vlasů, jis-
krné oči, potutelný úsměv. Joan Brehms 
získává československé občanství a  má 
práci, kterou miluje.

Scénický návrh Fidelio pro Jihočeské divadlo  
České Budějovice, 1970

Divadelní návrh (Kupec benátský), 1934

Joan Brehms byl vždy solitér, nepře-
hlédnutelný. Pamětníci vzpomínají na 
jeho první auto - byl jím "Plovák", váleč-
né vozidlo, se kterým objevoval českou 
krajinu - budoucí domov. Jaroslavice, 
vesnice nad Vltavou, romantické místo 
pro tvorbu i volný čas. Chata s verandou 
s  výhledem na Vltavu a  nutnou lodič-
kou Courou. V letech šedesátých, kdy se 
řeka Vltava marnivě leskla v údolí, dnes 
zatopeném … Večery nad řekou, kde se 
myšlenky tak dobře propojovaly, aby dílo 
mohlo vzkvétat. Točna v Českém Krum-
lově nabývala na rozměrech a Jihočeský 
divadelní festival si nemohl na nezájem 
diváků stěžovat.

Jaroslavice jsou šťastným místem nejen 
pro Ženku, jak mu v  divadle říkají, ale 
i pro syna Martina z manželství s hereč-
kou Martou Záhorovou, pro dceru 
Joanu, kterou má s  milovanou ženou 
Jitkou Brehmsovou, i  pro Jitčiny syny 
Michala a Jiřího. Rodina Brehmsových, 
která je rozeseta po Evropě "západní 
i východní " se setkává na břehu Vltavy.

Ve svém divadle maloval dekorace, sta-
věl kulisy, osvětloval scenérie, vše od píky. 
A hrál role velké i malé – v životě i na diva-
dle – režíroval i své vlastní hry, dělal ředitele 
i  provozního. Jak šla léta, poznával život 
a  svět. Celý život mnoho pracoval, v  diva-
dle, pro divadlo, bez omezení času a často 
takřka „na kolenou“, neustále chtěl a žádal 
víc. Navrhoval tisíce scén a mezitím pořád 
zkoušel a hledal, vše kolem divadla. Od šta-
ce k štaci. Kde je ten nový divadelní prostor? 
Kde? Především nový, pravdivý vztah mezi 
divákem a hercem, co přináší, co hlásí slovo 
a čin? A pochopil jsem, že jen poctivý tým 

divadelníků může dojít k  samostatnému 
dílu, k inscenaci.

V průběhu roků se vše v otřesech a bolestech 
měnilo a stále mění – a přece jsem něco ze 
svého chtění a hledání našel, i když jsem byl 
na své cestě a ve své posedlosti vlastně sám. 
Zdá se mi, že jsem udělal vlastně málo, ale 
zde chci ukázat, že moje práce scénografa, 
třebaže je nepatrnou částí toho celku, jemuž 
se říká inscenace, nebude nepatrná, spojí-li 
se ve spolupráci společné snahy všech vyjá-
dřit nově obsah: ne inscenovat příběh, ale 
myšlenku!

Co jsem udělal, ať slouží dalším. Vše je ve 
stálém pohybu. I moje posedlost divadlem. 
Není jiné neskutečné dráhy pro mne, než 
teatrum mundi a sekuli!

Joan Brehms strávil v Benešově nad Čer-
nou dalších 20 krásných roků života. 
Blízko přírodě, kterou měl rád. V kamen-
ném domě, který stačil částečně přetvo-
řit k  obrazu svému a  kde se tak krásně 
poslouchala hudba. Jeho přátelé, veliká-
ni hudebního prostoru, pánové Dvořák, 
Beethoven, Sibelius, Mozart, Karajan, 

J. B. s modelem divadla v přírodě, 1955 Model polydimenzionálního divadla Točna v Českém Krumlově
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J. B. s technickým konstruktérem Louženským při práci na projektu Otáčivého hlediště, 1960

Moře, další z  lásek Joana Brehmse, je 
synonymem svobody a  nespoutanosti. 
Snad jen nespoutaná touha dokáže, že 
člověk nemusí zůstat vazalem. Touha po 
moři a  cestách přivedla Joana Brehmse 
do míst, které na sklonku života miloval. 
Jelza, ostrov Hvar, vesnička Pitve, místa 
plná levandulové vůně, divoké přírody 
a moře. Několikrát se na tato místa vra-
cel s  vytrvalostí jemu vlastní. Lodivod 
Žeňka a  věrný Pátek Jitka překonávali 
cestu přes Maďarsko, Grubišno Polje, 
Sarajevo, Dubrovník, Korčulu – hledali 
a v náhodných setkáních nacházeli přá-
telství, krásná a divoká místa jižní Evro-
py, stopy zaniklé římské kultury. Oba 
šťastni, zaznamenávali své prožitky bar-
vou či perem.

Joan Brehms je autorem mnoha scénic-
kých návrhů. Od roku 1945 do roku 1978 
jako divadelní architekt, scénograf a šéf 
výpravy v Jihočeském divadle v Českých 
Budějovicích realizoval více než 350 
inscenací. Celoživotně se věnoval pře-
konání "kukátkového" divadla a  řešil 
prostor jeviště propojený s  hledištěm. 

V roce 1958 se realizoval jeho návrh otá-
čivého hlediště v zámecké zahradě v Čes-
kém Krumlově.

Svým dílem se trvale zapsal do dějin 
divadelního výtvarnictví, světová scéno-
grafická literatura jej řadí mezi přední 
světové scénografy.

Od roku 1975 se Benešov nad Černou 
stal místem pro život Joana Brehmse 
a  jeho paní Jitky. Běh života se zvol-
nil, dílo zůstává. Zemřel 10. listopadu 
1995 v  Českých Budějovicích ve věku 
88 let. Benešovský hřbitov je místem, 
kde Joan Brehms odpočívá. Je to mís-
to osudů v  mnohém podobných životu 
Joana Brehmse. Vždyť jeho i jejich život-
ními kartami míchali mocní fanatici 
XX. století!

Žeňka s Jitkou v pokoji v Benešově nad Černou, 1995

Dům v Benešově nad Černou, kde Brehmsovi žili

Zdroje a literatura:
* Rodinný archiv / ARCHIV JOAN BREHMS
* Wikipedie
* http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz
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Malý Fritz se po několika letech 
dočkal sourozence Karla a oba 
spolu po celé dětství naslou-

chali babičce, která byla skvělou vypra-
věčkou různých rodinných příběhů a his-
torek z  kraje na úpatí Novohradských 
hor. Tuto zbožnou a  moudrou ženu 
později Fritz označil za „živou kroniku 
kraje“. Byl ještě žákem benešovské měš-
ťanky, když ho zájem o  historii dovedl 
k  pátrání po starých knihách, listinách 
a dokumentech. Prolézal půdy benešov-
ských domů, pátral po farních knihov-
nách, prohlížel školní knihovny. Tehdy 
ho zřejmě poprvé napadlo sepsat něko-
likadílné dějiny Benešova a okolí, které 
ale nebyly nikdy vydány.

Po skončení měšťanky odešel Fritz do 
Českých Budějovic, kde studoval na 
německém učitelském ústavu. Tehdejší 
ředitel Hans Schreiber rozpoznal u mla-
dého studenta jisté literární nadání, 
proto ho začal podporovat. Už ve věku 
sedmnácti let začal Friedrich zveřejňo-
vat svá drobná díla v Budweiser Zeitungu Osmiletý Fritz s mladším bratrem Karlem

a později, s podporou budějovického sta-
rosty Josefa Tascheka a  dalších, se stal 
dopisovatelem pražských listů Bohemia 
a  Sudetendeutsche Tageszeitung. Proto 
benešovské obyvatele ani nepřekvapilo, 
když při odhalení památného kamene 
šumavskému literátu Adalbertu Stiftero-
vi v Tichém údolí (Stiftertalu) v červenci 
roku 1936 promluvil právě mladý učitel-
ský čekatel Fritz Huemer-Kreiner. Bene-
šovský rodák prošel následně několika 
kantorskými štacemi - působil na ško-
lách v  České Krumlově a  v  šumavských 
obcích Jablonec, Želnava a Uhlíkov. Díky 
svému přátelství s  Hansem Watzlikem, 
dolnodvořišťským rodákem, začal Fritz 
často zajíždět do Šumavského muzea 
v Horní Plané, kde měl možnost čerpat 
z bohaté historie života německého lidu. 
Tak se vlastně sblížil s dalšími německy 
píšícími autory. Dopisoval si s kaplickým 
historikem Matthäusem Klimeschem 
(původem z  Rozpoutí), v  Benešově ho 
několikrát navštívil univerzitní profesor 
Gustav Jungbauer, velký znalec šumav-
ského národopisu.

FRIEDRICH (FRITZ)  
HUEMER-KREINER 
učitel, literát a fotograf

Friedrich Huemer-Kreiner se narodil v Německém 
Benešově (od roku 1948 Benešov nad Černou) na jaře 
roku 1908. Rod Huemerů-Kreinerů pocházel po otci 
z Horního Rakouska a Štýrska. Otec Huemer-Kreiner 
se v Benešově živil jako výrobce kos, jeho bratr jistý 
čas pracoval jako účetní a správce místního pivovaru. 
Fritzova matka byla rodačkou z německé části 
jihočeského příhraničí.

* 7. 4. 1908 v Německém Benešově 
† 8. 4. 1968 v Hörsching
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a  událostí“ značný význam. Zejména 
proto, že žádná ze tří v našich archivech 
dostupných benešovských kronik toto 
období nepopisuje (pozn. autora: první 
kronika zasahuje roky 1837-1864, druhá 
období 1923-1935 a poslední velmi struč-
ně roky 1935-37)*. Fritz Huemer-Kreiner 
s pečlivostí sobě vlastní popsal v prvním 
díle pamětní knihy benešovské událos-
ti od 26. července 1914 do 11. listopadu 
1918. Druhý díl věnoval zejména mužům 
z Benešova a okolí, kteří se zúčastnili vál-
ky v uniformě rakousko-uherské armády. 
Popisuje válečný život 423 mužů - mimo 
jiné mladíků Theodora a Wiktora Dicko-
vých, několika členů rodu Hoffelnerů, 
Thurnů, Guschlů a dalších.

Životní cestu spojil benešovský učitel 
v  roce 1939 s  dvaadvacetiletou Gabrie-
lou (Elle) Schuhmeierovou, rodačkou 
z  Chvalkova u  Trhových Svin, která 
v době sňatku již ale žila s rodiči v Klení. 
Tam měl její otec obchod s potravinami. 
Jako občan německé Třetí říše musel 
Fritz narukovat a  celou válku prožil 
ve vojenské službě. Jeho choť s  malou 

dcerkou Dietlinde (*1944) uprchla kon-
cem války do Lince, kde se následující-
ho roku s manželem opět sešli. Zpět do 
Benešova již se Huemer-Kreinerovi vrá-
tit nemohli, ač po tom oba dva toužili 
celý zbytek života. Fritz jen s  obtížemi 
získal v Rakousku učitelské místo, avšak 
po čase ho začala plně zaměstnávat orga-
nizace setkávání benešovských rodáků, 
rozsáhlá korespondence s  nimi a  bádá-
ní po jejich předcích. Až do smrti v roce 
1968 intenzivně přispíval do rakouských 
vlastenecky laděných listů a  časopisů. 
On i  jeho manželka Ella jsou pohřbeni 
na hřbitově v  Hörschingu, západně od 
Lince. S nimi je tam pochována i jejich, 
pětašedesátiletá Dieltlinde Ulrichová, 
která nezanechala dcera žádné potomky.

 *Pětisetstránkový rukopis dějin Benešova 
z pera Viktora Kureka, benešovského rodá-
ka, je uložen v  archivu Böhmerwaldmusea 
v německém Pasově a není dostupný.

Zdroje a literatura:
* Kohoutí kříž, JVK Č. Budějovice na  

www.kohoutikriz.org - překlad Jan Mareš
* SOkA Č. Krumlov – pozůstalost  

F. Huemera- Kreinera
* Kriegsgedenkbuch der Stadt Deutsch 

Beneschau, 1928
* Glaube und Heimat, roč. 1999, č. 2
* Glaube und Heimat roč. 1991 č. 7
* Výtah z měsíčníku „HOAM“ 1948-1957 „Zur 

Heimatskunde des Böhmerwaldes“ str. 95-99 
(soupis pořídil Paul Praxl)

* „Geschichte der Brauerei in Deutsch 
Beneschau“ Waldheimat roč.1925-26, č.5

* „Heimatdichter und Heimatforscher des 
Böhmerwaldes“ Verband der Böhmerwälder 
in Oberösterreich 2008, s. 37-40

Hrob Huemer-Kreiner v Hörschingu u Lince

Mladý učitel stihl napsat do počátku 
druhé světové války kolem šesti set novi-
nových příspěvků, vesměs podepsaných 
pseudonymem Friedl von der Au. Pod 
ním také roku 1938 zveřejnil ve dvou čís-
lech listu Budweiser Zeitung soupis díla 
svého velkého vzoru a  přítele Reinhol-
da Huyera, jenž do roku 1918 pracoval 
v archivu města Českých Budějovic.

V  druhé polovině třicátých let sestavil 
Fritz Huemer-Kreiner soubor pověs-
tí, který pod názvem „Sagen aus dem 

Válečná kronika Německého 
Benešova, vyd. 1928

Pověsti z jižních Čech

a  vydané autorem k  desetiletému výročí 
ukončení 1. světové války. Pro poznání 
historie Benešova má tato „kronika lidí 

südlichen Böhmen“ (Pověsti z  jižních 
Čech) vyšel roku 1938 v Českých Budějo-
vicích. V knize jsou uvedeny dávné lidové 
příběhy a pověsti,

například z Nakolic, Pohoří na Šumavě, 
Nových Hradů, Kropšláku, Bedřichova, 
Hojné a  Dobré Vody, Kuří, Hartunkova 
a  samozřejmě z  Benešova. Huemerova 
literární tvorba silně akcentovala zadu-
manost a  pohádkové obrazy přírody, 
s níž je člověk spojen přirozenými pouty. 
Jeho velkým snem bylo vydání obsáhlých 
dějin Benešova, ke kterému ale nakonec 
nedošlo a zůstaly pouze v rukopise.

Po benešovském rodáku se ve Státním 
okresním archivu v  Českém Krumlo-
vě dochovalo album fotografií, z  nichž 
některé přibližují Benešov v  době mezi 
světovými válkami. Jelikož snímky nejsou 
popsány, u  řady z  nich nelze s  určitostí 
stanovit, odkud pocházejí. V  Huemer-
-Kreinerově pozůstalosti se dochovalo 
v tomtéž archivu dílo „Kriegsgedenkbuch 
der Stadt Deutsch Beneschau“ (Válečná 
kronika Německého Benešova), napsané 

Manželka Gabriela Huemer-Kreiner
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Kde zhlíží se ve chladné vodě
můj Benešov, ten nad Černou:
to odtud jsem už provždy rodem,
sem patřím láskou nezměrnou.

Kde kostel ve Klení se vine
k horám, zvon klekání tě mine.
Vysoký Kámen, česky zvaný Slepice,
temně se zhlíží v Panském rybníce.

Kde Kuří tam v klínu vrchů leží,
bystrý potok lukama dál běží.
Za houfcem chalup pěkná pole
je vidět, jakož i kraj kolem.

Kde úval se prostírá,
věnec kopců jej svírá,
s poli a lesy hoví si tu
Dluhoště stranou cesty vskrytu.

Kde v dětství jsem jak ve snu stával,
Kancléřský rybník přeplouvával
a bájí slýchal dávná slova,
tam na skok už je do Ličova.

Kde v lesích vytryskají prameny
a písně pastýřů jsou nocí zmámeny,
kde Tomášský vrch rozkládá se,
leží ves Klepná v tiché kráse.

Kde v úbočí na slunci září
jak úsměv na nebeské tváři
Velký Jindřichov, dávný sen,
tam coby chlapec býval jsem.

Kde zjara zněl kukaččin hlas,
na podzim zvuk jelení říje zas,
byl lovecký ráj v zámku na Žofínu,
Černé Údolí v sklářské slávy stínu.

Kde za horou jen o kus cesty dál
bys už dnes Polžov ani nehledal,
tam v lukách zelenavých
aspoň vzpomínky svátek slaví.

Kde cesta je do Nových Hradů,
tam ves jinou potom najdu,
široko daleko ji tu znají,
zdávna Valtéřov nazývají.

Kde Hartunkov si tiše sní,
srdce i duši rozezní
dávná hodinka z mladých let
s kamarády snad naposled.

Jak zblízka, tak i tam z povzdálí
hvězdy mne touhou zajaly.
Tou věčnou stopou poznova
vcházím do kraje domova.

Fritz s dcerou 

Fritz Huemer-Kreiner / Domov

Z dosud nevyjasněných důvodů byl Fri-
tz roku 1926 pravděpodobně adoptován 
Wenzlem Kreinerem (hospodským
v Litschau/Ličově).
V dolepovaném zápise, o rozhodnutí 
soudu v Kaplici se v benešovské matrice 
ze 13.3.1930 v doslovném překladu
uvádí:

Do matriky zapsal Anton Steinberger, 
kaplan.
Wenzl Huemer-Kreiner byl pokřtěn (vyznání 

římsko-katolické), narozen jako manželské 
dítě.

Okresní soud v Kaplici, odd. I., 1. Ledna 
1926, č. 183/26/2  uděluje svolení, že Wenzl 
Huemer, správce pivovaru v Benešově nad 
Černou, nar 27. Května 1878 ve Viehber-
gu číslo popisné 22, fara v obci Sandl v 
Rakousku - otec zde zapsaného manželské-
ho dítěte Friedricha Huemera  bylo adop-
továno Wenzlem  Kreinerem, hospodským  
v Litschau, č. popisné 13,  do  a potvrzuje 

adoptivní smlouvu dle paragrafu 181 a.b. 
zákona. Zvolené dítě ponese od nynějška 
jméno Wenzl Huemer-Kreiner.

Zápis působí poněkud zmateně. Zdá se, 
že si zapisovatel text zkracoval. A nejas-
ná je zde uvedená věta o změně
rodného jména…
Ke konci října 2019, kdy jsme tuto publi-
kaci posílali do tisku , se nepodařilo zjis-
tit nové skutečnosti.

(pozn. Jaroslav Zeman)

Adopce

Záznam v obecní kronice 
o odhalení památníku 
Adalberta Stiftera dne 
26. července roku 1936, 
kde byl Fritz Huemer-
Kreiner slavnostním 
řečníkem

Zápis z benešovské matriky o adopci
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Jde o  nejstarší nezávislé vojenské 
letectvo na světě, které vzniklo 
1.  dubna 1918 sloučením Royal 

Flying Corps a Royal Naval Air Service. 
RAF od té doby hrálo významnou roli 
v  britské vojenské historii, především 
během druhé světové války. Od července 
1940 do října téhož roku probíhala tak-
zvaná bitva o  Británii. RAF se ubránila 
mnohonásobné přesile Luftwaffe a  za-
bránila tak Hitlerovi podniknout operaci 
Lvoun - invazi do Británie. Bojovalo se 
víceméně nad jižní Anglií. V RAF byly za 
druhé světové války i československé pe-
rutě - 310. stíhací, 312. stíhací, 313. stí-
hací a 311. bombardovací. RAF se později 
zúčastnila i dalších konfliktů, jako byla 
např. korejská válka, válka o  Falklandy 
či invaze do Iráku. RAF s  1114 letouny 
a 46 800 muži (v roce 2010) patří mezi 
největší letecké síly na světě. Je také jed-
no z technologicky nejvyspělejších, tuto 
pozici významně upevnilo nákupem 232 
stíhaček Eurofighter Typhoon. 

V  Britském královském letectvu slouži-
lo za druhé světové války celkem 2402 

Čechů a Slováků. Pětina z nich se konce 
války nedočkala. Ne všichni ale byli pilo-
ty. Vedle známých mužů v modrém tam 
byl pozemní personál. Další muži půso-
bili na administrativních pozicích, jako 
styční důstojníci u královského letectva 
nebo ve výcvikových jednotkách. V RAF 
byli také letci z řady jiných zemí. Čecho-
slováci si ale u  britského letectva vydo-
byli vynikající pověst stejně jako jejich 
polští kolegové.

V říjnu 1940 zahájil teoretickou přípra-
vu ve středisku Babbacombe. Po elemen-
tárním výcviku na strojích Tiger Moth 
ve Watchfieldu přešel v  květnu 1941 do 
pokračovací pilotní školy v  Hullaving-
tonu na stroje Miles Master. Operační 
výcvik absolvoval s kamarády Louckým, 
Liškutínem, Kopečkem a  dalšími u  58. 
OTU v  Grangemouthu na Spitfirech. 
V září 1941 přichází k 145. britské peru-
ti v Cattericku a listopadu téhož roku je 
povolán k 312. peruti do Skotska, která 
se zde právě přezbrojovala z Hurricanů 
na Spitfiry. Začátkem roku 1942 pokra-
čovala jednotka v  dosavadní operační 

Kresba anglického malíře Paula Weilla,  
asi z roku 1942

JAN MAYER 
pilot RAF

Narodil se v Německém Benešově (Deutsche 
Beneschau) u Kaplice dne 11. června 1918. 
Po čtyřech ročnících reálného gymnázia v Českých 
Budějovicích odešel v listopadu 1937 k 3. leteckému 
pluku do Piešťan. Zde absolvoval poddůstojnickou 
školu a pilotní výcvik. Ten ukončil v červnu 1938. 
Jako délesloužící pilot opustil vlast 10. srpna1939 
a v listopadu téhož roku se hlásil u Náhradního 
tělesa čs. armády ve francouzském Agde a stal se 
členem zdejší letecké skupiny. Dne 6. června 1940 byl 
přemístěn do Bordeaux, odkud 21. 6. 1940 odplul 
se skupinou vedenou pplk. Rosíkem do anglického 
Falmouthu. V červenci byl přijat do RAF VR (Royal 
Air Force Volunteer Reserve). 

* 11. 6. 1918 v Německém Benešově   
† 11. 1. 2013 v Chelmsford
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Letecká karta

náplni, tj. hlídkami nad lodními konvoji, 
od jara zahájila bojové lety nad obsazené 
území.

Mayer musel, stejně jako další, kteří 
létali na Spitfirech u  312. perutě plnit 
i  službu kurýrního letadla, kterému se 
říkalo „kurýrní koloběžka“. S ním se svá-
želi piloti, kteří nouzově přistáli a jejich 
stíhačka nebylo provozuschopná. Nutno 
dodat, že to dělali celkem rádi, protože 
to bylo pomalé a bez bojového stresu.

F/Sgt. Mayer po dočasném vyloučení 
z  létání ze zdravotních důvodů v  září 
1942 nastoupil zpět k peruti a v prosinci 
začal působit u jednotky bojového výcvi-
ku stíhačů – 61. OTU jako instruktor na 
Spitfirech a Masterech. 

8. října 1942 obdržel Československou 
medaili Za chrabrost před nepřítelem.

Podle stanov byla medaile „zriadená 
rozhodnutím československej vlády 
ako viditeľné vyznamenanie tým, ktorí 
činom preukázali osobnú statočnosť 

pred nepriateľom na bojišti vnútornom 
alebo zahraničnom. Československá 
medaila za chrabrosť pred nepriateľom 
má jeden stupeň. Udeľuje sa in natura 

len raz pri prvom vyznamenaní. Každé 
ďalšie vyznamenanie touto medailou sa 
označí nositeľovi tejto medaile na stuhe 
bronzovými lipovými lístkami.“

17. července 1943 uzavírá sňatek s  brit-
kou Margaret M. Norfolk.

V srpnu 1943 je v souvislosti se zvýšením 
kvalifikace odeslán do kursu vzdušného 
boje u  Air Fighting and Development 
Unit na letiště Wittering. Dále absolvo-
val kurs pilotního instruktora na letišti 
Theale a od března 1945 zakotvil na dva 
měsíce u 57. OTU jako instruktor bojové-
ho výcviku na Spitfirech.

2. března 1945 mu bylo uděleno vyzna-
menání Star 1943-45. Poslední měsíce 
pobytu v  Británii strávil u  312. perutě 
a  s  ní se zúčastnil pražské přehlídky 
v srpnu 1945.

Do osvobozené vlasti se vrátil v hodnosti 
štábního rotmistra let. v záloze a po úno-
ru 1948 odešel za hranice do Velké Britá-
nie. Zde létal opět v RAF.

Sg. Mayer u kurýrního letadla Tyger Moth, jaro 1942
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Letecký den v Německém Benešově

Mnozí letci se po únoru 1948 stali oběť-
mi komunistického režimu. Přicházeli 
ze Západu a mnozí z nich měli za man-
želky Angličanky. Dávno před komuni-
stickým pučem dávali otevřeně najevo 
nespokojenost s tím, jak fungovala pová-
lečná limitovaná demokracie. Český per-
sonál sloužící u RAF připomíná pražský 
Památník Okřídleného lva. 

Pamětní deska pilotů z českokrumlovského regionu 
v Českém Krumlově

Pamětní deska se nalézá i  v  podloubí 
radnice v  Českém Krumlově na náměs-
tí Svornosti. Připomíná českosloven-
ské válečné letce z  českokrumlovského 
regionu. Mezi osmi uvedenými nechybí 
i benešovský rodák Jan Mayer.

Zdroje a literatura:
* SOkA Č. Krumlov – fondy: Obec Benešov nad Černou a ONV Kaplice
* Školní kroniky Benešova nad Černou (předválečné)
* Pamětní spis k otevření nové školní budovy v Kaplici 1964
* Kolektiv: „Rozvoj školství na českokrumlovském okrese“, ONV Č. Krumlov 1975
* Osobní archiv autora

Výpis z benešovské matriky o narození
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Sasina byl vyslán českobudějovickým 
biskupem Josefem Hlouchem, aby 
zajistil v  obvodu benešovského děkan-
ského úřadu administrátorskou službu 
a  konal v  okolí bohoslužebné úkony. 
Biskup mu přitom naznačil, že v pohra-
ničí má církev velmi těžkou pozici a její 
boj s  komunistickou mocí bude veden 
i  v  tom směru, že církev bude v  mís-
tě napomáhat odchodu do zahraničí 
těm, které režim stíhal. Mladý kněz si 
brzy díky své laskavosti a  ochotě získal 
v  Benešově a  okolí značnou oblibu. Byl 
zván do rodin na narozeniny, svatby, 
pohřby, poznával venkovany z  mnoha 
stran. Dosti otevřeně se vyslovoval při 
kázáních i  osobních setkáních s  věřící-
mi k  místní situaci a  nesouhlasil s  tím, 
aby o nedělních dopoledních, tedy v čase 

bohoslužeb, byly organizovány veřejné 
brigády občanů, na kterých se evidovala 
přítomnost. Polemizoval s  představiteli 
místní samosprávy o  tom, proč by mělo 
pro všechny zemědělce být povinné člen-
ství v  zemědělském družstvu. Zejména 
rumunští dosídlenci, lidé prostí a  málo 
vzdělaní, kteří získali od státu přídělem 
do vlastnictví hospodářství a polnosti po 
odsunutých Němcích, nechápali, proč by 
se měli náhle tohoto majetku najednou 
vzdát ve prospěch družstva. Proto hleda-
li u Sasiny oporu a pomoc, což neuniklo 
pozornosti místních komunistů, a  tak 
se o  něm dověděla Státní bezpečnost 
(dále jen StB). Z  dokumentů uložených 
v  Archivu bezpečnostních složek plyne, 
že v  průběhu října roku 1952 měla StB 
připravený rozkaz k  Sasinovu zatčení. Sasina s dětmi, asi 1950

„Zostávajte s Pánom Bohom a pozdravujte mi všetkých mojich milých Slovákov, čo sú na Slovensku, 
v Seredi i okolistej Európe. Mal som jich rád a budem jich mať rád, pokial žiť budem!“

(Stanislav Sasina, Veselí nad Lužnicí, 6. prosince 1991 ve filmu „Koly v plote“,  
natočeného Slovenskou televizí Bratislava v roce 1991)

STANISLAV SASINA
benešovský farář

Nucený odchod německého obyvatelstva 
z pohraničí měl vedle mnoha dalších aspektů 
také dopad na tu část obyvatel, kteří se 
hlásili k náboženství a k jejichž životu patřily 
náboženské obřady. V Benešově tomu nebylo 
jinak, a když se tamější farář, ač antifašista, 
rozhodl počátkem roku 1948 dobrovolně 
odejít do zahraničí, bylo nutné ho nahradit. 
Na Benešovsko se při dosidlování přistěhovali 
v letech 1945-47 Slováci ze Slovenska 
a Rumunska, Maďaři, volyňští Češi i lidé 
z českého vnitrozemí. Mnozí byli římsko-
katolického vyznání a bylo potřeba jim umožnit 
náboženský život. Na uvolněné místo přišel do 
Benešova na jaře roku 1948 vykonávat kněžskou 
službu páter Stanislav Sasina.

* 24. 4. 1920 v Předbořicích u Kovářova 
† 30. 10. 2001 ve Verneřicích
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Zpráva Místního národního výboru o bezvýsledném pátrání

projevovat nespokojenost, a když se ani 
na svatodušní mši 2. listopadu, kdy kos-
tel byl doslova přeplněný nespokojenými 
občany, Sasina neobjevil, propukla jejich 
nevole naplno. Zejména ženy daly hlasitý 
průchod svému rozhořčení a rozvášněný 
dav napadl na náměstí policisty v civilu 

a  místní funkcionáře. Ti se zachránili 
útěkem do budovy místního národního 
výboru a teprve příjezd autobusu s poli-
cejní ochranou a  příslib, že k  jednání 
s  „povstalci“ přijede zástupce biskupa 
z  Českých Budějovic, přinesl částeč-
né zklidnění situace. Tak se také stalo, 

jenomže věřící nového kněze nepřijali 
příznivě a napětí opadalo jen velmi zvol-
na. Při těchto událostech se znovu obje-
vil požadavek rumunských Slováků, kte-
ří se domáhali toho, aby jejich děti učili 
slovenští učitelé a  aby výuka probíhala 
v jejich mateřské řeči. Někteří si dokon-
ce chtěli sami takovou školu postavit. To 
ovšem komunisté nemohli akceptovat, 
a proto ze strany státních orgánů zazně-
ly zcela jasné výhrůžky těm, kteří byli 
v požadavku nejhlasitější.

Stanislav Sasina, narozený 24. dubna 
1920 v Předbořicích u Kovářova, pochá-
zel z  nábožensky založené rodiny. 
Po ukončení měšťanské školy v Petrovi-
cích u  Sedlčan pokračoval ve studiu na 
českobudějovickém Jirsíkově gymná-
ziu. Tam také roku 1939 odmaturoval 
a v listopadu téhož roku odešel do Říma. 
Až  do roku 1945 tam studoval filozofii 
a teologii a až po skončení války se vrá-
til do Československa. Kněžskou činnost 
konal dva roky v  Písku a  potom krátce 
v  Trhových Svinech. Jeho působení na 
Benešovsku bylo časově velmi náročné, 

Shodou okolností však benešovský poš-
tovní zaměstnanec Ondřej Haláček, 
Sasinův důvěrník, zachytil 28. října 
1952 telefonický rozhovor StB s místním 
národním výborem, z něhož plynulo, že 
kněz musí být brzy zbaven vlivu na oby-
vatelstvo a  že dojde k  jeho zatčení na 
konci měsíce (31. 10.) – ještě před dušič-
kovými bohoslužbami. Haláček o  tom 
druhý den (29. 10.) informoval Sasinu 
a  domluvili se, že jakmile bude knězův 
život v  bezprostředním ohrožení, poš-
ťák pomůže faráři uprchnout za hranice. 
V poslední říjnový den odpoledne Sasina 
zrovna vyučoval ve škole náboženství, 
když ho přiběhla jedna z věřících varovat 
(zřejmě Markéta Jentscherová - pozn. 
autora), že bezpečnost již je v Benešově. 
Farář ihned opustil školu a  na předem 
dohodnutém místě, v  úvozové cestě na 
svahu Tomášské hory, počkal na Haláč-
ka. Ten ho ještě v  noci dovedl do Čer-
ného Údolí k  lesnímu dělníkovi Janu 
Endlweberovi (*1906). Endlweber velmi 
dobře znal terén kolem státní hranice, 
k níž Sasinu asi ve dvaadvacet hodin oba 
muži doprovodili. Při rozloučení jim 

Sasina předal odměnu 1000 korun a sám 
dál pokračoval do rakouského Gmündu.

Veřejnosti v Benešově a bezprostředním 
okolí (celkem šlo o 13 obcí - pozn. auto-
ra) přítomnost StB nezůstala utajena. 

Objevily se hned dvě verze Sasinova 
zmizení. Jedna mluvila o tom, že Sasinu 
úřady záměrně před věřícími schovávají, 
aby nemohl kázat, druhá tvrdila, že Sasi-
na z obavy o svůj život uprchl. Především 
pak rumunští Slováci, veřejně začali 

Zpráva Místního národního výboru o zběhnutí
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1953 Sasina dostal ještě podrobné mapy 
jihočeského a  rakouského pohraničí, 
kompas, pistoli, zašifrované pokyny 
k provádění špionáže, několik kontakt-
ních adres, 2300 korun v nové českoslo-
venské měně a falešný občanský průkaz 
znějící na jméno učitele Josefa Háchy, 
narozeného 1. 12. 1922 v Jalovčí, bytem 
v českobudějovické České ulici číslo 50. 
Novopečený agent byl také upozorněn, 
že tajný přechod do Československa 
bude obtížnější než dříve, protože hra-
nice už byla mnohem více hlídána.

V noci z 22. na 23. července 1953 Sasi-
na přešel úspěšně nikým nezpozorován 
do ČSR a  nad ránem se objevil v  Čer-
ném Údolí číslo 4 u  Endlweberových 
a hned nato poslal Marii Endlweberovou 
(*1910) do Benešova pro Markétu Jent-
scherovou (Endlweberová pocházela 
z  Velkých Skalin, kde její otec Soukup 
v r. 1945 platil za přesvědčeného antifa-
šistu – pozn. autora). Sasina Jentsche-
rovou vybavil dopisem určeným velešín-
skému faráři Ladislavu Vichrovi, s nímž 
se znal z dřívějška. 

Vichr byl v  dopise žádán, aby pomo-
hl Sasinovi najít vhodný úkryt ve vni-
trozemí. Jentscherová bezprostředně 
odjela do Velešína a  tlumočila Sasinovy 

pozdravy a  přání. Avšak Vichr doru-
čitelce dopisu nedůvěřoval, odmítl ji 
a  ještě týž den o  „návštěvě neznámé 
ženy z  Benešova“ informoval předsedu 

Sasina odává m
anžele Valíčkovi

protože do obvodu děkanského úřadu 
patřilo na padesát obcí a osad, často od 
sebe značně vzdálených. Pro snazší pře-
misťování po obvodu dostal k  dispozici 
motocykl, a  jak se o  mnoho let později 
vyjádřil (v  roce 1991 – pozn. autora), 
byl „takovým létajícím děkanem“. Jeho 
hluboký zájem o  problémy věřících ho 
přivedl do těsných kontaktů s  mnoha 
z  nich. Patřila mezi ně i  švadlena Mar-
kéta Jentscherová (*1917), matka dvou 
malých dětí, jejíž manžel Karel uprchl 
po únoru 1948 do zahraničí, odkud se 
tajně k  rodině vracel. Jak později Sasi-
na vypověděl před soudem, Jentschero-
vá chodila pravidelně do kostela a  při 
osobních rozhovorech dávala najevo 
nespokojenost s  domácími politickými 
poměry. Sasina tuto ženu materiálně 
podporoval, předával jí i menší finanční 
obnosy a  pokřtil její druhorozené dítě. 
Ona také přivedla k  Sasinovi na faru 
Marii Kreiselovou, jejíž manžel rovněž 
ilegálně opustil v r. 1948 republiku. Obě 
ženy seznámily kněze s  dalšími lidmi, 
kteří se nehodlali s  novými politickými 
poměry jen tak smířit. Vznikla jakási síť 

spojenců, pomáhající těm, kteří se roz-
hodli k ilegálnímu odchodu do zahrani-
čí. Tak přešel v únoru 1949 „přes Sasinu“ 
do Rakouska nedostudovaný kněz Boři-
voj Rozsypal s manželkou, jehož hleda-
la StB pro protistátní činnost. Dvojici 
poslal do Benešova Sasinův bývalý spo-
lužák z kněžského semináře Josef Jiran. 
Pro manžele přišel jistý mladík z Lince, 
kterého sehnala Jentscherová s  pomocí 
svého chotě. Dělník Jan Endlweber pak 
později převedl přes hranici ještě kně-
ze Štefana Nahálku, Jaroslava Šubrta 
a několik dalších.

Jaké byly další Sasinovy osudy, se dočítá-
me v protokolech pořízených StB po jeho 
zatčení v  létě 1953. Z hornorakouského 
Gmündu odejel do Vídně, kde v ústředí 
rakouské charity jistému muži, oslovova-
nému jinými jako „ Herr Doktor“, vypo-
věděl, proč přišel do Rakouska. Sasino-
vu líčení byl přítomen ještě další muž, 
který vše zaznamenával. Nakonec byl 
kněz v doprovodu jistého inženýra Kol-
manna poslán do Salcburku, kde jej oče-
kával Karel Jentscher a  „doktor Pastor“ 

– příslušník americké výzvědné služby. 
Z dokumentů je patrno, že Sasina obdr-
žel za informace finanční odměnu a byl 
mu následně umožněn odjezd do Vatiká-
nu. To byl původně také Sasinův koneč-
ný cíl. Jenomže ve Vatikánském státním 
úřadu ho čekaly další „zpovědi“ u mon-
signora Bafily a vedoucího českého vysí-
lání vatikánského rozhlasu, jezuity Feř-
ta. Ten zařídil uprchlíkovi pobyt v České 
papežské koleji Nepomucenum a pozdě-
ji též práci v jedné farnosti. Přibližně po 
půl roce dostal benešovský farář od Feř-
ta informaci, že v rodných Předbořicích 
umírá jeho matka, která si přeje syna 
ještě naposledy vidět. Tato zpráva byla 
nejspíš podvrhem a měla Sasinu utvrdit 
v názoru, že se do vlasti musí co nejdřív 
vrátit. Zmínění muži vybídli Sasinu, aby 
odešel domů v jejich službách a opatřili 
mu potřebné špionážní vybavení - foto-
aparát a  čtečku mikrofilmů, návod na 
výrobu neviditelného inkoustu, šifrovací 
klíč (z Erbenovy Kytice), gumové dielek-
trické rukavice a speciální kleště k přeru-
šení drátěných překážek na českosloven-
ské straně státní hranice. 20. července 
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selhal, měl počítat s  tím, že zavřou jak 
rodiče, tak opět i jeho samotného. To na 
mladíka silně zapůsobilo.

Předčasné propuštění měl Khodl na 
veřejnosti vysvětlovat tím, že se v  době 
výkonu trestu vzorně choval a  „napra-
vil se“. Opravdu na okolí působil velmi 
věrohodně a rychle získal důvěru mnoha 
osob, které byly ochotné se s ním účast-
nit protistátní činnosti. Od Zdeny Kou-
kolové se také Khodl dověděl o přítom-
nosti Sasiny v Borovanech, což sama StB 
na konci července 1953 ještě nevěděla. 
Měla sice signály o tom, že se do repub-
liky vrátil nějaký kněz, ale domnívala 
se, že jde o  benešovského faráře Šubr-
ta, který rovněž utekl do ciziny. Ve sku-
tečnosti se však vrátil Stanislav Sasina, 
což StB zjistila až ve chvíli, kdy Khodl, 
vybavený doporučujícím dopisem řádo-
vé sestry Koukolové, dorazil k  Sasinovi 
do Borovan. Dopis mj. ujišťoval Sasinu, 
že Khodl je naprosto spolehlivý a že jde 
o  zapřisáhlého nepřítele nového spo-
lečenského pořádku. Agent Kazimír se 
k  Sasinovi choval velmi důvěrně, sám 

přicházel s  novými nápady a  během 
svých tří návštěv Borovan poznal systém 
spojení jednotlivých Sasinových spolu-
pracovníků (tzv. pavouka), znal místa 
mrtvých schránek sloužících k předává-
ní tajných informací o vojenských objek-
tech, dopravě, průmyslových závodech. 
Jedna taková schránka měla být zřízena 
ve vagóně mezinárodního rychlíku Win-
dobona, který pravidelně jezdil z Prahy 
do Vídně přes Veselí nad Lužnicí. Kho-
dl iniciativně vše jako by prověřoval 
a za tím účelem kontaktoval poštovního 
úředníka Tomáše Boudala (*1909) a jis-
tého strojvůdce ze Lžína u  Soběslavi. 
Bylo totiž potřeba vybudovat kanál, jímž 
by se osoby, skrývající se před StB, moh-
ly dostával mimo republiku. Vlak skýtal 
možnost jejich tajného ukrytí, neboť 
přechod přes drátěné hraniční zátara-
sy, nabité elektrickým proudem, byl pro 
mnohé fyzicky nezvladatelný. Khodl se 
přes Sasinu seznámil rovněž s  trhosvi-
nenským farářem Janem Holubem, jeho 
borovanským kolegou Janem Sukdo-
lem, farářem Ferdinandem Kondrysem 
z  Kardašovy Řečice a  dalšími. Sasina 

měl Khodlovi slíbit, že když se podaří 
celou síť odboje „nastarovat“, vezme ho 
s sebou do Rakouska a umožní mu slože-
ní maturity a studium bohoslovectví.

7. srpna 1953 v  půl sedmé večer při-
jela do Borovan dvě auta bezpečnosti 
z  Ćeských Budějovic. V  domě čp. 229 
byl zatčen Stanislav Sasina alias učitel 
Josef Hácha a jeho dvě „bytné“. Protokol 
StB uvádí, že „ u jmenovaného byl nale-
zen materiál pro špionážní účely, krycí 
legitimace na jméno Josef Hácha a další 
věci  ….“ (část z  nalezených předmětů 
byla asi v r. 1957 ukazována v českobudě-
jovické sokolovně na propagandistické 
výstavě o nepřátelském působení agentů 
Západu - pozn. autora). Dům čp. 229 byl 
zapečetěn a  hlídán. Následně 21. a  22. 
srpna na základě výpovědí Sasiny a obou 
žen byli příslušníky Krajské správy SNB 
v  Českých Budějovicích zatčeni: kně-
ží František Martin Vích a  Jan Sukdol, 
Markéta Jentscherová, Jan Endlweber 
s manželkou, jistý Vlach a žena příjme-
ním Cejpková. Počet zatčených se poz-
ději, po  výsleších Endlwebera a  Vlacha, 

MNV Velešín Tripala a  místního okrs-
káře SNB. Vichr byl později při pátrání 
po Sasinových spolupracovnících také 
zatčen, ale StB ho vzápětí propustila 
a usilovala o jeho naverbování do svých 
služeb. Velešínský farář však onemocněl, 
schůzky tajných s ním byly bez požado-
vaného efektu a kněz nakonec nebyl ani 
souzen.

Neúspěšná cesta Jentscherové přiměla 
Sasinu hledat jiné řešení. Na scénu vstou-
pil borovanský obyvatel Karel Zikmund, 
který od konce války působil v Benešově 
jako národní správce zabraného Riene-
slova mlýna. Znal se se Sasinou od roku 
1949, domluvil mu úkryt v Borovanech, 
kam ho také na vlastním motocyklu 
dopravil. Sasina se nastěhoval do domku 
čp. 229, který obývaly Zikmundovy sou-
sedky Anna Filípková (*1907, svobodná, 
dělnice v n. p. Igla) a Anastázie Vaňko-
vá (*1901, v  domácnosti). Přes domlu-
vené adresy Sasinu postupně v  úkrytu 
navštívila řada osob. Tak se se Sasinou 
sešla v Borovanech sestra biskupa Jose-
fa Hloucha Marie, borovanský farář Jan 

Sukdol (*1920), trhosvinenský farář 
Jan Holub (*1921) a další osoby, jejichž 
adresy Sasina znal. O  Sasinovi věděla 
rovněž řádová sestra Zdena Koukolová 
(*1930), která pracovala v českobudějo-
vické nemocnici a  která své nadřízené 
navrhla, aby řád urbanistek Sasinovi 
napomáhal. Její iniciativa však nenalez-
la u představené pochopení, protože v té 
době byly náboženské řády pod silným 
likvidačním tlakem státu a návrh Kouko-
lové byl zamítnut.

Sestra Koukolová se náhodně potkala 
v Českých Budějovicích s jistým Aloisem 

Khodlem (*1934), s nímž se znala z dří-
vějšího hnutí JOC, což byl protistátní 
náboženský spolek, který působil na jihu 
Čech v druhé polovině 40. let. Nevěděla 
ovšem, že Khodl je tajným spolupracov-
níkem StB pod krycím jménem Kazi-
mír. Byl nasazen na sledování biskupa 
Josefa Hloucha. Devatenáctiletý mla-
dík, kdysi uchazeč o  studium teologie, 
měl u  bezpečnostních orgánů vroubek 
z minulosti. Jeho rodiče i on sám půso-
bili v  jihočeské větvi zmíněného spolku 
a  část spiklenců byla v  důsledku zrady 
v r. 1951 pozatýkána. Samotný Alois byl 
odsouzen na dva roky, které si odpyká-
val ve Výchovném ústavu pro mladistvé 
v Zámrsku u Pardubic. V polovině trestu 
v roce 1952 se sám přihlásil a nabídl své 
služby StB. Mimo jiné donášel v domo-
vě na své spoluchovance a  bezpečnost 
jeho nabídku po jistém váhání akcepto-
vala. Khodlovi bylo navrženo infiltrovat 
se zpět do církevních kruhů s příslibem, 
že pakliže se osvědčí, StB upustí od pro-
následování Khodlových rodičů, kteří 
byli dále jako živnostníci považováni za 
nepřátele nového režimu. Kdyby Khodl 

Věci, které měl Sasina při přechodu hranice do ČSR u sebe
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Sukdol a Vích 13 a 10 let, Endlweber 11 
let, Jentscherová 8 let, Cejpková 4 roky, 
Endlweberová 3 roky, Filípková s  Vaň-
kovou 3 roky, Brůžková 2 roky. O  tres-
tech benešovským občanům byl Místní 
národní výbor v  Benešově vyrozuměn 
Okresním národním výborem v  Kaplici 
v březnu 1954 v souvislosti s přípravou 
obecních voleb. Dopis ONV obsahoval 
sdělení, že Stanislav Sasina, Markéta 
Jentscherová, Jan a Marie Endlweberovi 
ztratili volební právo. Srdce nejzavilej-
ších příznivců totalitního režimu mohla 
zaplesat. Jak uváděl tehdejší tisk -zrádci 
národa a vlasti, zaprodanci Západu byli 
spravedlivě potrestáni.

Ve svazcích ministerstva vnitra (MV), 
uložených v Archivu bezpečnostních slo-
žek, je Sasina veden pod jednacím číslem 
44242 a je označen krycím jménem Sax. 
V  této evidenci 2. odboru MV byl kněz 
veden od roku 1960 s poznámkou, že se 
jedná o bývalého duchovního, jemuž byl 
odebrán státní souhlas k  výkonu kněž-
ské služby. Sasinovi byl výkon trestu 
zkrácen, ale po propuštění z  vězení jej 

nadále sledovali. Zprávy o  jeho nábo-
ženských aktivitách byly označovány IV. 
stupněm nebezpečnosti (nejvyšší stu-
peň – pozn. autora). Duchovní se vrátil 
do občanského života a  začal pracovat 
u Restaurací a jídelen Dobříš jako recepč-
ní v Kulturním domě Příbram. Dojížděl 
do rodných Předbořic za svým bratrem 
Karlem, kovářem v  JZD, a  navštěvoval 
tamtéž i  svou sestru Annu, provdanou 
Mošanskou. Obsah jednotlivých hlášení 
o  Sasinově chování vypovídá o  tom, že 
Sax konal v soukromých bytech neveřej-
né a nepovolené bohoslužby, při pohřbu 
předbořického faráře Červinky v  Písku 
organizoval účast „asi 50 civilních osob, 
pravděpodobně kněží“, v  Příbrami při 
tajných schůzkách v  bytě ing. Karlušic-
kého vybízel přítomné k  založení nele-
gální (alternativní) církve. Netajil se ani 
tím, že aktivity katolické církve v Polsku 
by měly být inspirací pro domácí nábo-
ženské nelegální kruhy. V úzké skupince 
známých mimo jiné také zpochybňoval 
povinnost dodržovat kněžský celibát, 
který byl vyhlášen papežem Řehořem 
VII. již v  roce 1073. Sám také požádal 

neoficiální cestou Vatikán, aby ho celi-
bátu zbavil, což StB pochopila jako krycí 
manévr, umožňující mu lépe uskuteč-
ňovat protispolečenské aktivity. Je fak-
tem, že Sasina-Sax se v roce 1977 oženil 
s jistou J. Hrdinovou, narozenou v roce 
1938, s níž pak v letitém trabantu objíž-
děl místa svých schůzek. Na některých se 
objevoval v  doprovodu ThDr. Miloslava 
Vlka, kněze zbaveného státního sou-
hlasu a pracujícího u firmy Úklid Praha 
jako umývač oken. Sasina-Sax se časem 
přestěhoval do Prahy a pracoval v druž-
stvu invalidů Dipra jako brusič kamenů 
pro národní podnik Komenium (výrobce 
a  dodavatel školních pomůcek – pozn. 
autora). Kvůli podezřelému chování 
byl Sasina-Sax předvoláván pravidelně 
na Správu StB v  Českých Budějovicích 
a  později v  Praze, kde byl opakovaně 
a velice důrazně upozorňován, že na něj 
může kdykoliv být podáno trestní ozná-
mení pro rozvracení republiky. On se ale 
obhajoval tím, že své „podvratné činy“ 
ukončil již v roce 1971 a že žije spořáda-
ným životem. Jihočeský krajský výbor 
KSČ v  Českých Budějovicích vyhotovil 

rozšířil až na dvanáct a Sasina byl ozna-
čen za jejich vůdce.

Borovanská obecní kronika zazname-
nala celou událost takto: „18. 8. zajis-
tila S.T.B. sestry Vaňkovy z  čísla 229 
a  odvezla je k  výslechu, odkud se již 
nevrátily. Jejich soused Karel Zikmund 
zbystřil ostražitost a  když 19. 8. S.T.B. 
přijela k  jeho domu, zadním vchodem 
na kole ujel neznámo kam, aniž byl zpo-
zorován. Do týdne byl volán k výslechu 
děkan farní osady borovanské Sukdol, 
odkud už se nevrátil. Děkanova hos-
podyně Brůžková, příslušná do Dvorce 
u Borovan, byla povolána jako svědkyně 
a ukázalo se, že i tato brala účast na pro-
tistátní činnosti. Všichni byli po zásluze 
odsouzeni.“ (zápis o události byl v kro-
nice učiněn dodatečně až v  roce 1954 – 
pozn. autora). Dcera borovanského Kar-
la Zikmunda napsala v říjnu 2008 osobní 
vzpomínku na svého otce a popsala v ní 
následnou perzekuci celé rodiny po jeho 
zatčení. Z  jejího popisu plyne, že otcův 
únik před StB proběhl jinak, než uvá-
dí kronika, ale je zřejmé, že Zikmund 

se řadu měsíců úspěšně skrýval. Jeho 
občasné noční návštěvy doma sice zůsta-
ly utajeny, ale když jeho manželka přišla 
do jiného stavu, sám se přihlásil poli-
cii. Byl samozřejmě odsouzen a „pobyl“ 
v jáchymovských dolech 5 roků.

„Kazimír“ Alois Khodl odvedl svou uda-
vačskou práci úspěšně. StB ho ještě 
nějaký čas využívala na domácím poli. 
Během vojenské služby ho nasazovala 
na podezřelé důstojníky a  nakonec mu 
umožnila výjezd na Západ do Německa. 
Khodl byl v roce 1955 zaměstnán ve vysí-
lači Svobodná Evropa, ale nedostal se na 
post, který od něj StB očekávala, a  tak 
byl předisponován roku 1957 do USA. 
Khodl se obstojně naučil anglicky, našel 
si místo pojišťovacího agenta, oženil se 
a stal se otcem dvou dětí. Téměř deset let 
tajnopisem podával po linii tzv. „pomoc-
né agentury“ zprávy domů. V roce 1967 
vzniklo podezření, že americká rozvěd-
ná služba CIC zná jeho tajnopis a že jej 
Američané pravděpodobně získali na 
svou stranu. StB proto o Khodla ztratila 
zcela zájem.

Protistátní špionážní „Sasinova skupi-
na“ zaměstnávala StB v Českých Budějo-
vicích několik týdnů. Samotný Sasina byl 
již 20. srpna eskortován z Budějovic do 
státní věznice v Praze-Ruzyni, kde na něj 
byl ihned „nasazen“ jistý Koryna, zavře-
ný pro „spojení s  Vatikánem“ na čtyři-
advacet let. Zbývající podezřelí byli do 
Ruzyně převezeni 7. září. Pouze Zdena 
Koukolová byla už 5. září z budějovické 
vazební věznice propuštěna, protože se 
se Sasinou stýkala jen prostřednictvím 
agenta Kazimíra-Khodla, a pomohla tak 
odhalit protistátní spiknutí. Bezpečnost 
ji však dále nechala sledovat.

Ve dnech 18. a 19. prosince 1953 se konal 
v  Praze před Státním soudem proces 
s  obžalovanými. Právoplatný rozsudek 
vynesený 19. prosince 1953 odsoudil 
obžalované k  trestům odnětí svobo-
dy v  různé dálce, k  propadnutí celého 
majetku a  ztrátě občanských práv. Sta-
nislav Sasina dostal nejvyšší trest - byl 
odsouzen na 22 let a  podstatnou část 
trestu pak vykonal v jáchymovských ura-
nových dolech. Vlach dostal 15 let, kněží 
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Svaté přijímání - S. Sasina v průvodu rumunských Slováků v r. 1949

Sasinův hrob v PředbořicíchRodinný hrob v Předbořicích

Zdroje a literatura:
* SOkA Český Krumlov – fondy: obec Benešov 

nad Černou a ONV Kaplice
* ABS Praha - fond 2. správy MV, svazky 

reg.č. 40871 Khodl a reg.č. 839386 MV 1_2 
Sasina-Sax

* Obecní kronika Borovany  
1945-1987 a příloha k ní

* Kronika města Benešov nad Černou 
1960-1980

* Osobní vzpomínky Leopolda Opelky a Otto 
Mörtla

* film Slovenské televize  
„Koly v plote“, Bratislava 1991

v  roce 1970 „Jednotnou evidenci před-
stavitelů a  exponentů pravice z  období 
1968-69.“ V  přehledu několika stovek 
jmen tam lze nalézt též jméno „bývalého 
kněze Stanislava Sasiny“, odsouzeného 
v 50. letech za protistátní špionážní čin-
nost. Ještě v roce 1986 Sasinu sledovali 
operativní pracovníci StB například při 
jeho soukromých cestách na chalupu 
kamsi do severních Čech.

V roce 1991 byl Stanislavu Sasinovi vrá-
cen státní souhlas k  výkonu kněžské 
služby, což byla především zásluha 
tehdejšího českobudějovického bisku-
pa Miloslava Vlka. Páter Sasina se stal 
správcem děkanského kostela Svatého 
Kříže ve Veselí nad Lužnicí, kde působil 
až do roku 1995, kdy odešel do důchodu. 
Poté se odstěhoval do Verneřic na Loun-
sku a tam 30. října 2001 zemřel. Pocho-
ván byl na hřbitově ve svém rodišti.

Sasinovo čtyřleté působení mezi věřící-
mi na Benešovsku se stalo součástí dvou-
dílného filmu „Koly v plote“, natočeného 

roku 1991 bratislavským studiem Sloven-
ské televize. Režisér Viliam J. Grusko 
vykreslil na příbězích řady rumunských

Slováků, kteří dosídlili Šumavu a některá 
místa Novohradských hor nuceně opuš-
těná německými obyvateli, složitou eta-
pu poválečné historie Československa. 
Sasinův pohnutý život, stejně tak jako 
osudy mnoha dalších, se stal její nedíl-
nou součástí. 
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PŘEDSTAVITELÉ 
BENEŠOVA NAD ČERNOU

Po roce 1945
ve funkci 
od roku jméno a příjmení

2018 Veronika Zemanová Korchová Starostka 

2014 Veronika Korchová Starostka 

2010 Veronika Korchová Starostka 

2006 Veronika Korchová Starostka 

2002 Miloslav Šimánek Starosta

1998 Miloslav Šimánek Starosta

1994 Miloslav Šimánek Starosta

1993 Ing. Štefan Čajan Starosta

1990 Rostislav Skřička Starosta 

1986 Miloslav Šimánek Předseda MNV 

1981 Miloslav Šimánek Předseda MNV 

1976 František Štukavec Tajemník MNV 

1975 Bohumil Malý Předseda MNV 

1964 Bohumil Malý Předseda MNV 

1960 Vilém Vorlíček Předseda MNV 

1953 Jaroslav Štěpánek Předseda MNV 

1952 Jaroslav Štěpánek Předseda MNV 

1952 František Švejda Předseda MNV 

1948 Josef Kolařík Předseda MNV 

1948 Josef Fíla Předseda MNV 

1947 Matěj Jakl Předseda MNV 

1946 Matěj Jakl Předseda MSK/
MNV

1946 Josef Ryšánek Předseda MSK

1945 František Novák Předseda MSK
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1556 - 1945
1556 Peter Schörschardt
1619 Peter Seunzer
1641 Görg Jadl
1652 Ernst Michl
1685 Martin Eikl
1686 Jakob Eisenhut
1689 Matias Pascher
1690 Jakob Eisenhut
1691 Matias Pascher
1696 Jakob Eisenhut
1697 Tomas Priegl
1698 Jakob Eisenhut
1699 Tomas Priegl
1700 Matias Migolasch
1701 Görg Grosschopf
1702 Johann Grosschopf
1703 Augustin Falkinger
1704 Johann Grosschopf
1705 Tobias Scheder
1709 Jakob Klinert
1710 Franz Schätzl
1711 Matias Pascher

1713 Franz Antony
1714 Georg Riedl
1715 Jakob Knapp
1716 Johann Thom
1717 Andreas Pascher
1718 Georg Riedl
1719 Franz Weilguny
1720 Matias Koller
1721 Adam Fuchs
1722 Georg Weilguny
1723 Matias Riedl
1724 Franz Pascher
1725 Adam Poschauer
1726 Matias Riedl
1727 Jakob Busch
1728 Andreas Pascher
1729 Augustin Falkinger
1730 Jakob Grosschopf
1731 Adam Poschauer
1732 Jakob Kaindl
1733 Valentin Hiessberger
1734 Martin Schwingenschuss

1735 Adam Poschauer
1736 Simon Klein
1737 Ignazius Schäble
1738 Lorenz Knapp
1739 Ignaz Schäble
1740 Jakob Riedl
1741 Martin Riedl
1742 Matias Grosschopf
1743 Martin Riedl
1744 Ludwig Swoboda
1745 Paul Curda
1746 Jakob Riedl
1747 Ludwig Swoboda
1748 Ignaz Schäble
1749 Lorenz Knapp
1750 Paul Curda
1751 Ignaz Schäble
1752 Anton Bernhardt
1753 Georg Riedl
1754 Martin Riedl
1755 Anton Bernhardt
1756 Georg Riedl

1757 Urban Kaiser
1758 Ignaz Schäble
1759 Urban Kaiser
1760 Franz Preininger
1761 Ferdinand Grosschopf
1762 Gregor Prax
1763 Adalbert Migolasch
1764 Gregor Prax
1765 Adalbert Migolasch
1766 Gregor Priegl
1767 Gregor Prax
1768 Adalbert Migolasch
1769 Michael Pöschgo
1770 Adalebert Pascher
1771 Melchart Pöschgo
1772 Adalbert Pascher
1773 Michael Pöschgo
1774 Bernhard Schätzl
1775 Matias Leyerer
1776 Matias Prögschl
1777 Matias Leyerer
1778 Ferdinand Grosschopf
1779 Andreas Minich
1780 Josephus Pascher
1780 Anton Hiessberger

1781 Anton Hiessberger
1782 Josephus Pascher
1783 Heinrich Pascher
1784 Adalbert Zurda
1785 Tomas Grössing
1786 Heinrich Pascher
1787 Tomas Grössing
1788 Adalbert Zurda
1789 Tomas Grössing
1790 Anton Hoffelner
1791 Josef Preininger
1792 Tomas Schmelzer
1793 Josef Preininger
1794 Tomas Schmelzer
1795 Josef Preininger
1796 Franz Thein
1803 Franz Schätzl
1806 Johann Stiessberger
1809 Karl Migolasch
1812 Ignaz Minnich
1812 Berthold Weilguny
1815 Franz Neukam
1816 Johann Fürnsinn
1818 Ignaz Minnich
1824 Franz Weilguny

1827 Ferdinand Pilbauer
1830 Ignaz Minnich
1833 Ferdinand Pilbauer
1836 Wenzl Mikolasch
1838 Christian Swoboda
1841 Ferdinand Pilbauer
1845 Christian Swoboda
1850 Jakob Wimmer
1853 Josef Tschik
1861 Johann Metzge Meyer
1864 Anton Holzhacker
1867 Johann Pascher
1871 Ignaz Pascher
1883 Johann Pascher
1886 Ignaz Schinko
1892 Franz Pascher
1889 Ignaz Schinko
1903 Karl Stifter
1909 Franz Schmoll
1922 Karl Hacker
1927 Adalbert Schatzl
1932 Franz Rienesl
1933 Hans Hoffelner
1938 Karl Bauer
1942 Franz Pascher



ZÁVĚREM PATŘÍ PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ SE NA TÉTO PUBLIKACI PODÍLELI:

Pavel Mörtl – vzhledem ke své erudici a nekončícímu zájmu o historii i současnost vlastní nejen obrovský archív, ale především je studnicí 
vědomostí a  zkušeností. Dodal největší objem textu a  obrazového materiálu, celá publikace stojí a  padá s  materiály jím dodanými. Radek 
Ocelák – nezištně poskytl texty ze své knihy „Reemigranti“ a s jeho laskavým svolením jsme mohli nejen citovat, nýbrž i parafrázovat, čímž 
umožnil doplnit téma ověřenými fakty a  originálními postřehy vztahujícími se k  problematice života a  dosídlení rumunskými Slováky.  
Dana Tůmová Vitásková a Michal Tůma – poskytli textovou a obrazovou část týkající se Joana Brehmse. Jan Mareš – ochotně umožnil použití 
textových i obrazových materiálů z www.kohoutikriz.org. Hana Holubová – přeložila do němčiny veškeré texty. Veronika Zemanová Korchová, 
starostka obce – dodávala chybějící kontakty a  materiály a  konzultovala veškeré nepřesnosti a  neověřené informace. Willhelm Sonnberger 
– podílel se na vypracování seznamu představitelů obce Benešova nad Černou. Pavel Jaloševský – graficky ztvárnil tuto publikaci i panely 
v expozici. SARPET, s.r.o. – vytiskla doprovodné publikace pro obě části Historické expozice. 

…a samozřejmě všem kolegům v mikroregionu Sdružení Růže a turistické destinaci Novohradsko-Doudlebsko za veškeré rady a pomoc. 

Jaroslav Zeman, vedoucí projektu


