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Anmerkung  

Diese Bachelorarbeit orientiert sich an dem Leben, in einem Kindergarten, örtlich 

tschechisch-deutscher Kinder und auf ihre junge Lehrerin in der dritten Dekade des 

20. Jahrhunderts in einem kleinen Dorf Namens Dobkovice (heute Dobkovičky). Auf 

Grund gut erhaltener Quellen, wollte ich örtliche Kultur in den Mustern einzelner 

Schuljahre zeigen, da die politische Situation angespannt war. Diese Arbeit will auf 

historisch bedeutsame kulturelle und wirtschaftliche Hilfe der Prager Nationalen 

Einheit der Nordböhmen in diesen armen Grenzgebiet hinweisen. Dies hat sehr 

markant in das Geschehen des Dorfes eingegriffen, und nicht nur in der kulturellen 

Richtung. Diese Arbeit folgt dem Geschehen der örtlichen Kinder in ihrem 

Schulhinterland, bis zu ihrer Wandlung in Realschulen in der Umgebung des Dorfes.  

 

Die Schlüsselwörter 

die Deutsch-tschechische Beziehungen, Kindergarten in den Jahren 1928-1938, 

Nationale Einheit Nordböhmen, die Kultur in der Zwischenkriegszeit, 

die Vorschulbildung 
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Abstract 

The kindergarten in Dobkovičky was started in 1928 and was running only until 

1938. Even though its operation after the World War II was not renewed, the 

importance of this kindergarten was significant for the Czech village inhabitants. The 

young teacher Božena Trellová was thanks to her active attitude in times of political 

tension involved in the village running and was able to find freinds in both national 

groups. Her story explains the Czech-German relations from the point of view of pre-

school children who observed the worsening conditions in their surroundings with an 

unbiased view. The cultural life of a small village in the Central Bohemian 

Mountains created a strong background for two different language groups, but it also 

divided them by its exclusivity and deepened the boundaries between them. Czech 

residents  maintained their small community also through the teaching community 

and through devoted help of the National North Bohemian Unity from the 

Czechoslovakian inland. 

 

 

 

 

 

The keywords 

the German-Czech relations, kindergarten in the years 1928-1938, National Unity 

North Bohemia, the culture in the interwar period, the preschool education 
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Úvod  

 

Malá vesnička v srdci Českého středohoří, která jako by neměla historii starší než 

sedmdesát let, a její dávno již neexistující původní stavby přitáhly mou pozornost. 

Z počátku nebyla hlavním tématem ani mateřská škola s českými a německými žáky, 

a dokonce ani její devatenáctiletá učitelka Božena Trellová. Chtěla jsem ukázat 

malou obec ve své původní kráse a pomoci její obnově ve smyslu kvality života lidí, 

kteří přišli až po druhé světové válce a žijí zde již ve třetí generaci. Původním cílem 

bylo sepsání historie Dobkoviček, vesnice, která ztratila své kořeny a po staletí 

budované pouto člověka k místu svého narození. Vzpomínky místních pamětníků 

počínají až rokem 1945 a události před tímto datem nejsou již součástí paměti obce. 

Nikdo z obyvatel nezná minulost svého domu, ale při správně podaném dotazu 

se u většiny lidí objeví stejná zvědavost jako u mne. Kdo a kdy dům postavil? Proč 

tady a za jakým účelem? Jaká rodina sdílela podobné sny? Měli lidé při pohledu 

na kopcovitou krajinu v okolí ten stejný pocit domova? Jistě je mnoho podobných 

osudů vesnic v českém pohraničí, kde nezůstal nikdo, kdo by mohl vyprávět.  

   Obecní úřad Velemín, pod který v současné době obec správně patří, nemá 

ve svém archivu žádné doklady, fotografie ani kroniky z doby před druhou světovou 

válkou patřící k historii Dobkoviček (Dobkovice do roku 1945). Nemožnost najít 

žijícího pamětníka mě tedy spíše posunula k hledání odpovědí, než odradila.  

   Začala jsem pátrat po jakékoli zmínce k této malé vesničce schované pod velkým 

dodnes funkčním lomem, viditelným ze širokého okolí. A jelikož bylo snazší uchopit 

práci z geologicko-zeměpisného pohledu, měly první nalezené střípky informací 

o vesnici díky sčítání Berní ruly cenné, sice zkratkovité, ale přeci jen vypovídající 

informace. Berní rula od Karla Doskočila mi ve svém druhém díle ukázala počty 

usedlých a pozdější Tereziánský katastr taktéž ve druhém svazku upřesnil soupis 

obyvatel a jejich přibližné sociální rozvrstvení. Ale až zápis a mapy Stabilního 

katastru v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru daly obci přesnější rámec, jak 

z hlediska prostorového, tak i z pohledu hospodářského. Uvedené zápisy zatím ještě 

nevymezovaly přesné národnostní složení vesnice jako takové, to vymezilo až sčítání 
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lidu 1921 a vzpomínky pamětníků z meziválečného období, kde se ale některé 

informace vzájemně rozcházejí. 

   Popsat podrobnou historii takto malé obce nebylo mým hlavním cílem, ale přesto 

je alespoň v základních bodech důležité pochopit linku minulosti, jež lze nalézt 

v knize Umělecké památky Čech od Emanuela Pocha a v Popisu Království českého 

od Františka Palackého. Důležitým faktorem při dalším bádání byly také dohledané 

dobové fotografie, pohlednice a mapy z jednotlivých období, kde je znatelná 

proměna vesnice bohužel k horšímu stavu, než je popisovaná situace pamětníky 

v meziválečných letech. Fotografie bývalého panského statku, který je dnes již 

srovnán se zemí, přinesl otázku ostatních zmizelých staveb na území obce.  

   Následné bádání ve Státním okresním archivu Litoměřice se sídlem v Lovosicích 

poskytlo nový a pro tuto práci podstatný fond České mateřské školy. Kronika 

mateřské školy v Dobkovicích měla být původně v této práci pouhou součástí 

historie obce, ale její pečlivě zapisovaný obsah otevřel mnoho dalších otázek, které 

stály za své prozkoumání. Mé přepsání celé kroniky, slovo od slova, jež byla 

zaplněna úhledným písmem místní učitelky Boženy Trellové, stálo rozhodně za čas 

strávený tímto směrem. Zachovaný text totiž není pouhým školským zápisem, ale 

i dobovou kronikou se zcela unikátními postřehy, jak ze sociální roviny vesnice, tak 

i z politického dění celého širokého okolí tehdejší národnostně napjaté doby. Jsou 

zde střípky událostí na pozadí každodenní činnosti školky, které jsou sepsané tak 

autenticky a emočně podbarvené, že jsem musela začít pátrat po dalším osudu 

pisatelky.  

   Lovosický archiv má ve fondu obce Dobkovičky německy psanou knihu 

Dubkowitz im Böhmischen Mittelgebirge od německého historika Eduarda 

Hlawitschky. Kniha zatím nebyla přeložena do českého jazyka, ale její vydání 

k příležitosti setkání sudetských Němců v blízkém Opárně mi v mnohém ujasnilo 

tehdejší situaci. Eduard Hlawitschka se narodil v Dobkovicích roku 1928 a byl nucen 

opustit svou rodnou obec roku 1945. Přes mnoho kontaktů se mi podařilo navázat 

s profesorem historie písemnou komunikaci, a zjištění, že on sám je rodákem 

z Dobkoviček, mi dalo základ budoucích otázek pro složité českoněmecké vztahy 

v popisovaném časovém období. Rodák Eduard Hlawitschka byl v roce 1938 
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desetiletým chlapcem, který vnímal své okolí mírou svého věku. Jeho odpovědi jsou 

jistě zabarvené uběhlým časem, nicméně jsou přímou výpovědí účastníka tehdejších 

událostí, a to dokonce z profesionálního historiografického pohledu profesora 

středověkých dějin, žijícího v blízkosti Mnichova. Formulovala jsem mnoho otázek, 

které mi velmi ochotně a podrobně písemně zodpověděl. Ovšem některé z nich, jako 

například otázka Národní jednoty severočeské nebo existence místních židů, zůstaly 

bez odpovědi. Je zcela pochopitelné, že se chlapec jeho věku nezajímal o činnost 

české ochranitelské jednoty a možná přítomnost židovských rodin minula jeho 

pozornost úplně.  

   Přítomnost obyvatel židovské národnosti je v obci doložena díky popisu v druhém 

svazku Tereziánského katastru, ale zda byly rodiny v Dobkovicích přítomny 

i za první republiky není zřejmé ani doložitelné. Hledala jsem záznamy za pomoci 

pražské židovské obce, která se přes různé zdroje pokusila nalézt doklad o jejich 

přítomnosti v tehdejších Dobkovicích. Jediné, co se podařilo nalézt, je rodina 

místního kováře, který měl židovské příjmení, a jména dětí v rodině byla také 

možného židovského původu. Ovšem záznam ve sčítání obyvatel z roku 1921 

ukazuje jejich příslušnost ke katolické obci. Přítomnost židovské populace ve vesnici 

jsem tedy uzavřela s tím, že zatím není způsob, jak zjistit osud dvou židovských 

rodin, které zde po dlouhý čas žily.  

   Korespondence s historikem Hlawitschkou byla velmi obsažná a navodila mnohé 

další otázky ohledně vztahů mezi českými Němci a Čechy, kteří se do obce 

nastěhovali. Taktéž kulturní život německých rodin stál za podrobnější analýzu 

a v konfrontaci se zápisy kroniky školky vyšly najevo určité nesrovnalosti 

ve vzpomínkách obou přímých pamětníků.  

   Neúspěšné hledání autorky kroniky Boženy Trellové dostalo postupem měsíců 

jakýsi patos především díky jejím posledním zápisům, kdy se nabízela otázka 

možného nebezpečí ze strany místních henleinovců. Národní pedagogické muzeum, 

kde jsem se snažila dohledat učitelku mateřské školy, tuto informaci i přes jejich 

veškerou snahu a ochotu poskytnout nedokázalo. Využila jsem zde pedagogickou 

knihovnu a periodikum vydávané v meziválečných letech Časopis učitelek škol 

mateřských mi dokreslilo složitou situaci předškolních zařízení, které stály mimo 
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školský systém. Články, rozhovory a různá pozvání na učitelská setkání, kurzy 

i kulturní akce podtrhly mou zvědavost ohledně předškolního školství jako takového. 

Za první republiky stály, dle dohledaných pramenů a v této práci zmiňovaných 

údajů, učitelky (pěstounky) mateřských škol na okraji zájmu, a tudíž nejsou 

ani k nalezení jejich jména. Hledání učitelky Boženy Trellové tímto směrem 

neuspělo a možností, jak ji nalézt bylo méně a méně. 

   Ovšem díky velké ochotě matrikářky z Českého Dubu se více než po roce situace 

obrátila a dostala náhlý nečekaný spád. Nález rodného listu, kde je zřejmá chyba 

v příjmení rodičů, dala hledání jiný směr, ani rodina dodnes neví, proč si Božena 

Trellová začala v příjmení psát dvě „l“. Krátký článek o výjimečné pražské ředitelce 

mateřské školy v článku Ve znamení 100 Uhříněvského zpravodaje Boženě 

Zahradníkové Trelové otevřel možnost dozvědět se víc. Novinář Michal Klich 

mi velmi ochotně sdělil kontakt na syna autorky místní kroniky. První setkání s její 

rodinou otevřelo další nové otázky, ale teprve setkání s dcerou Boženy Trellové bylo 

pro mne natolik nečekané, že stojí za krátké pozastavení. 

   Texty, prameny i rozhovory s pamětníky k této práci se víceméně chýlily ke svému 

konci a zbývala pouze kapitola o osobnosti učitelky, jež napsala neobvyklý poutavý 

text ve své školní kronice v průběhu osmi dlouhých let. Její hledání začalo 

připomínat detektivní práci, ale že výsledek povede k objevu, který je až úsměvný, 

nebylo možné dopředu vymyslet. Při druhém setkání s rodinou Boženy Trellové jsem 

u její dcery Hanky objevila svou dlouholetou kamarádku Martinu a všem přítomným 

trvalo několik dlouhých minut, než pochopili vzniklou situaci. Více než rok jsem pro 

sepsání této práce hledala babičku své kamarádky, aniž to kdokoli tušil. Setkání bylo 

pro obě strany natolik podnětné, že vyprávění o osudu jejich maminky a babičky 

dostalo zcela jinou hloubku, a ochota najít odpovědi na mé otázky z meziválečných 

let byla naprosto nad očekávání.  

   První informace ale nepřinesly mnoho nového. Z jejího života v Dobkovičkách 

zůstaly v paměti rodiny pouhé zlomky. Osobnost Boženy sice dostala svou nyní již 

silně emotivně zabarvenou tvář, ale život a práce v obci byly stále ještě podložené 

pouze zápisy ve školní kronice. Ty podrobně vypovídají o školních hodinách, 

o školském dění v okolí i politické situaci ve státě, ale o ní samotné tam informací 
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mnoho není. Dceři Hance se v následujících dnech podařilo ve sklepě rodinné 

chalupy objevit devět velmi malých kalendářů s naprosto originálními zápisky 

samotné Boženy a také několik jejích dobových dopisů. V nich je zaznamenaná 

velká část jejího pobytu v Dobkovičkách, a to dokonce na každodenní bázi. Pramen 

je autentický a její slova odhalují mikrohistorii několika let osobního života učitelky 

mateřské školy v pohraničí. Možnost konfrontovat každý její zápis s kronikou 

školky, s jejím životopisem z roku 1981 a s písemnou výpovědí Hlawitschky, dala 

této práci další rozměr. Spolu s několika dopisy z dětského tábora, od přátel i rodiny, 

umožnily deníčky (kalendáře) vhled do každodennosti Dobkoviček se všemi, 

na první pohled nepodstatnými, podrobnostmi. Celkově se ale ukázala síla osobnosti 

místní učitelky na pozadí stále se zhoršující situace v pohraničí, kde českoněmecké 

vztahy doznaly trvalou proměnu a kdy následky v konečném důsledky nesli všichni 

obyvatelé obce.  

   Dobkovická školní kronika neobsahuje žádná osobní jména dětí navštěvujících 

v jednotlivých letech školku. Potřebovala jsem dát anonymním žáčkům alespoň 

některá ze jmen, aby obraz vyučování dostal lidský rozměr. A jelikož každé dítě 

po ukončení mateřské školy přecházelo do obecné, začala jsem bádat tímto směrem. 

Lovosický archiv má ve fondu Obecná a měšťanská škola (česká) Velemín jednotlivé 

Třídní výkazy prvních tříd, které bohužel nejsou v dobrém stavu. Velká část z nich 

je poškozená povodní, jež před několika lety zasáhla Lovosice. Stránky výkazů jsou 

mnohdy slepené nebo je písmo rozmáčené. Přesto se mi z nich podařilo vytáhnout 

většinu dětských jmen a porovnáním se sčítáním lidu 1921 vznikl seznam dětí, který 

později doplnily i zápisky z deníků Trellové, a některá německá jména přidal 

i historik Hlawitschka. Snažila jsem si ověřit jednotlivá jména i za pomoci fondu 

Farní úřad Velemín, kde jsem ale jména českých dětí nenašla vůbec. Za to jsem zde 

objevila zápisy o žádostech přestupu českých věřících z katolické víry k bezvěrectví. 

Německé žáky uvedené Eduardem Hlawitschkou si bylo naopak možné ve farních 

výkazech potvrdit v plné míře.  

   Abych mohla uchopit rytmus vesnického života a dát jeho obrazu rám, musela 

jsem si ověřit veškeré informace, které postupně z pramenů, z rozhovorů i dobových 

dopisů přicházely. Jedni z prvních pamětníků, se kterými jsem mohla mluvit, byli 
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dva místní učitelé, kteří nastoupili těsně po válce do velemínské školy. Manželé 

Eva a Josef Křivánkovi mi sice nedokázali poodkrýt roušku tajemství mateřské 

školy, o které dokonce ani nikdy neslyšeli, ale pomohli mi uvidět úroveň školství jen 

o necelých sedm let později. Jejich počátky na škole nebyly ani tehdy snadné, 

bydlení v podnájmech bez možnosti si uvařit či dostat jídlo, činilo pracovní školní 

den jistě náročným a velmi připomínalo pracovní začátky učitelky Trellové. Manželé 

učili na velemínské škole následujících více jak padesát let, a dokonce i dějepis. 

O to více bylo snad i smutné slyšet, že o historii obce, kde dodnes žijí již přes 

sedmdesát let, mají nejasnosti a mé dotazy je v tom pouze utvrdily. Nikdy neslyšeli 

o školce v Dobkovičkách, nevěděli nic o NJS a jejich upřímná touha dozvědět se víc 

mě přes jejich doporučení dovedla k dalšímu pamětníkovi Františku Michalcovi 

(*1934), se kterým jsem se sešla v únoru 2017. Velemínský rodák z českoněmecké 

rodiny, který jako jeden z mála místních obyvatel nemusel obec opustit ani 

v osmatřicátém, a po válce bylo jejich rodině dovoleno zůstat. Měl ve svých 

vzpomínkách jako jediný NJS a na dobkovickou školku si velmi dobře pamatoval. 

O české učitelce ale vzhledem k svému tehdy ranému věku pochopitelně také 

neslyšel. V krátkosti vyprávěl o rozdílnosti německých a českých škol těsně před 

válkou, kdy úroveň českého školství nebyla podle jeho slov zrovna příznivá.  

   Když jsem promýšlela strukturu práce, vyvstala otázka, jak srozumitelně smísit 

mikrohistorii mateřské školy s národnostní a politickou situací dané doby. Podklad 

k obsahu práce mi dala sama kronika školky, která je plná politicky zabarvených 

poznámek tak barvitě popsaných, že by bylo škoda jich nevyužít. Ty jsou zasazené 

do rámce výuky a dění kolem velmi malých dětí. Jak ale vyšlo postupně najevo, 

autorka Božena Trellová byla velmi politicky i kulturně aktivní, a to po celý její další 

život. Práci jsem uspořádala způsobem, aby si mohl čtenář nejprve představit situaci 

v pohraniční vesnici v národnostně napjatém prostředí. Tak, aby ji mohl vidět 

v kontextu místních, okresních i celonárodních souvislostí politického dění 

popisovaného místní učitelkou. Osobnost Boženy Trellové postupně vyústila 

v hlavní postavu celé práce a většina kapitol odkazuje jejím směrem. Zároveň bylo 

zapotřebí ukotvit prostředí mateřské školy. Jak ve školském systému obecně, tak 

i v každodenních situacích včetně náhledu do života českých i německých rodin 
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a jejich dětí. Zrovna tak kulturní dění v podobě pravidelně organizovaných pořadů 

školky, obce i místních ochotníků v čele s místní učitelkou, potřebovalo obecně 

platný rámec k dokreslení celkové situace.  

   Novodobou historii jsem čerpala především v Národním archivu, kde mi obsáhlý, 

ale neuspořádaný fond č. 699 Národní jednoty severočeské, který obsahuje 

137 kartónů nezařazených archiválií, otevřel nové otázky národnostního 

a politického způsobu života místních obyvatel. Fond obsahuje především cenné 

výstřižky o činnosti jednoty v různých dobových periodikách. Hlavním časopisem, 

ze kterého jsem vycházela, byl agrární deník Venkov (1906-1945), kde je část článků 

o NJS v různých souvislostech. Mnoho výstřižků z fondu jednoty je nezařaditelných 

k určitému periodiku, nicméně v šedesátých letech minulého století se je v archivu 

pokusili seřadit a některé doplnit alespoň datem. Fond obsahuje mnohé záznamy 

ze schůzí, soupisy pohledávek, jednotlivých sbírek i cenných darů. Toto poměrně 

obsažné množství informací poskytlo pro mou práci dostatečnou představu o činnosti 

jednoty. Podařilo se mi nalézt články týkající se jednoty Smíchov, jež měla 

Dobkovice pod svou správou. Činnost NJS ve Velemíně potvrdil i místní rodák 

František Michalec, jehož otec byl jejím pokladníkem, a on sám si pamatuje na dnes 

již bohužel neexistující fotografie ze zasedání v místním hospodském sále. Záznamy 

v kronice mateřské školy, která se stala osou celé práce, se díky fondu daly 

zkonfrontovat a ve většině případů i ověřit jejich autenticitu. Jméno učitelky Boženy 

Trellové jsem v záznamech jednoty nenašla, jelikož pozice členů těchto malých 

součástí NJS nebyly pravděpodobně dlouhodobě uchovávány.  

   Pohnuté události dané doby bylo nutné podložit obecnými událostmi vycházejícími 

z dostupné historiografické literatury. Náhled na českoněmecké vztahy, ze kterých 

vychází celá podstata této práce, jsem čerpala od některých českých a německých 

historiků. Pochopit tehdejší složitou a napjatou dobu není snadné ani s kvalitní 

odbornou literaturou. Je zapotřebí seznámit se s mnohými fakty a vytvořit si vlastní 

názor, který i tak může zůstat částečně subjektivní a ovlivněný citovým zaujetím pro 

dané téma.  Zdeněk Kárník podrobně popisuje a ukazuje nové složení politického 

systému v kontextu, jak hospodářského, tak i kulturního vzestupu českých zemí 

ve dvacátých letech v době první republiky v třídílné práci České země v éře První 
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republiky (1918-1938). V jeho obsažných publikacích jsem si ověřila mnoho 

skutečností, které se postupně vynořovaly z jednotlivých pramenů. Zrovna tak bylo 

důležité srovnat hledané odpovědi na otázky ohledně vnitřní i zahraniční politiky 

v Klimkově čtrnáctém svazku Velké dějiny Koruny české tak, jak se dotýkaly 

z různých úhlů mého tématu. Národnostní otázky bylo nutné konfrontovat v několika 

publikacích, a to jak u Klimka, tak i v knize "Sudety" pod hákovým křížem 

od autorského kolektivu historiků s úvodním slovem Václava Kurala. Jejich 

vynikající syntézu problematiky politického vývoje sudetské župy a jejich 

odkrývající pohled na každodenní život v pohraničí, jak lidé žili, jedli a co cítili 

v dobách těsně před německou okupací, jsem mohla porovnat s jednotlivými zápisky 

učitelky Trellové.  

   Postřehy německého historika Hlawitschky si bylo nutné ověřit v jednotlivých 

českých, ale i zahraničních publikacích. Kniha dalšího německého historika Johanna 

Wolfganga Brügela Češi a Němci 1918-1938 ukazuje národnostní spory z jiného 

úhlu pohledu. Její autor měl zvláštní pozici v české historii díky svému narození jako 

sudetský Němec a zároveň československý občan angažovaný za první republiky 

v německé sociální demokracii po boku ministra československé vlády Ludwiga 

Czecha. Jeho objektivní názory mi pomohly k ujasnění si tehdejší situace 

v pohraničí, kde sílil vliv německých sousedů. Zrovna tak velmi podrobně napsaná 

monografie Německo a Češi: dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy 

od Ferdinanda Seibta mi poskytla kritický pohled na meziválečnou republiku zvenčí. 

Kniha, ve které tento německý historik obdivuhodně popsal tvrdou realitu tehdejší 

doby a zároveň se snažil vše vidět i z pohledu jednotlivce na obou stranách 

národnostního sporu. Potvrdil mi slova Eduarda Hlawitschky, který poukazoval 

na nevyřešení otázky mezi českými Němci a Čechy. Zároveň se oba shodli v pohledu 

na realizovanou tehdejší pozemkovou reformu, která zasáhla popisovanou obec 

v zásadních bodech. Vlastnictví velkých německých statků bylo rozdrobeno 

a obsazeno českými přistěhovalci, kteří podle slov Eduarda Hlawitschky neměli 

k půdě dostatečný vztah. Také německá historička Helga Wilms-Graf ve své práci 

Raimund Graf, Ein deutsch-böhmischer Demokrat zwischen den politischen Fronten 

popisuje v mnohých směrech náročné soužití obou národů v jednom státě. 
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   Abych mohla popsat a zároveň si postupně ujasnit problematiku republikového 

školství, bylo zapotřebí projít mnohou školsky zaměřenou literaturu. Božena 

Trellová se několikrát dotkla citlivých otázek ohledně, z jejího pohledu nefunkčního 

systému, a bylo nutné zjistit, jak moc jsou její postřehy zabarvené pohledem učitelky 

z pohraničí a co v jejích slovech zůstává objektivní. Dějiny pedagogiky Tomáše 

a Dany Kasperových vnesly první důležité body školské reformy do této práce, 

na kterou Božena Trellová v několika větách ve svých zápiscích naráží. Kniha 

uceleně ukazuje problematiku dějin nejen českého školství, ale porovnává 

i národnostní rozdíly okolních zemí a jejich střet na našem území. V monografii 

Meziválečná školská reforma v Československu řeší ve svém názvu uvedenou 

problematiku autorka Markéta Pánková společně s manžely Kasperovými. 

Tato velmi dobře konstruovaná kniha mi pomohla ujasnit si tehdejší pedagogické 

směry, které se dotýkaly i pohraničních oblastí. Užší problematiku školství, jeho 

meziválečných tendencí a proměn jsem čerpala od několika současných autorů 

pedagogické problematiky jako je Růžena Váňová, Karel Rýdl, Josef Valenta nebo 

Zdenka Veselá. Jejich různé a vzájemně se doplňující informace ze školské 

problematiky a reformy ucelily můj pohled na danou dobu. Ve spojení s prameny 

dobových periodik v Pedagogickém muzeu a drobných, nicméně vypovídajících 

článků z fondu NJS v Národním archívu, bylo možné konfrontovat většinu zápisů 

Trellové v kronice mateřské školy.  

   Potřebovala jsem také ucelený pohled na kulturní dění na počátku třicátých 

let. Malé dějiny československé Zdeňka Kárníka ukazují sice úzký, ale dostatečný 

vhled do úrovně kvality tehdejšího životního stylu, kde jsou citelně viditelné 

národnostní a sociální rozdíly v jednotlivých vrstvách obyvatelstva. Nejvíce 

podrobností na poli kultury v pohraničí jsem čerpala ve fondu NJS a v dobových 

pedagogických periodikách. Časopis učitelek škol mateřských byl jako jeden z mála 

obsažných zdrojů o práci pěstounek předškolních dětí. Většina odborné literatury 

se zaměřuje na obecné a vyšší školství meziválečného období, ve kterých lze 

zkratkovitě nalézt informace o mateřských školách, které stály mimo školský systém. 

Periodikum Učitelské noviny se věnuje také převážně školství až od šesti let věku 

dítěte, předškolní děti jako by stály mimo zájem tehdejší doby. Nicméně i tyto 
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noviny mají výjimečně ve svém obsahu jen malou část věnovanou problematice 

mateřských škol.  

   Spíše než ucelené publikace o školství nebo dobová periodika, s výjimkou 

Časopisu učitelek škol mateřských, jsou zajímavé jednotlivé články a statě, které 

se zaujetím popisují těžké postavení předškolních zařízení. Jména jako Ludmila 

Tesařová, Božena Studničková nebo Květa Jarská lze nalézt v souvislosti s kulturním 

děním, a to především v oblasti loutkového divadla. Božena Trellová popisuje 

ve svých zápisech mnoho her, básní i dětských projektů, které jsem si dokázala 

v uvedených pramenech ověřit a najít autory uváděných loutkových her. Eduard 

Hlawitschka také uvádí větší množství německých kulturních programů obce, z nichž 

některé bylo možné porovnat pouze se zkušenostmi Boženy Trellové. Všechny 

prameny, které jsem při práci využila, vypovídají o nesmírně živém kulturním dění, 

jak mezi německými občany, tak i v české menšině. Ukazují zájem mnohých 

místních lidí o hudbu, divadlo, a to nejen v pasivní formě. Aktivity, které zřetelně 

vyplavaly na povrch každodenních starostí, byly viditelně obohacující pro obě 

národnostní skupiny.  

   Pokusila jsem se spojit život dětí jedné mateřské školy a její mladé učitelky 

s napjatým politickým a hospodářsky nestabilním obdobím v českém pohraničí. 

Věřím, že její obsah dokáže zaujmout případného čtenáře a dovést ho k porovnání 

zdánlivé jednoduchosti venkovského života a celkového dění v Evropě i ve světě. 

Kde začíná důležitost, a který děj můžeme nazvat bezvýznamným? Zda můžou slova 

mladičké učitelky otevřít cestu k pochopení událostí, které tehdy zasáhly každou 

rodinu žijící v pohraničí, je samozřejmě na každém z nás. Mně osobně pomohly vidět 

životní rytmus vesnice, do které jsem se před několika lety z pražského světa 

přistěhovala. Domy v mém okolí postupně dostaly tvář z minulosti a místa, kde jsou 

dnes pouhé rozvaliny, promlouvají a vnáší pochopení tam, kde byla hluchá místa. 

Možná je to tím, že se Božena Trellová přistěhovala do této malé vesničky stejně tak 

jako já z velkého města a stejně tak hledala souvislosti mezi děním kolem sebe. Její 

neklidná, ale zároveň soucítící povaha mě vedla celou touto prací a já jí mohu skrze 

její rodinu pouze vřele poděkovat.  
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1. Nástin vývoje v obci Dobkovice ve dvou desetiletí 20. století  

 

1.1 Českoněmečtí obyvatelé obce 

 

Historie obce sahá hluboko před 13. století, jsou zde doložené dvě tvrze ještě před 

vznikem samotné vesnice.1 Ta postupně mnohokrát změnila majitele i své jméno, 

které bylo v průběhu času spíše v německém tvaru, ale velikost vesnice se nikdy 

příliš nenavýšila. Dobkovičky měnily svůj název v průběhu mnoha staletí. Ten 

nejstarší zachovaný je Dubkowicz z konce 14. století, později nesly název 

Dobkowitz, Dobkovice a lze je na Müllerově mapě nalézt také jako Dukowitz.2 

Původ tohoto jména je pravděpodobně z dávné minulosti, kdy se na místě nynější 

obce rozkládaly dubové pralesy. Ještě dnes jich zde nalezneme velké množství 

a nedaleká obec Dubice dokládá podobnost základu jména (Graf. č. 1). Poslední 

změna názvu proběhla v polovině dvacátého století po skončení druhé světové války, 

kdy se z Dobkovic staly Dobkovičky.3  

   Do konce devatenáctého století jsou doloženy dvě rodiny Židovské národnosti. 

V katastru je zaznamenáno, že jeden z nich byl krejčí, který obchodoval s kořením. 

Další byl obchodníkem s jirchou (kůží) a občas obchodoval se starým šatstvem 

nebo dobytkem.4 Židé spadali do židovské obce ve Velemíně, pohřbíváni byli 

na židovském hřbitově v Čížkovicích, kde je zachována část čitelných náhrobků.5 

Dobkovický hřbitov je na jižním okraji katastru, necelých půl kilometru od obce. 

Jsou zde zachované náhrobky obyvatelů obce pohřbených před vystěhováním v roce 

1938 i po roce 1945. Jména na náhrobcích ukazují historickou linii českoněmeckých 

rodin, z nichž v nynější obci žádná nežije. Z památných staveb je zachován dům 

č. 1 s dvorem a vestavěnou deskou se znaky Václava Valátka z Klenče a jeho 

                                                
1 Josef EMLER, Pozůstatky desk zemských království českého, s. 586. [online]. [cit.2016-11-09]. 
Dostupný z WWW: ˂ https://archive.org/stream/pozstatkydeskze00emlegoog#page/n613/mode/2up>. 
2 Mapový portál, Müllerova mapa Čech, [online]. [cit. 2016-11-08]. Dostupný z WWW: ˂ 
https://mapy.vugtk.cz/mapserver/index.html>; viz příloha č. 4, tabulka a) přehled názvů obce. 
3 Dobkovice spadaly mezi lety 1869-1950 do okresu Litoměřice. Jiřina RŮŽKOVÁ–Josef 
ŠKRABAL, Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, Praha 2006, s. 98. 
4 Tereziánský katastr český, Svazek 2, Praha 1966, s. 112-113. 
5Toulky po Čechách, Čížkovický hřbitov. [online]. [cit. 2016-11-11]. Dostupný z WWW: ˂ 
http://www.toulkypocechach.com/cizkovice2.php>. 
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manželky ze 16. století. Kaple z 19. století byla upravená ve 20. století jako památník 

1. světové války s německými nápisy po obou stranách vchodu (obr. č. 15). V obci 

je jeden železný kříž na kamenném podstavci z roku 1848 stojící při vjezdu do obce 

(obr. č. 15) a druhý železný kříž pocházející z 19. století, který je na samém konci 

vesnice. Ten je popsán v Uměleckých památkách Čech uměleckým historikem 

Emanuelem Pochem.6 Všechny historické stavby obce jsou víceméně ve velmi 

špatném stavu a pouze dokazují neúprosný zub času i doby. 

   Koncem osmnáctého století přešly Dobkovice do posledního soukromého 

vlastnictví rodu Schwarzenbergů, jehož majetkem byly až do pozemkové reformy 

v roce 1920.7 

   Obec zasáhl na konci 19. století proces industrializace, který probíhal 

v celých severních i severozápadních Čechách, a zde se projevil náhlým nárůstem 

české menšiny.8 Díky výstavbě nové jednokolejné trati z Teplic do Liberce 

se zastávkou v Dobkovicích byl na okraji obecních pozemků zprovozněn lom 

Kubačka, kde se v prvotním plánu lámal potřebný kámen pro stavbu tratě. Traťová 

zastávka i nedaleký lom přinesly řadu nových pracovních příležitostí pro české 

i německé obyvatelstvo širokého okolí. Postupně do všech pohraničních obcí 

přicházeli občané české národnosti a místo c. k. hejtmanů také čeští úředníci 

z vnitrozemí.9  Trať Ústí nad Labem – Teplice byla na základě zestátnění, které 

proběhlo v roce 1922, odebrána hned následující rok soukromé německé železniční 

společnosti ATE.10 Mnoho místních německých státních úředníků muselo místa 

                                                
6 Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech, Praha 1977, s. 264. 
7 Jeden z původních majitelů Dobkovic rod bádensko-bádenský se v 18. stol. sňatkovou politikou 
spojil s rodem Schwanzerbergů a Dobkovice přešly do jejich správy. František STELLNER–Jan 
ŽUPANIČ, Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české, Praha 2001, s. 27, s. 250. 
8 V 90. letech 19. stol. převládala orientace většiny pražských bank na oblasti severozápadních 
a severních Čech, a to zejména do průmyslu. Ivan JAKUBEC–Zdeněk JINDRA–Univerzita 
KARLOVA, Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do konce habsburské 
monarchie, Praha 2006, s. 343; Zdeněk KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl 
první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929), Praha 2003, s. 314. 
9 Pro místní české občany nebylo ve státní správě místo, všechny pozice byli obsazené lidmi 
z vnitrozemí, kteří o místní problematice měli pouze minimální povědomí. Josef DRÁZSKÝ, 
Hraničáři mluví a žalují, Praha 1936, s. 16. 
10 Zdeněk ŠINDLAUER, Vlakopis lužický, Praha 2004, s. 180. Taktéž v osobní korespondenci ze dne 
13. 3. 2017 s Eduardem Hlawitschkou. (profesor mnichovské fakulty historie, rodák německého 
původu z Dobkovic, dále jen Osobní korespondence, E. Hlawitschka.); Velká nádražní dvoupatrová 
budova u jednokolejné trati v Dobkovičkách dnes již neexistuje. V současné době je trať nefunkční 



 19 

na dráze opustit díky nedostatečné znalosti českého jazyka, která se stala nezbytnou 

podmínkou státní československé služby. Němci opouštěli pozice i na nedaleké 

velemínské poště, v místní myslivně i ve velemínské četnické stanici.11 Museli 

postupně uvolnit byty v dobkovické nádražní budově a v hlídacím nádražním domku, 

kam se na počátku dvacátých let nastěhovaly první české rodiny železničářů 

i s dětmi.12 Ty se postupně zapojovaly do chodu obce13 a pro jejich malé děti 

se na konci dvacátých let dvacátého století poprvé otevřela česká mateřská škola.14 

   Obyvatelé Dobkovic se až do otevření lomu živili převážně ovocnářstvím 

a zemědělstvím. Úrodná polabská půda měla a dodnes má díky svým jižním svahům 

vysokou bonitu půdy.15 Značné množství vinic v blízkém okolí mělo jistě své 

nezaměnitelné kouzlo, ale jiné pracovní příležitosti v okolí vesnice nebyly.16 Jako 

většina okolních obcí, měla i tato své šikovné místní řemeslníky, jako příklad mohu 

uvést německou rodinu Romana Kühnela, kde se kovářství dědilo z otce na syna 

ve velké místní kovárně stojící při příjezdu do obce již od šestnáctého století.17 

   Celkově se díky těmto změnám nárůst české populace v obci zvýšil na 30,5 % a tak 

českými Němci do té doby propagovaná ideologie o uzavřeném německém území, 

které se nechce začlenit do československého státu, přestala platit. Ale znamenala 

také velký problém v podobě neshod mezi českými menšinami a německým 

                                                                                                                                     
z důvodu sesuvu v roce 2013, koleje jsou zarostlé plevelem a na místě budovy je polorozpadlá 
zastávka, kde se hromadí odpadky. 
11 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
12 Tamtéž. 
13 Eduard Hlawitschka píše o počátcích českých obyvatel s despektem, Češi se na chodu obce podle 
něj nijak nepodíleli. Osobní korespondence, E. Hlawitschka; Učitelka Božena Trellová uvádí dobré 
české vztahy již do roku 1918, ona sama, ale v obci ještě nežila a vychází pouze ze vzpomínek 
pamětníků. Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích, fond Česká mateřská škola, inv.č. 
1, evd. č. K1. (dále jen SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy.) 
14 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
15 Božena Trellová v kronice mateřské školky podrobněji popisuje způsob hospodaření místních 
zemědělců. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Historik Eduard Hlawitschka v osobní 
korespondenci ze dne 13. 3. 2017 vypisuje počty v zemědělství takto: 10 až 12 větších statků 
s polnostmi včetně tažných koní), v obci bylo 5 až 6 chlívků s krávami, které byly využívány jako 
tažná zvířata na polích, Osobní korespondence, E. Hlawitschka; Vzdálenost obce od Labe jsou 
vzdušnou čarou necelé dva kilometry; viz příloha č. 5, tabulka b) přehled počtu domů a obyvatel. 
16 Vinice dnes již nejsou v dobkovickém katastru, v současnosti mají charakter luk a ovocných sadů. 
17 Sčítání lidu 1921, [online]. [cit. 2017-25-07]. Dostupný z WWW: ˂ 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MC-KZ9?i=81&cc=1930345>; Osobní 
korespondence, E. Hlawitschka. 
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obyvatelstvem v celém širokém okolí.18 Pojem menšina je v tomto kontextu silně 

zavádějící. Ta se především po potlačení národnostního puče v březnu 1919 změnila 

z menšiny české na menšinu německou, přičemž náhlá změna přinesla nepochopení, 

nenávist a snad i touhu po znovunastolení pevného německého řádu.19 

   Nutné je i uvědomění o neoddiskutovatelném faktu, že „menšina“ německého 

národa žila na našem území po dlouhé roky20 a to již dlouho před třináctým stoletím, 

kdy proběhlo největší osidlování zdejších krajů německými národy. Dobkovice byly, 

podle výpovědí pamětníků, ušetřeni viditelné nesnášenlivosti mezi těmito dvěma 

národnostmi až do počátku 30. let,21 jak uvidíme v dalších kapitolách.  

   Konec první světové války přinesl do celého pásma pohraničních oblastí severních 

Čech především velký hlad, a to i do Dobkovic.22 Obyvatelé téměř všech okolních 

obcí neměli skoro žádné potraviny a mnoho místních obyvatel zemřelo v důsledku 

nedostatku jídla i lékařské péče.23 Smutné zprávy, které přicházely od Hraničářů, 

mluvily o ženách bez manželů, o dětech bez rodičů a také o mnoha válečných 

mrzácích, kterým zbyla k jídlu pouze syrová řepa a často jen polévka vařená z trávy 

či sena.24  

   Obětem první světové války byla v centru obce upravena kaple z devatenáctého 

století jako památník se jmény německých padlých, která nemohla být po roce 1918 

zrenovována. V roce 1920 byl stržen i pomník císaře Josefa v nedaleké Kletečné. 

Vzájemné českoněmecké vztahy neměly v obci mnoho společných bodů a takováto 

„česká neúcta“ k mrtvým jim pravděpodobně nepřidala nic dobrého.25 Dobkovičky 

                                                
18 Sčítání lidu 1921, [online]. [cit. 2017-25-07]. Dostupný z WWW: ˂ 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MC-KZ9?i=81&cc=1930345> 
19 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
20 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918-1929), s. 565. 
21 Osobní korespondence ze dne 13. 3. 2017, E. Hlawitschka; Životopis Boženy Trellové 
Zahradníkové ze dne 19. března 1981 v majetku jejího syna Jiřího Zahradníka, zapůjčen se svolením 
publikování daného textu (dále jen Životopis Boženy Zahradníkové.); Božena Trellová popisuje 
vztahy mezi Čechy a Němci až do 30. let 20. století jako bezkonfliktní. SOkA Litoměřice, f. Čmš, 
Kronika mateřské školy. 
22 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
23  J. DRÁZSKÝ, Hraničáři mluví a žalují, s. 13. 
24 Tamtéž. 
25 Eduard Hlawitschka k tomuto poznamenává, že nemožnost uctít německé padlé ve Velké válce 
narušilo trvale českoněmecké vztahy v obci. Osobní korespondence, E. Hlawitschka. Musím 
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jsou dnes součástí větší nepříliš vzdálené obce Velemín a stále jako ve své minulosti 

zůstávají pod jeho katolickou farností při kostele sv. Martina.26 

   Situace v celém pohraničí byla tedy po první světové válce více než zoufalá. 

V okamžicích hladu a pocitu nezmoci byla národnost méně podstatná. České Němce 

a Čechy spojoval boj o sebezáchovu svých rodin, které se ocitly na pokraji přežití. 

V tomto vyhroceném okamžiku dali němečtí Češi najevo svůj nesouhlas s novým 

přerozdělením Evropy a nechtěli se stát součástí nové Československé republiky. 

   Nová republika na podzim 1918 přebírala do své správy německé území, ve kterém 

se situace nezlepšila ani následující jaro. Tehdy se ve většině německých 

měst střetávali vojáci československé armády s českými Němci v oblastech, kde bylo 

více než 50% německé národnosti.27 Ne jinak tomu bylo i v menších pohraničních 

obcích jako byly Dobkovice přidružené k Velemínu s německou většinou 

obyvatelstva.28 Místní čeští Němci nemohli, podle slov Eduarda Hlawitschky, 

demonstrovat za svá práva v době před vyhlášením Saint-Germainské smlouvy.29 

Lidé z takto malé vsi neměli prostředky a ani potřebný vliv na světové dění, což 

ovšem neznamenalo, že se jich celá situace hluboce nedotýkala. Žili sice na českém 

území, ale vše kolem nich bylo německé, jejich domovy, děti i práce, přesto se podle 

vzpomínek historika Hlawitschky cítili jako občané tohoto státu.30 Velmi nepříjemně 

vnímali zabrání blízkého města Litoměřic již v prosinci 1918, kde žilo téměř 

85% německého obyvatelstva.31 Ti z bohatších místních sedláků jezdili do Litoměřic 

za obchodem i za nákupy a zabrání města brali jako provokaci českého Národního 

výboru vůči všem českým Němcům.32 Na počátku dvacátých let zaznamenala obec 

                                                                                                                                     
poznamenat, že se dvě cedule se jmény padlých Němců po roce 1945 odstranily z průčelí kaple 
a do původního stavu nebyly dosud navráceny. 
26 Jaroslav SCHALLER, Topographie des Königreichs Böhmen, 16 sv., Prag 1785–1790 [online]. [cit. 
2016-11-06]. Dostupný z WWW: ˂ 
https://books.google.cz/books/content?id=NOcBAAAAMAAJ&hl=cs&pg=PA66&img=1&zoom=3&
sig=ACfU3U1GXaNt7GnagaKhKsYav0xNKcxoKA&ci=175%2C463%2C758%2C297&edge=0>. 
27 J. DRÁZSKÝ, Hraničáři mluví a žalují, s. 14. 
28 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
29 Saint-Germainské smlouva byla mírová smlouva podepsaná po skončení První světové války dne 
10. 9. 1919. 
30 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
31 Tamtéž. 
32 Tamtéž. 
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mnoho nepříjemných projevů „čechizace“,33 která se ještě více prohloubila 

s nástupem hospodářské krize v roce 1929.  

   Rozpad Rakouska-Uherska a vznik nové republiky měl své klady i mínusy pro 

každou obec či město, a i když pohraniční obce zaznamenávaly změny ve státě jistě 

mnohem pomaleji, tak i v nich narůstalo smutné poznání, že se zase tak mnoho 

nezměnilo. Dobkovičtí zemědělci a místní řemeslníci nežili v takové poválečné bídě 

jako lidé v pohraničních městech,34 kde se soustředila velká masa lidí dělnického 

původu, která neměla práci. V centrech měst neměli lidé možnost obhospodařovat 

ani kousek vlastní půdy, a tak je hlad po základních potřebách člověka zavedl 

do téměř neřešitelné situace. Není tedy divu, že se bída sociálně slabých obyvatel 

namířila především proti rychle rostoucí bohatší vrstvě obyvatelstva, a ne přímo proti 

vládě či politikům. Ti byli příliš jiní a nedosažitelní díky svému způsobu života 

ve zdánlivě vzdáleném hlavním městě republiky.  

   Zneklidňující zprávy, které přicházely do pohraničních obcí, o propukání 

takzvaných hladových bouří, neměly tak velký význam pro každodenní starosti v této 

zemědělské oblasti.35 Lidé zde žili své klidné, pomalé životy se zdánlivě neměnnou 

jistotou v okolní úrodné půdě. Nicméně i tady bylo nutné řešit například otázky 

změny v měnovém systému, jelikož nutně zasáhl každou sebemenší oblast 

Československa. Jméno Aloise Rašína bylo známé i ve zmiňovaných Dobkovicích, 

ale následná skutečnost, že zásadním striktním vyhlášením nové měny dokázal 

postupně pozvednout ekonomiku celého nového státu, k lidem na vesnicích 

přicházela pomalu.36 Změna měnového systému musela místní občany vést 

k diskuzím a veřejně diskutovaným polemikám. To, že byly spolu s novou ústavou 

položeny základy pevného státu, neměnilo nic na faktu, že místní čeští Němci 

s ústavou nesouhlasili a ani se na ní nepodíleli.37 Na počátku dvacátých let se necítili 

jako součást státu a jejich chování tomu odpovídalo, jak v politice, tak i v místních 

poměrech. Čeští agrárníci v čele s Antonínem Švehlou si postupně upevňovali své 

                                                
33 Proces počeštění vnímaný především německými občany v meziválečném období. 
34 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
35 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918-1929), s. 54. 
36 Tamtéž, s. 61. 
37 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
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pozice spolu s potravinářským průmyslem a bankovnictvím, zemědělství hrálo 

po celou dobu trvání republiky nejpodstatnější roli v celém státě.38 V Dobkovicích 

žili sice především němečtí agrárníci, kteří se do politiky připojili až v roce 1920, 

ale víceméně zemědělská skladba obyvatelstva se postupně měnila rozšiřujícím 

se českým osidlováním po celá dvacátá léta.          

   Počty českých obyvatel v Podkrušnohoří, kam patřila na počátku dvacátého století 

i obec Dobkovice, se mnohdy lišily v soukromých a úředních sčítáních. Současní 

odborníci na tuto problematiku se domnívají, že byl na místní českou menšinu 

vytvářen silný nátlak ze strany německých zaměstnavatelů, taktéž od sčítacích 

komisařů i obecních či městských úřadů, kde byla v pohraničních oblastech 

zastoupena v drtivé většině německá národnost.39 Dohledatelný údaj o počtu 

obyvatel Dobkovic a jeho národnostní složení dle sčítání lidu z roku 1921 

je necelých dvě stě německy mluvících obyvatel.40 Zde se rozchází výpověď 

místního rodáka německého původu Eduarda Hlawitschky s údaji ve školní kronice, 

která uvádí rodiny s českou národností od konce 19. stol. Historik Hlawitschka 

poukazuje na skutečnost, že až do roku 1918 zde nikdo s českou národností nežil.41 

Jelikož ale byly počty obyvatel v pohraničí obecně  v soukromém sčítání 

nezanedbatelně vyšší, lze se opřít o názor místní učitelky Boženy Trellové a vzít 

v potaz přítomnost českých obyvatel i v této obci již před rokem 1918. Několik 

hostinců, dvoupodlažní nádražní budova, tři menší obchody a poměrně velký hřbitov 

stojící na okraji obecního katastru ale měly přesto pouze německý charakter.42 

                                                
38 Agrární strana byla ve 30. letech hlavní státotvornou stranou, předsedou vlády byl vždy agrárník 
a strana se téměř nepřetržitě podílela na hospodářské i politické scéně i díky tomu, že ovládli 
ministerstvo zahraničí. Ferdinand SEIBT, Německo a Češi: dějiny jednoho sousedství uprostřed 
Evropy, Praha 1996, s. 222; Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, 
Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929), s. 65. 
39 Michal ŠIMÁNĚ, Zřizování českých menšinových obecných škol na Ústecku v letech 1867-1930, in: 
E-Pedagogium IV/2010, s. 85-86, [online]. [cit. 2017-17-07]. Dostupný z WWW: ˂ 
http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-
pedagogium_IV-2010.pdf>.  
40 Sčítání lidu 1921, [online]. [cit. 2017-25-07]. Dostupný z WWW: ˂ 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MC-KZ9?i=81&cc=1930345>. 
41 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
42 Obec dnes nemá vlastní obchod, hospodu a ani žádnou řemeslnou dílnu, počet obyvatel v roce 2017 
byl pouhých 103. 
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   Můžeme tedy předpokládat menší počet česky mluvících obyvatel, ale skutečností 

zůstává fakt, že až do roku 1928 není zaznamenána žádná oficiální žádost o zřízení 

místní české mateřské školy. Počet česky mluvících dětí tedy nemohl dosahovat 

potřebného kritéria.43 Žádosti na zřízení menšinové české školy či mateřské školy 

byly podávány buď místní Národní jednotou severočeskou nebo Ústřední maticí 

školskou.44 V systému zakládání mateřských škol po vzniku ČSR nenastal žádný 

výrazný obrat. Státní menšinové mateřské školy se zakládaly u škol obecných, zde 

to byla obecná škola ve Velemíně. Mateřská škola pak zůstala až do roku 1938 

v pravomoci dané obce.45 Děti ve školním věku z Dobkovic navštěvovaly před první 

světovou válkou nově postavenou obecnou školu v nedaleké obci Chotiměři, kde 

probíhalo vyučování pouze v německém jazyce.46  

   Na základě údajů sčítání z roku 1921 měla německá menšina 23% podíl 

na národnostním složení Československa,47 a podle výpovědi rodáka německého 

původu z Dobkovic nastal zásadní problém v tom, že po převratu bylo českým 

Němcům odebráno právo volby, kde a jak chtějí žít.48 Historik Hlawitschka píše, 

že se pro jeho rodinu stala tvorba nového státu pouhou diktaturou a bohužel 

ne formou deklamované demokracie.49 Vnímali, že se státní aparát nového státu 

postupně začal obracet nejen proti německé a maďarské menšině, ale i proti stále 

                                                
43 M. ŠIMÁNĚ, Zřizování českých menšinových obecných škol na Ústecku v letech 1867-1930, 
in: E Pedagogium IV/2010, s. 85-86, [online]. [cit. 2017-17-07]. Dostupný z WWW: ˂ 
http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-
pedagogium_IV-2010.pdf>.  
44 M. ŠIMÁNĚ, Zřizování českých menšinových obecných škol na Ústecku v letech 1867-1930, 
in: E Pedagogium IV/2010, s. 90, [online]. [cit. 2017-17-07]. Dostupný z WWW: ˂ 
http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-
pedagogium_IV-2010.pdf>. 
45 Věra MIŠURCOVÁ, 150 let mateřského školství v českých zemích: J. V. Svoboda a jeho 
následovníci, Praha 1982, s. 29. 
46 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
47 Sčítání lidu, domů a bytů, Struktura jiných národností, [online]. [cit. 2017-08-08]. 
Dostupný z WWW: ˂ https://www.czso.cz/csu/sldb/struktura_jinych_narodnosti>. 
48 Osobní korespondence, E. Hlawitschka; Němečtí poslanci byli i po roce 1920 v pozici menšiny, 
jazyková rovnoprávnost zůstala pouhou formalitou a společné budování kulturního státu nebylo 
po celou dobu trvání republiky v dohledu. F. SEIBT, Německo a Češi: dějiny jednoho sousedství 
uprostřed Evropy, s. 261. 
49 Osobní korespondence, E. Hlawitschka; Božena Trellová jmenuje otce Eduarda Hlawitschky jako 
jednoho z prvních, kdo vstoupil do henleinovy strany. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské 
školy. 
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sílící komunistické straně a také proti rozšiřujícímu se vlivu Kominterny.50 Nicméně 

místní Češi i Němci uznali v pozdějších letech důležitost a vliv československého 

státního aparátu. Ten se osvědčil zejména za velké hospodářské krize ve třicátých 

letech, a to především energickým potlačením projevů nespokojenosti širokých mas, 

což ocenily všechny národnosti Československa.51 Ve dvacátých letech se politická 

situace měnila velmi často a možnost alespoň zdánlivě ovlivňovat dění v republice 

ve volbách byla pro většinu obyvatel důležitá.52 

   Československá republika měla v meziválečném období oficiální statut národního 

státu, ale ten se etnicky nikdy nepodařilo zaručit a ani plně realizovat. Kolektivní 

práva minorit nebyla uznána, nepomohlo ani to, že národní stát zajišťoval veškerá 

práva jednotlivců.53 Setrvačnost války byl následný efekt, se kterým se musela nová 

republika v prvních čtyřech letech postupně vyrovnat. V českých zemích ubylo téměř 

140 tisíc obyvatel,54 nedostatek potravin dolehl i na zemědělské pohraniční obce. 

Sice zde nebyla tak výrazná bída jako ve městech, ale mnoho mužů v nejlepších 

letech se z války nevrátilo a ženy musely zastat těžkou práci na polích samy. 

Což se neblaze odrazilo ve výnosech úrody jako takové a je pravděpodobné, 

že i na počtech nově narozených dětí. Celkově mělo Československo na počátku 

republiky prudký pokles porodnosti, a to i přestože byl počet žen vyšší než před 

válkou.  

   Nově narozených dětí v Dobkovicích přibývalo velmi pozvolna, ve sčítání lidu 

v roce 1921 a i z výpovědi historika Hlawitschky je zřejmé, že přibyly především 

                                                
50 Kominterna (Třetí komunistická internacionála) v Moskvě se datuje na 2.- 6. března 1919, v Liberci 
v březnu 1921 do ní vstoupili němečtí komunisté a na sjezdu v Národním domě v Praze 15. května 
téhož roku přijali českoslovenští komunisté podmínky pro přijetí do Kominterny.  Martin 
NECHVÁTAL, 15. 5. 1921: založení KSČ: ve službách Kominterny. Praha 2002, s. 14-29; B. 
Šmeralovi se podařilo získat pro nově vzniklou komunistickou stranu Československa nebývalé 
množství dělnictva, a tím položit základ jedné z nejsilnějších komunistických stran v tehdejší Evropě. 
Jacques RUPNIK, Dějiny komunistické strany Československa, Praha 2002, s. 50-51. 
51 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
52 Mužům, kteří byli za války součástí armády a po jejím skončení v ní zůstali, se v roce 1927 nelíbilo 
zrušení volebního práva v celém československém vojsku. Stát tímto krokem chtěl zajistit 
nepolitičnost a nestrannost armády. Zdeňka HLEDÍKOVÁ–Jan JANÁK–Jan DOBEŠ, Dějiny správy 
v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2007, s. 333. 
53 Antonín KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek XIV., 1929-1938, Praha 2002, s. 66. 
54 Zdeněk KÁRNÍK, Malé dějiny československé 1867-1939, Praha 2007, s. 194. 
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české děti z rodin zaměstnanců místní železniční stanice.55 Obyvatelé Dobkovic byli 

téměř všichni náboženským vyznáním římští katolíci.56 Každou neděli se pěšky, 

na kolech i povozech dopravovali do nedalekého Velemína, kde byla jejich farnost 

při kostele sv. Martina. Nikdo z Dobkovic nevlastnil v meziválečném období 

automobil ani motocykl, velká mobilita nebyla prý ani zapotřebí.57 Dospělí, kteří 

potřebovali rychle do Chotiměře či do Velemína, používali v té době hodně 

využívané jízdní kolo.58 Pokud někdo potřeboval nakoupit či něco zařídit 

ve vzdálenějším městě, vzal si koně nebo na větší nákup povoz s koňmi. Slabá 

automobilizace byla v celém státě, vyjma hlavního města, ve třicátých letech silně 

pod úrovní vyspělých zemí Evropy.59  

   Teplickou železniční dráhu využívali všichni dospělí, kteří dojížděli do Lovosic 

za prací stejně jako žáci vyšších ročníků, kteří navštěvovali školu v Lovosicích nebo 

v Litoměřicích. Vlak jezdil ve všední dny z Dobkovic ráno, v poledne a večer.60 

V meziválečných letech byl přidán i pozdní vlak, který přijížděl okolo půl jedenácté 

večer. Většina dobkovických mužů pracovala v zemědělství a v místním dobře 

prosperujícím lomu. Jeden z mála automobilů, který v těch letech občasně přijížděl 

do vsi, byl kamion pro štěrk a všechny místní děti, české i německé, to měly zcela 

pochopitelně za velkou podívanou.61 

   Ve zmiňovaném období několik místních obyvatel, ve velké většině Čechů, 

odstoupilo od katolické víry k ateismu, včetně celých svých rodin.62 Tato skutečnost 

nepřinesla příliš mnoho porozumění mezi německými katolíky a českými ateisty, 

                                                
55 Sčítání lidu 1921, [online]. [cit. 2017-03-08]. Dostupný z WWW: ˂ 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MC-KZ9?i=81&cc=1930345>. Shodující se údaje 
E. Hlawitschky; Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
56 Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích, fond Farní úřad Velemín1678 - 1946, 
Farní knihy, inv.č. 44, evd. č. K5, K16, K17 a KT2. 
 (dále jen SOkA Litoměřice, f. Velemín, Farní knihy.) 
57 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
58 Chotiměř je vzdálená 1,5 km a Velemín 3,5 km od Dobkoviček. 
59 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918-1929), s. 517; Rozmach automobilového průmyslu přišel paradoxně až v letech 1928-
1933 za hospodářské krize. Z. KÁRNÍK, Malé dějiny československé (1867-1939), Praha 2008, s. 
209. 
60 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
61 Tamtéž. 
62 SOkA Litoměřice, f. Velemín, Farní knihy. 
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propast mezi nimi se nebezpečně prohloubila.63 A nebylo to jen z hlediska 

národnostního a náboženského, svou roli hrály i kulturní oslavy, školství 

a nastupující velmi odlišné politické smýšlení. 

   Někteří čeští Němci v polovině dvacátých let sice zvolili cestu spolupráce a snažili 

se podílet na lepším národnostním uspořádání státu, ale mnoho z nich zůstalo 

z dnešního pohledu negativisty. Ti „českou nadvládu“64 nikdy neuznali a postupně 

přešli na počátku třicátých let k nastupujícímu nacismu.65 Společné soužití Čechů 

a Němců v Dobkovicích bylo podle historika Hlawitschky založené víceméně 

na dohodě než „na platných zákonech“, ale vzájemná pomoc, přátelství či dokonce 

nově uzavřená smíšená manželství se prý často neobjevovala.66 Učitelka Božena 

Trellová ovšem popisuje své přátelství s několika místními Němci a její pohled 

je velmi odlišný. 

   Definovat tuto problematiku není snadné ani v dnešní době. Základ můžeme hledat 

s největší pravděpodobností v neznalosti národního jazyka a také nesporně i v letité 

národní averzi.67 Až do státního převratu se malá chudá česká menšina v okolí 

Dobkovic takřka neuplatňovala. Byla obklopena příslušníky německé národnosti 

v téměř absolutních procentech. To, že pro nedostatek českých škol propadávala 

po celé generace soustavnému odnárodňování, byl fakt, který se projevil v celé řadě 

zgermanizovaných českých jmen například zmiňovaný Hlawitshka68 nebo Shimanek 

a mnohá další příjmení i z okolních vesnic.69 

   Vztahy nebyly dobré ani z hlediska vyvlastnění majetku na základě pozemkové 

reformy z roku 1921 největšího dobkovického vlastníka Meierholfa, který i s rodinou 

                                                
63 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
64 V dopise ze dne 13.3. 2017 Eduard Hlawitschka uvádí emočně zabarvené slovní spojení „česká 
nadvláda“. Tamtéž; Ovšem Němci chtěli sami sebe prezentovat plnoprávně, s tím, že nechtěli 
v budoucnu uznat své postavení německé menšiny. A. KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny české, 
Svazek XIV., 1929-1938, s. 426. 
65 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918-1929), s. 566. 
66 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
67 A. KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek XIV., 1929-1938, s. 66. 
68 Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích, fond Česká mateřská škola. 
69 Sčítání lidu 1921, [online]. [cit. 2017-03-08]. Dostupný z WWW: ˂ 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MC-KZ9?i=81&cc=1930345>. 
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patřil ke šlechtickému rodu Schwarzenbergů, a to již od bitvy na Bílé Hoře.70 

Tato reforma se v obci uplatňovala až do roku 1925. Zmiňovaní Meierhofovi 

vlastnili pět velkých obydlených dvorů, které byly vyjmuty z župy a obsazeny 

českými osídlenci, z nichž někteří byli do té doby ve službě knížete Schwarzenberga. 

Němečtí sedláci tím ztratili práva obhospodařovat velkou část původních pozemků.71 

Ztráta zaměstnání i majetku často zavedla německé obyvatele do neřešitelné situace, 

když například manžel Beatrix Rischlinkové přišel o práci na místní železnici v roce 

1925 poté, co se jeho žena prohlásila za Němku. Nemohl splácet stavbu svého 

nového domu čp. 51 a jako podřadný dělník na splátky hypotéky již finančně 

nedosáhl. Jeho soused Florian Hühnel jako jeho věřitel přišel o vlastní dům 

i o manželku, která nedlouho poté spáchala v obci sebevraždu. Beatrix Rischlinková 

se s rodinou odstěhovala, a ještě dlouho poté v sobě řešila otázku, zda by se toto 

všechno stalo, kdyby se prohlásila Češkou. Její dilema řešil tehdy i Pražský senát.72 

   Přes všechny počáteční problémy první republiky i přes těžká národnostní 

nedorozumění zažilo Československo období rozkvětu.73 V Dobkovicích je to možné 

vidět na základě sčítání lidu v letech 1921 a 1930, a i z výpovědi historika 

Hlawitschky je zřejmý nebývalý rozvoj obce a procentuálně opravdu silný nárůst 

jeho českých i německých obyvatel na počátku třicátých let.74  

  

                                                
70 Osobní korespondence, E. Hlawitschka; Pozemková reforma sebou přinesla několik přehmatů, 
jedním z nich i „pozemkový úřad“, který nepodléhal žádné parlamentní kontrole a jak lze 
předpokládat, mnoho pozemkových „úprav“ se stalo činitelem korupce. F. SEIBT, Německo a Češi: 
dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, s. 265. 
71 Celkově to bylo 31 % pozemků obce. Osobní korespondence, E. Hlawitschka.  
72 Eduard Hlawitschka popisuje více takových tragických odchodů českých Němců z Dobkovic včetně 
jeho strýce Eduarda Hlawitschky. Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
73 Zlatá léta republiky, pojem, který začíná rokem 1924 a lze i definovat konec v okamžiku černého 
pátku na New Yorské burze na podzim 1929. Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-
1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929), s. 549.  
74 Sčítání lidu 1921, [online]. [cit. 2017-03-08]. Dostupný z WWW: ˂ 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MC-KZ9?i=81&cc=1930345>. Shodující se údaje 
od E. Hlawitschky. Osobní korespondence, E. Hlawitschka; Němců bylo v roce 1930 
v Československu 3 150 000, Čechů 7 319 000 a Židů z toho 0,35 %. Z. KÁRNÍK, České země v éře 
První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929), s. 498-
499; Henleinova stížnost společnosti národů v dubnu 1936 uváděla poměrně přesný výčet německých 
nezaměstnaných a to z 846 tisíc téměř 300 tisíc, což byla procentuálně největší nezaměstnanost 
v Evropě. Tamtéž, s. 424; V celém pohraničí byli levně na prodej továrny, hospodářství s polnostmi i 
lesy, dlužno říct, že toho Češi v „národním zájmu“ využívali. Tamtéž, s. 425. 
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1.2 Obec v dosahu školské správy Litoměřic  

 

Školství v národnostně smíšených oblastech mělo svůj základ v Rakousku-Uhersku, 

kde podle zákona č. 142/186775 měly mít všechny národy zajištěné rovné 

a neporušitelné právo na školu s národním vyučovacím jazykem, pokud byly splněny 

podmínky pro jejich vznik. 

   Ministerstvo školství a národní osvěty se datují od roku 1919, kdy byla školská 

správa zařazena do administrativně politické správy.76 Jednotlivé odbory spravovaly 

veškeré záležitosti menšinových škol, národních škol i škol mateřských. Úkoly 

veřejné správy byly poměrně aktivně svěřovány v meziválečném období různým 

soukromým a poloveřejným institucím, tak aby to budilo zdání široké účasti 

občanstva na veřejné správě. Jejich negací byla zdlouhavost a často i liknavost 

k nepohodlným návrhům.77 

   Od roku 1920 byly v každé obci, kde byla zřízena škola, založeny místní školní 

rady. Okresní školní výbory zajišťovaly školskou správu, která podléhala zemské 

školní radě rozdělené na dvě národní sekce. Litoměřice měly vlastní školskou správu, 

pod kterou spadal Velemín i s Dobkovicemi. Pro menšinové školy byly nově zřízeny 

pomocné místní školní výbory s obdobným zastoupením jako u místních škol.78 

Neméně důležitá byla centralizace ve školské oblasti, jež měla urychlit řízení 

a podpořit vliv státu na výuku i směr navrhovaných změn.79 

   Zakládání a rušení menšinových škol se stalo dějištěm nacionálně laděných sporů, 

které mnohdy vedly k nepříjemnostem.80 V pohraničí se čeští občané obávali 

především germanizace, jelikož německá komunita byla ve většině případů movitější 

a tím i mocnější v prosazování svých vlastních zájmů. Hůře vybavené české školy 

se staly absurdním zrcadlem československého státu. Školský systém procházel 
                                                
75 Zákon: Ř. z. o obecných právech státních občanů. 
76 Z. HLEDÍKOVÁ–J. JANÁK–J. DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po 
současnost, s. 356. 
77 Tamtéž, s. 335. 
78 Tamtéž, s. 358. 
79 Zdenka VESELÁ, Vývoj českého školství, Praha 1988, s. 75. 
80 Školská politika uzavřením velkého množství německých jednotřídek a zároveň vznikem nových 
českých menšinových škol způsobila silné národnostní nepokoje v daných oblastech. F. SEIBT, 
Německo a Češi: dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, s. 263; Z. KÁRNÍK, České země v éře 
První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929), s. 187. 
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přestavbou podle představ presidenta T. G. Masaryka tak, aby byl pročeský, ale 

nebyl protiněmecký.81 Problém ale nastával v menšinovém školství, kde podpora 

státu nebyla na straně německé, a tudíž se situace vyostřovala na jedné straně mezi 

bojovnými hraničáři a na straně druhé stojícími německými národovci.82 

   V Dobkovicích se otevřela otázka české výuky již v roce 1919. Hledal se způsob, 

jak vyřešit výuku pro prvních pět českých žáků a brzy poté pro téměř dvojnásobek 

dětí. Chyběly prostory, kde by bylo možné vést výuku v českém jazyce. Stávající 

budova v Chotiměři měla pouze dvě vyučovací místnosti a nebylo možné umístit 

osmdesát německých žáků do jedné a ve druhé učit pouhých deset českých dětí. 

Tehdy se začalo uvažovat o výstavbě úplně nové školní budovy.83 

   Neutěšená situace, tlak místních Němců na nově příchozí české obyvatele 

do pohraničí a naprostý nedostatek českých škol přesvědčil politické vedení nové 

republiky o nutnosti urychleně řešit situaci i s pomocí Národní jednoty 

severočeské.84 Její činnost se znovu naplno rozběhla, ale až od roku 1922, a postupně 

přibylo i několik jejích místních odborů. Po celá dvacátá léta pokračovala NJS 

ve školské pomoci, sice již v menší míře, ale stále velmi účinně. Pomáhala dodržovat 

nový školský zákon č. 189 z roku 1919,85 který umožňoval založit českou školu 

všude, kde toho bylo zapotřebí.86 Jednota také poskytovala finanční podporu 

jednotlivým školám, zajišťovala i konkrétní pomoc formou stravování, ošacení 

a velmi důležitou kulturní podporu. Součástí naposled zmiňované pomoci bylo 

zakládání místních i školních knihoven, které mívaly třicet až sto svazků knih. 

V těchto původně německých oblastech byla knihovna s českými knihami často 

to jediné, v čem cítili hraničáři sounáležitost se svým rodným jazykem.  

   Po roce 1919 převzal starost o knihovny stát. NJS zůstala v této oblasti důležitým 

faktorem zvláště pro malé obce, které měly příliš malou českou menšinu, aby pro 

                                                
81 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918-1929), s. 188. 
82 Tamtéž, s. 189. 
83 Osobní korespondence, E. Hlawitschka; SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
84 Národní jednota severočeská (dále jen NJS). 
85 Zákon o zřizování menšinových škol (tzv. Metelkův zákon), podle tohoto zákona mohla být 
menšinová škola zřízena podle tříletého průměru, kde je nejméně 40 dětí školou povinných. 
86 NA Praha, f. NJS, Ferdinand ČENSKÝ, Národní jednota severočeská 1885-1948, s. 31 (Brožura 
bez autorova křestního jména a bez úvodní strany). 
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ně platil nárok na příspěvek pro české knihovnictví. Jednota dokázala zajistit na 

litoměřicku putovní české knihovny.87 Zakládání a udržování nových veřejných 

knihoven zajišťovaly v každém okrese místní osvětové komise, které potom 

zůstávaly v jejich správě.88 Hospodářský a kulturní program v malých obcích tehdy 

nemohl probíhat bez darů mnohých národně cítících občanů, kteří za svého života, 

ale i formou pozůstalosti odkázali nemalé částky na pomoc hraničářům.89 Častou 

formou, která byla velmi důležitá v pohraničí, byly právě zmiňované české knihy 

určené pro veřejné knihovny i pro české školství.90 Největší rozvoj a vznik 

menšinových obecných škol byl mezi lety 1919 až 1924.91  

   Nově také vznikaly měšťanské a střední školy pro obě národnostní skupiny.  

Německé školy spadly pod správu spolku „Kulturverband“92 a české školství měla 

nadále na starosti Ústřední matice školská.93 Mezi jednotlivými školami panovala 

častá rivalita, ale našly se i výjimky, kdy německé děti navštěvovaly české školy 

a naopak. V roce 1919 byl přijat menšinový školský zákon, který měl zaručit každé 

národnosti možnost vzdělávání v rodném jazyce. Ovšem tento zákon přinesl hlavně 

národnostní napětí, jelikož byly rušeny v mnoha případech německé školy a české 

školy byly naopak nově zakládány.94 

   Výuka němčiny na počátku dvacátých let patřila na českých školách stále ještě 

mezi jazykové priority.95 V litoměřickém okrese, který byl zastoupen německou 

národností v mnohem větší míře než českou, se vládní politika mezi lety 1923-1924 

soustředila na to, aby byla čeština chápána jako státní, oficiální jazyk. Avšak 

                                                
87 NA Praha, f. NJS, F. ČENSKÝ, Národní jednota severočeská 1885-1948, s. 33. 
88 Z. HLEDÍKOVÁ–J. JANÁK–J. DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu 
po současnost, s. 358. 
89 V nedělních večerních listech vyšel dne 3. 10. 1928 článek (NA Praha, f. NJS), že Ústřední matice 
školská potřebuje pro své školy 16 mil. korun a žádá české občany, aby pomohly přes sbírky NJS 3 
školám středním, 2 školám občanským, 286 opatrovnám a mateřských škol, 61 živnostenským školám 
pokračovacích a 52 jazykovým kurzům s celkovým počtem 858 učitelských a opatrovnických míst. 
Výroční zpráva Národní jednoty severočeské: 1935-36, Praha 1937, s. 39. 
90 Tamtéž, s. 46. 
91 Obecně vývoj počtu škol mezi lety 1921-1937 podle propočtů Silvie Kučerové nadále vzrůstal. 
Silvie KUČEROVÁ, Proměny územní struktury základního školství v Česku, Praha 2012, s. 69. 
92 „Kulturverband“ měl za cíl podporu lidově výchovných snah Němců v ČSR od svého vzniku 
v listopadu 1919. 
93 Václav KURAL–Zdeněk RADVANOVSKÝ a kol., „Sudety“ pod hákovým křížem, s. 379-380. 
94 Tomáš KASPER–Dana KASPEROVÁ, Dějiny pedagogiky, Praha 2008, s. 200. 
95 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918-1929), s. 370. 
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hromadné zkoušky z češtiny znamenaly pro mnoho místních Němců propouštění 

z práce a následně pro ně bylo téměř nemožné sehnat jiné zaměstnání na stejné 

úrovni v celém okrese.96 Jazyková nařízení z roku 1926 byla složitým problémem, 

avšak byla v nich snaha vnést mezi národy přesná a jasná pravidla. Odnárodňování 

Čechů v německých oblastech a opačně mělo být tímto nařízením znemožněno, 

jelikož ale byla pravidla technicky téměř nesplnitelná, na většině území nebyla nikdy 

důsledně dodržována. Nařízení nesla výraznou pečeť českého nacionalismu, kterou 

zcela pochopitelně nechtěla německá menšina přijmout.97  

   Na českých obecných školách se ani přes nátlak českých nacionalistů nezavedl 

český jazyk jako povinný.98 Je ale nutné vidět i skutečnost, že meziválečné období 

zaznamenalo ve školství rozkvět a také mnohem větší nároky na úroveň vzdělávání, 

kdy skladba školy měla nově osm tříd.99 První úkoly, se kterými se republika v rámci 

školství potýkala, byla snaha zvýšit výrazně počet českých škol ve všech jeho 

typech, omezit vliv církve na školství, modernizovat obsah výuky a přivést do škol 

vysokoškolsky i pedagogicky vzdělané učitele.100 Litoměřický okres byl i tehdy 

poměrně v dosahu pražských vysokých škol a vzdělávání místních učitelů nebylo 

až zas tak nedosažitelné. Otázka, která řešila vysokoškolské vzdělání učitelů, nebyla 

do konce dvacátých let realizována a nebyla bohužel dosažena ani jednota učitelstva 

v organizační praxi. To bylo nadále ovlivňováno jednotlivými politickými stranami 

a vedeno k cílenému prosazování svých úzkých zájmů.101  

   Od počátku vzniku první republiky začal platit ministerský výnos o tom, 

že náboženské úkony již nejsou povinnou součástí výuky.102 Výuka náboženství 

a vliv katolické církve v českých školách byla na rychlém ústupu. Například v letech 

1927-1928 byla již téměř polovina učitelů bez katolického vyznání a z toho téměř 
                                                
96 Tamtéž, s. 371. 
97 Tamtéž s. 385-386. 
98 Tamtéž, s. 500. 
99 Markéta PÁNKOVÁ–Dana KASPEROVÁ–Tomáš KASPER, Meziválečná školská reforma v 
Československu, Praha 2015, s. 19. 
100 Z. VESELÁ, Vývoj českého školství, s. 72; Hromadné vystupování z církve dosahovalo v celé zemi 
v průměru 10 % a mezi českými gymnasiálními profesory dokonce více než 30 %, oproti tomu 
němečtí učitelé měli sotva 0,3 % odchod od katolické církve. F. SEIBT, Německo a Češi: dějiny 
jednoho sousedství uprostřed Evropy, s. 262. 
101 Růžena VÁŇOVÁ–Karel RÝDL–Josef VALENTA, Výchova a vzdělání v českých dějinách: 
(obecné školství, 1848-1939), Praha 1992, s. 131. 
102 Z. VESELÁ, Vývoj českého školství, s. 75. 
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30 % bez vyznání s přesvědčením své svobodomyslnosti.103 Po roce 1929 byla 

omezena výuka náboženství pouze do páté třídy a byly rozšířeny humanitní 

předměty.104 

   S uvolněním náboženství souviselo i zrušení celibátu českých učitelek, které 

proběhlo ve dvacátých letech, a znamenalo velké osvobození tohoto zaměstnání.105 

Zákon z roku 1919 umožnil učitelkám všech kategorií možnost se vdát a pobírat 

během mateřství placenou mateřskou dovolenou. Stejně tak se upravily platy všech 

učitelských kategorií.106 Pro kategorii učitelek mateřských škol bylo v roce 1920 

ustanoveno stejné právní postavení jako učitelů veřejných škol.107  

   Ve dvacátých letech bylo náboženství v českých zemích na cestě k odklonu 

od katolicismu. Část českého obyvatelstva, především z velkých měst, přešla k jiným 

církvím a velká část k bezvěrectví.108 V pohraničních oblastech zůstávala víra více 

zakořeněna a k tolika změnám nedocházelo, ale jak uvidíme dále, v Dobkovicích 

nebyl v době první republiky mezi Čechy téměř žádný věřící katolík.109 Mezi 

českými Němci byli zastoupeni jak věřící evangelického učení, tak i katolické víry, 

ale mnohem méně lidí německého původu přešlo k ateismu.110 

   České školství bylo v letech 1928-1929 atakováno vznikem českoněmecké koalice, 

která prosadila dosazení německých učitelů pro menšinové školy na výuku 

německého jazyka. Učitelé české národnosti se v pohraničí bránili logickým 

argumentem, znějícím ve smyslu národní výchovy v českých školách. Odmítali 

přijmout do svých kolektivů německé kolegy a tím byl i negativně narušován 

potřebný klid pro výuku dětí. Učitelé rovněž upozorňovali na stále platící zákon 

z roku 1905,111 který zabraňoval vstup do české třídy dětem ze smíšeného 

                                                
103 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá 
léta republiky (1918-1929), s. 318. 
104 Tamtéž, s. 525. 
105 Tamtéž, s. 517. 
106 Z. VESELÁ, Vývoj českého školství, s. 107. 
107 Vládní návrh zákona o mateřských školách, Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1920., [online].[cit. 
2017-20-07]. Dostupný z WWW: ˂ http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t1004_00.htm>. 
108 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá 
léta republiky (1918-1929), s. 318. 
109 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
110 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá 
léta republiky (1918-1929), s. 319. 
111 Takzvaný Perkův zákon, který za monarchie určoval podmínky přijetí dětí do národních škol. 
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manželství, kde byl otec německého původu. Reklamace těchto dětí byla smysluplná 

do konce první světové války, ale na konci dvacátých let se stala nesmyslně 

germanizační složkou školských nařízení.112  

   Zároveň zákon z roku 1921 o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželského původu 

zůstával nenaplněný z důvodu chybějícího prováděcího nařízení. Ten byl platný 

až od roku 1930 s tím, že ochranným dozorem se stalo okresní národnostně 

rozdělené zařízení péče o mládež. Opatrovnictví se od ustanovení zákona ujmula 

národnostně stejná osoba, aby se předešlo stejnému odnárodňování dětí jako 

v sousedních zemích té doby.113 

   Československá sociální demokracie měla ve svém programu v roce 1930 

požadavek školské a kulturní autonomie pro národnostní menšiny. Školní rady 

se měly skládat z obyvatelstva a z učitelů tak, aby každá národnost spravovala své 

školy sama. Jenže cesta k usmíření obou národů touto cestou skončila velmi záhy 

nástupem Hitlera k moci v sousedním Německu.114 Litoměřický kraj podléhal 

německému tlaku ve velké míře a odrážel se i ve školské správě. Školství ve svém 

prvorepublikovém počátku postrádalo především prostorovou dimenzi. Dnes nám 

chybí přesný přehled všech vzdělávacích zařízení, můžeme vycházet pouze 

z místopisných, vlastivědných publikací i z Atlasu republiky Československé z roku 

1935.115 Chybí nám analýzy na regionálních úrovních, jelikož data byla zpracována 

pouze pro vyšší územní celky. Lze ale konstatovat, že zavedením všeobecné školní 

docházky se síť národních škol posílila, i když nemáme k dispozici žádné 

kartografické dílo s analýzou tehdejšího školství.116 Školství bylo všeobecně 

považováno jako přínosné a důležité v národnostních otázkách společnosti, 

ale i v těchto intencích byli učitelé na menšinových školách většinou velmi mladí 

absolventi škol. Stížnosti z litoměřického kraje na úroveň vyučování se množily 

do té míry, že byla na počátku třicátých let podána oficiální žádost na školskou 

                                                
112 NA Praha, f. NJS, Němečtí učitelé v českých školách., 30. srpna 1929 (nezařazený článek). 
113 Vládní nařízení z 27. 3. 1930, jímž se provádí zákon o ochraně dětí v cizí péči a dětí 
nemanželských byl z iniciativy ministra německé národnosti Ludwiga Czecha. Johann Wolfgang 
BRÜGEL, Češi a Němci 1918-1938, Praha 2006, s. 270. 
114 Tamtéž, s. 276-7. 
115 S. KUČEROVÁ, Proměny územní struktury základního školství v Česku, s. 24. 
116 Tamtéž, s. 25-27.  
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správu v Praze. Místní učitelé požadovali zkušenější kolegy s praxí a se znalostí 

hraničářských poměrů, ale tento stav se nedal snadno změnit.117 Přesto byly oficiální 

zprávy takové, že se dotace ve prospěch staveb menšinových škol a na podporu 

zkušeného učitelstva každým rokem podle slov ministra školství Ivana Dérera 

zvyšovaly.118 Tento rozpor lze najít v téměř každé zprávě zaslané z menšinového 

školství do ústředí NJS.  Československé školství zaznamenalo i přes uvedené 

problémy a nedostatky obrovský nárůst studentů i studentek na fakulty vysokých 

škol.119 

   Na jubilejním sjezdu NJS v roce 1935 byl uveřejněn poslancem Janem 

Dubickým120 poměr počtu německých a českých mateřských škol s výsledkem téměř 

shodným, a to 656 českých a 647 německých.121 Pokud vezmeme počty ze sčítání 

lidu z roku 1930, obyvatel české národnosti bylo 7, 3 mil. a německé 3, 1 mil,122 

vyjde nám, že Němci v podpoře menšinových škol výrazně předčili české školství. 

České obecné a měšťanské školy vykazují sice celkový nárůst škol a školek, 

ale nutná vybavenost je o mnoho nižší než u škol jiných národností na území 

Československa.123 

   Požadavky českých škol v pohraničních oblastech litoměřického okresu nebyly ani 

v roce 1936 splněny. V projevu Ústředního výboru NJS jednatel Josef Tošner trpně 

konstatoval, že nejen úroveň učeben a budov českých mateřských škol, odborných 

škol i měšťanských škol je zoufalá. A i srovnání s vybavenými německými školami, 

                                                
117 NA Praha, f. NJS, Stížnost učitelů menšinových škol, 12. 11. 1930. (nezařazený článek)  
118 Částka určená na stavbu nových menšinových škol dělala v roce 1931 úhrnem 38 mil. korun. NA, 
fond NJS, Ministr dr. Dérer o menšinovém školství, Národní politika, září 1931. (nezařazený článek); 
Ministr Ivan Dérer (1929-1934) byl nepochybně ze všech ministrů předmnichovské doby ten 
nejznámější. František MORKES, Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích, Praha 
2002, s. 43. 
119 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá 
léta republiky (1918-1929), s. 184. 
120 Jan Dubický byl československý politik a poslanec meziválečného Národního shromáždění 
za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu (agrárníky) mezi lety 1920 až 1939. 
121 NA knihovna, Jan DUBICKÝ, Zvyšujeme pozornost, péči a podporu našemu pohraničí, 
in: Venkov, XXX, č. 23, 27. leden 1935, s. 3. 
122 Český statistický úřad [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupný z WWW: ˂ 
https://www.czso.cz/csu/sldb/struktura_jinych_narodnosti>. 
123 NA knihovna, Jan DUBICKÝ, Zvyšujeme pozornost, péči a podporu našemu pohraničí, 
in: Venkov, XXX, č. 23, 27. leden 1935, s. 3. 
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kde je dvacet učitelů na dvacet žáků, je alarmující.124 České školy byly oproti tomu 

v naprosto nevyhovují potřebnému stavu a ohrožovaly jak zdraví dětí, tak i jejich 

vyučujících.  

   Ve výroční zprávě z roku 1936 muselo předsednictvo NJS konstatovat, že české 

školy nebyly zřizovány ani tam, kde pro ně byly poskytnuty veškeré jak finanční, tak 

i hygienické podmínky.125 Na druhé straně docházely do Jednoty stížnosti hraničářů 

o nemožnosti řemeslně pracovat na stavbě českých škol, práci dostávaly firmy 

z vnitrozemí a místní lidé byli bez práce. Menšinové školy byly dotovány státní 

správou s rozhodnutím školního inspektorátu v Litoměřicích, kam spadalo přes 

80 škol, místní živnostníci požadovali srovnatelné podmínky s českými kraji 

ve vnitrozemí.126  

   Další neméně závažná stížnost se týkala nemožnosti otevřít na konci roku 1936 

českou živnostenskou odbornou školu na Litoměřicku, jelikož je zde dostatek 

německých odborných škol a pět set českých učňů musí navštěvovat německé školy 

nebo se učení vzdát.127 Resoluce z května 1937 mimo jiné upozorňuje 

na nedodržování jazykových ustanovení, jelikož státní úředníci v pohraničí 

neovládají státní jazyk, a to dokonce v pozici soudců. Přesto ani po ukončení studia 

v německém jazyce nebylo možné najít vhodné pracovní místo v okolí svého 

bydliště.128 S tím souvisely i hromadné žádosti o učitelská místa ve vnitrozemí, více 

jak 1643 učitelů chtělo učit mimo hraničářské oblasti a žádosti pro výuku na jejich 

místa nebyly žádné.129  

   Emanuel Čapek130 rozebíral v klubu NJS na jaře roku 1938 očekávané národností 

přesuny. Snažil se upozornit na nezodpovězené otázky Sudetoněmecké strany 

                                                
124 JUDr. Josef Tošner byl jednatelem Ústředí NJS. NA Praha, f. NJS, Bezpečnost hranic jen 
na papíře, Expres, 10. 3. 1936. (nezařazený článek) 
125 NA Praha, f. NJS, Výroční zpráva Národní jednoty severočeské: 1935-36, s. 6. 
126 NA Praha, f. NJS, Stížnost místní organizace československé živnostensko-obchodnické strany 
středostavovské v Litoměřicích, 20. 3. 1935. (nezařazený článek) 
127 NA Praha, f. NJS, Dotazník ředitelství státní měšťanské školy chlapecké v Litoměřicích, 
9. 11. 1936. (nezařazený článek) 
128 NA Praha, f. NJS, Resoluce řádného valného sjezdu NJS ze dne 30.května 1937. (nezařazený 
článek) 
129 NA Praha, f. NJS, Hraničářské učitelstvo, 12. 10. 1938. (nezařazený článek) 
130 Emanuel Čapek byl redaktor, pedagog, politik, spisovatel a odborný publicista, komeniolog, práce 
pedagogické a politické, překladatel filosofické literatury.  
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ohledně 1495 menšinových škol se 102 tisíci českých dětí.131 Po říjnu 1938 byla 

většina českých škol v pohraničí na základě nařízení říšského komisaře v Sudetech 

uzavřena. České rodiny, které neodešly do vnitrozemí, musely své děti posílat do 

německých škol,132 s tím, že střední školství jim bylo odepřeno úplně. České 

mateřské školy byly zrušeny a nahrazeny německými bez jediné mě známé 

výjimky.133  

 

 

1.3 Životní podmínky rodiny 

 

Obec Dobkovice měla přibližně 70 % německého obyvatelstva katolického vyznání 

a 30 % českého obyvatelstva prakticky bez vyznání, s tím zajisté souvisely i různé 

životní postoje jednotlivých rodin.134 Byla to doba, kdy vesnice, a nejen v pohraničí, 

měly pouze prašné cesty, neznaly žádné zpevněné chodníky a teprve velmi pomalu 

byly postupně elektrifikovány.135 Lidé v tehdejších Dobkovicích čerpali pitnou vodu 

z jediné obecní studny. Neměli žádné pouliční osvětlení, žili podle výpovědí 

místních rodáků mnohem skromnější a jednodušší život než lidé ve vnitrozemí 

či městech.136 Zda byli spokojenější, není možné poměřovat, pouze lze konstatovat, 

že jejich život byl radikálně odlišný.  

   Postavení žen se měnilo poměrně rychle i v této pohraniční obci. Republika 

náležela mezi první státy, kde měly ženy pasivní i aktivní volební právo. Volit 

chodily místní ženy stejně jako muži do blízkého Velemína, kde byly volební dny 

spojeny s oslavami a vítanou možností pobavit se mezi sebou. Učitelka Božena 

                                                
131 NA Praha, f. NJS, Dr. E. Čapek, Národnostní přesuny v českých zemích a na Slovensku, 1. 4. 1938. 
(nezařazený článek) 
132 Ve školách na území Sudet byl český jazyk nahrazen od středních škol povinným anglickým 
jazykem, na kupeckých školách byla čeština nahrazena těsnopisem, na obchodních školách si žáci 
mohly zvolit mezi češtinou a angličtinou, na ostatních pokračovacích živnostenských, hospodářských 
školách byla čeština zrušena úplně. NA Praha, f. NJS, Vyučování češtině na německých školách 
v Sudetech omezeno, 19. 2. 1938. (nezařazený článek) 
133 V. KURAL–Z. RADVANOVSKÝ a kol., „Sudety“ pod hákovým křížem, s. 383-384. 
134 Osobní korespondence, E. Hlawitschka; SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
135 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá 
léta republiky (1918-1929), s. 505. 
136 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
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Trellová popisuje každé volby, které v obci zažila, jako důležitý okamžik, kdy bylo 

možné ovlivnit dění kolem sebe.137 

   Tím, že byl umožněn mezi muži a ženami civilní sňatek a následně i rozvod, 

a co především, možnost rozhodovat o počtu dětí v rodině,138 mohly ženy uchopit 

svůj život více do svých rukou. Ženy na vesnicích ale stále ještě rodily doma 

za přítomnosti místní porodní báby, která byla i v této obci německého původu. 

Nemocnice byla pro koňské povozy poměrně vzdálená, až v Litoměřicích nebo 

v Ústí nad Labem, a tak tyto po staletí udržované zvyky mizely nejpomaleji. 

   Důležitá byla i změna sociálních podmínek jednotlivých rodin zaměstnanců 

po roce 1925. Vesnice se měnila. Obyvatelé nacházeli zaměstnanecké poměry a s tím 

přišla i možnost čerpat například dříve nezvyklou dovolenou, kdy pracovník získal 

šest dní při nepřetržitém ročním zaměstnání. Nicméně pro místní zemědělské dělníky 

platily odlišné podmínky. Byla to především nutnost vybrat si dovolenou pouze 

během zimních měsíců s ohledem na nezbytné sezónní práce.139 Ovšem lidé z vesnic 

většinou nikam neodjížděli. Podle vyprávění pamětníků, využívali tu trochu volna 

k opravám svých domů a věnovali se domácím řemeslným pracím, na které jindy 

nezbyl čas. 

   Dobkovice tehdy neměly svou vlastní poštu ani četnickou stanici. Jen málokdy 

se setkaly s potřebou obojího. „Když už někdo z rodiny potřeboval poslat dopis, dal 

ho do rukou pošťákovi, který chodil do vsi pravidelně.“ píše historik Hlawitschka.140 

Ve většině povolání, ať už ve státní službě nebo v řemeslné výrobě, byli až do konce 

první světové války čeští Němci. Dokonce ani v pozdějších letech se například 

ve sdružení dobkovických dobrovolných hasičů Češi podle jeho slov nijak nepodíleli. 

Zastoupeni zde byli i po celé meziválečné období pouze Němci.141  

                                                
137 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
138 Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá 
léta republiky (1918-1929), s. 518. 
139 Tamtéž, s. 519. 
140 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
141 Tuto informaci není, jak ověřit. Trellová o poště, četnictvu a ani o jiné samosprávě obce nepíše ani 
v kronice školky a ani ve svých denících. Vzhledem k tomu, že jinak byla činná ve všech sociálních 
aktivitách, je pravděpodobné, že se Češi opravdu těchto záležitostí nezúčastnili; 
Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
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   Lékařská praxe v obci nebyla, místní německé rodiny využívaly služby lékaře 

Süßemilcha, jenž měl svou praxi za Velemínským kostelem. Doktor měl své vlastní 

auto a dokázal v nutných případech dojet ke svým pacientům až domů a odvážel 

i těžce nemocné do nemocnice v Teplicích.142 České rodiny tohoto německého lékaře 

nevyužívaly a zatím se mi nepodařilo dopátrat českou lékařskou praxi v okolí 

Dobkovic.  

   Většinu potřeb jednotlivých rodin dokázal zajistit místní vlak do Lovosic nebo 

druhým směrem do Teplic, kam si lidé občas zajeli nakoupit oblečení či nové boty. 

Dobkovičtí Němci se podle historika Hlawitschky nebránili nákupům u českých 

obchodníků, občas využívali i služby českého krejčího v Malých Žernosekách. 

Některé německé rodiny také zaměstnávaly na svém hospodářství pracovníky české 

národnosti, kteří pracovali v obci až do roku 1938 a podle jeho slov s nimi neměli 

žádné výrazné národnostní problémy.143 

  

                                                
142 Osobní korespondence, E. Hlawitschka; Teplice jsou vzdálené necelých dvacet kilometrů.  
143 Osobní korespondence, E. Hlawitschka; Božena Zahradníková naopak uvádí silné národnostní 
nepokoje po roce 1935. Zápisy v kalendáři let 1930-1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
(Příloha č. 14) 
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1.4  Dějinný nástin Národní jednoty severočeské a její kulturně hospodářský 

význam v pohraničí 

 

Národní jednota severočeská byla založena na základě národního boje českých 

menšin v pohraničních oblastech severních Čech. České menšiny vznikaly ve druhé 

polovině 19. století stejně jako již vytvořené celky na pomezí národnostních krajů 

Žatecka, Třebenicka, Jilemnicka a dalších krajů v souvislosti s industrializací 

na severu Čech. Nové české menšiny postupně pronikaly do dosud německých 

oblastí mezi horníky, textilní skláře a dělníky. Převážná většina byli dělníci, kteří 

vystaveni velkému tlaku německých podnikatelů, měli těžké nezáviděníhodné 

postavení. Těchto několik málo českých řemeslníků, živnostníků a malá část české 

inteligence nemohla zásadně změnit vzájemný poměr sociálního postavení zdejší 

české menšiny. Teprve příliv dělnictva na konci 19. století začal měnit stav 

menšinového poměru obyvatelstva, tehdy bylo nutné znovu vymezení pojmu 

menšina. Byla místa, například v Českých Budějovicích, kde česká „menšina“ byla 

větší než německá, ale správa města ležela v německých rukou, a tak zůstalo české 

obyvatelstvo pouze menšinou v poměrně velkém městě, kde se českým lidem díky 

tomu nežilo snadno. Z české strany tehdy nešlo o boj za větší práva, než měla 

německá národnost, ale „pouze“ o jejich rovnoprávnost.144 

   Co bylo ovšem alarmující, bylo české školství v pohraničních oblastech. Během 

šedesátých a sedmdesátých let 19. století si během pasivní české politiky Němci 

dokázali vytvořit velice pevné pozice. Většina existujících dvojjazyčných škol 

se ve zmiňovaných oblastech velmi rychle měnila na čistě německé. České školství 

zanikalo pod tlakem německé národnostní většiny, která skrze svou německou 

inteligenci tvrdě prosazovala názor o nedostatečné síti německých škol, a tak byl 

v roce 1880 založen „Allgemeiner deutscher Schulverein“.145 Českou paralelou 

se stal obranný spolek Ústřední matice školská, založený 5. prosince 1880. 

   Zřizování menšinových českých škol se potýkalo díky školskému zákonu z roku 

1869 se zřizovacími problémy. Tento zákon specifikoval podmínky vzniku 

                                                
144 PANÝR Josef, Národní jednota severočeská, č. 24, Praha 1914, s. 4-6. 
145 Allgemeiner deutscher Schulverein byl německý školský spolek mezi lety 1880-1938. 
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menšinové školy způsobem, že se mohla zřídit pouze v místě, kde je v okolí čtyř 

kilometrů pětiletý průměr dětí větší než čtyřicet. O možnosti zřízení rozhodovala 

školská rada, ale pouze se schválením obecního zastupitelstva, jež bylo na konci 

devatenáctého století v pohraničí víceméně pouze německé.146 Zřízení české školy 

se většinou prosadit nedokázalo, a pokud ano, pak byly menšinové školy umístěny 

do nevhodných a hygienicky nevyhovujících prostor. Ve velmi častých případech 

byly následně, díky inspekční komisi místního německého zastupitelstva, zase záhy 

uzavřeny.147 

   Celková situace v prosazování českých škol vedla k dalším útokům proti českým 

menšinám, ale také s jasným cílem zabránit přílivu českých lidí do pohraničí. Roku 

1883 poslanci německé národnosti odmítli českým poslancům zřízení vyrovnávací 

komise, která měla zabezpečit rovnoprávnost ve smíšených oblastech. Cílem českých 

Němců bylo vytvoření uzavřeného německého prostředí, kde čeští obyvatelé 

nebudou mít prakticky žádná práva a druhým neméně závažným cílem bylo 

odhodlání bránit „čistotu“ německých území v Deutsch-Böhmen.148 Reakcí na danou 

situaci bylo založení první obranné Národní jednoty pošumavské v květnu 1884.149 

Jelikož ale průmyslový sever Čech potřeboval jiný přístup a jiná řešení místních 

problémů, byla záhy projednána otázka vzniku NJS. První valná hromada byla již 

v březnu 1885 v Měšťanské besedě v Praze, kde byly schváleny první stanovy 

a činnost jednoty, které ale neměly žádné zásadní změny až do roku 1907.150 Tehdy 

byly stávající odbory knihovní a přednáškové rozšířeny o organizační, redakční, 

vánoční a finanční. Za první republiky k nim přibyla pozemková komise, která 

se zabývala přidělováním pozemků v pohraničí pro české zájemce. Styk s ústředím 

jednoty byl organizován pomocí jednotlivých okrsků a sborů.151 

   Zakládání místních odborů v litoměřicko-lovosickém sboru probíhalo obtížně, 

jelikož byla tato oblast smíšená a místní obce měly převážně německé obyvatelstvo. 

                                                
146 František MORKES, Učitelské platy, evergreen několika století, Učitelské noviny č. 22, 2005.  
147 Národní archiv (dále jen NA Praha), fond Národní jednota severočeská (dále jen f. NJS), Národní 
jednota severočeská 1885-1948, Litoměřice 1969. 
148  Německé Čechy. 
149  Rudolf STRNAD, ed., Padesát let Odboru Národní Jednoty Pošumavské v Č. Budějovicích: 1884-
1934, České Budějovice 1934, 107 s. 
150 NA Praha, f. NJS, F. ČENSKÝ, Národní jednota severočeská 1885-1948, s. 3. 
151 V rámci této práce jsou využita data ze IV. sboru/ litoměřického a lovosického. 
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Často nebylo možné odbor založit z důvodu nemožnosti pronájmu vhodného sálu 

nebo i jediné místnosti. Strach z odezvy německých občanů byl velký, a tak přesto, 

že byl odbor v místě obce či města dávno schválen, nebyl až do roku 1918 

založen.152 Rovněž tak zakládání a organizace českého veřejného školství v pohraničí 

spadaly do stanov jednoty. Bez její dlouhodobé pomoci by české menšinové školy 

mnohdy ani nevznikly a posléze by měl jejich provoz vážné, často neřešitelné 

problémy. 

   NJS měla ve svých stanovách 14 bodů a školství byl pouze jeden z nich, ale právě 

tento bod se stal zásadním a důležitým v následující podpoře menšinových škol.153 

Na počátku dvacátého století měla jednota ve svém vlastnictví sedm budov matičních 

škol. Ve školním roce 1913/1914 mělo pod svou patronací již 69 českých škol s 319 

třídami.154 České školy ještě před první světovou válkou zápasily o každou místnost 

a v mnoha obcích chyběly školy úplně, české děti musely navštěvovat německé školy 

a často se stávalo, že nesměly svůj mateřský jazyk používat ani v běžné řeči.155 

Důležitost českých škol v předválečném období byla pro národnostní otázku 

nesmírně důležitá. V tomto období lze konstatovat skutečnost, že tam, kde se české 

školy dokázaly udržet, bylo podle soukromého sčítání NJS v roce 1915 mnohem více 

úředně přihlášených Čechů než v místech bez české školy.156 

   Aby se lidé s českou národností mohli usadit v pohraničí, potřebovali především 

možnost levného úvěru ke koupi pozemků. Jednota jim poskytovala zpočátku půjčky 

a později začala podporovat zakládání Raiffeisenek nebo Kampeliček na vesnicích 

a Záložen ve větších městech.157 NJS se také snažila vykupovat německé pozemky, 

                                                
152 Tamtéž, s. 4-8. 
153 J. PANÝR, Národní jednota severočeská, č. 24, s. 13. 
154 První Matiční škola byla založena v majetku NJS ve Vrchlabí roku1904, později v dalších 
pohraničních oblastech Severních Čech. PANÝR J., Národní jednota severočeská, č. 24, s. 24. 
155 Josef Panýr rozepisuje počty českých škol takto: z 319 tříd bylo 227 veřejných a 92 matičních, 
navštěvovalo je 17, 527 dětí, s tím, že mnoho dětí nebylo do tohoto počtu zahrnuto z důvodů pouhého 
odhadu, že pětina až šestina jsou děti školou povinné a přes 30 tisíc dětí bylo v německých školách. 
Tamtéž, s. 14-15. 
156 Josef Panýr vypočítává, že v místech s českou školou se úředně přihlásilo 68 a půl % obyvatel 
a v místech bez českých škol o 20 % méně. Tamtéž, s. 17 
157 Raiffensenky (podle německého národohospodáře Fridricha Wilhelma Raiffeisena) a Kampeličky 
(podle českého obrozence Františka Cyrila Kampelíka) byly od konce 19. století pokladní zápůjční 
spolky otevírané i na malých obcích. I. JAKUBEC–Z. JINDRA–U.K., Dějiny hospodářství českých 
zemí od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, s. 345. 
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pokud nebyl přímý český kupec, a pozdějším rozparcelováním pomáhala českým 

přistěhovalcům v prvním kroku do německého prostředí. 158 Jako příklad mohu uvést 

pozemky ve Velemíně v blízkosti dnešní základní školy, kde před první světovou 

válkou jednota zakoupila celý blok pro české domky a vznikající české statky.159 

   Činnost odborů a stejně tak i celé NJS za první světové války byla omezena 

na pouhou snahu udržet si svou existenci proti útokům Němců i správních úřadů.160 

Za této situace měla Československá republika pocit, že pomoci jednot již není 

potřeba. Ovšem velmi záhy po vzniku republiky ukázaly nezlepšující se poměry 

v pohraničí nutnost pokračování obranných jednot. V roce 1925 měla NJS již 98 555 

členů,161 a přitom ještě v následujícím roce si bylo možné v článcích Tribuny přečíst, 

že „Národní jednota severočeská není zapotřebí, jelikož máme národní stát“.162 

Ten, ale ani do výše zmiňovaného roku nedokázal převzít poslání Národních jednot, 

a tak jednota pokračovala ve své obraně hraničářů.163  

   V říjnu 1925 bylo z jejího ústředí referováno jednotlivým zástupcům jednotlivých 

jednot, že vstup Němců do vlády od příštího roku vyvolal ve vedení obavy 

a že přinesl velkou nejistotu do pohraničních oblastí. Hraničáři byli znovu ujištěni, 

že Československá republika je národním státem a změny ve vládě na tom nic 

nemohou změnit.164 Bylo důrazně doporučeno včasné ohlášení každého 

protinárodního útisku příslušným orgánům Národních jednot nebo přímo Národní 

radě Československa.165 Od tohoto roku přibylo v ústředí NJS množství různé 

korespondence od hraničářů, ve třicátých letech se pak zvýšil i počet stížností 

se vzrůstajícím pocitem strachu z Němců. Nesmíme zapomenout na české židovské 

občany, pro ty byly jednoty často jedinou oporou, kterou v pohraničních oblastech 

měli. Postupem let se neúnosně množily a stupňovaly ústrky od německé většiny.166 

Svaz českých židů zdůrazňoval nutnost ochrany od Národních jednot zejména 
                                                
158 NA Praha, f. NJS, F. ČENSKÝ, Národní jednota severočeská 1885-1948, s. 25. 
159 Archiv autorky, rozhovor s Františkem Michalcem ze dne 20. 2. 2017, Velemín. 
160 NA Praha, f. NJS, F. ČENSKÝ, Národní jednota severočeská 1885-1948, s. 9. 
161  Národní jednoty a matice v Československé republice, Praha 1925 (zadní strana publikace). 
162 Tribuna byl politický a hospodářský deník, vydávaný v Praze mezi lety 1919-1928. 
163 NA Praha, f. NJS, článek Porady Svazu Národních Jednot a Matic, 10. 1. 1926. (nezařazený 
článek) 
164 Vstup Němců do vlády je zde vnímán rok 1925, kdy proběhly druhé parlamentní volby. 
165 NA Praha, f. NJS, F. ČENSKÝ, Národní jednota severočeská 1885-1948, s. 1. 
166 NA Praha, f. NJS, článek Národní politika, časopis Zprávy, 29. 8. 1925. (nezařazený článek) 
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v poněmčených a popolštěných oblastech,167 mezi které spadaly i tehdejší 

Dobkovice. 

   Ústřední výbor NJS v roce 1926 vyslovil politování nad vládou, kde byli 

zastoupeni dva němečtí ministři, a zároveň s oprávněnou obavou, že se situace 

v pohraničí podstatně zhorší. Důvodem bylo nezrovnoprávnění Čechů ve smíšených 

krajích jak politicky, tak i hospodářsky. Zákon o ochraně nájemníků sice udržoval 

pro české obyvatelstvo snesitelný stav, ale pohraniční dělníci, živnostníci a malá část 

státních zaměstnanců pociťovala stálou snahu Němců vytlačit je ze smíšených krajů 

Sudet. Zhoršující se hospodářská situace se projevovala i mezi německým 

úřednictvem ve státní službě a NJS se obávala, že národnostní smíšení nové vlády 

přinese zvýšené pronásledování a ničení českého majetku v pohraničních oblastech. 

Ústřední výbor oficiálně odmítl odpovědnost za poměry, které pro české hraničáře 

nastanou.168 

   V době světové hospodářské krize, která postihla všechny kraje a měla neblahý 

vliv na celé Severní Čechy, NJS zajišťovala pomoc českým hraničářům. Byla 

to doba, kdy se v pohraničí projevila výrazně jiná politická péče Němců o své 

občany. Tehdy nastal okamžik, kdy statisíce Němců byly uchráněny před smrtí 

hladem a nálada lidí se obrátila směrem k sousednímu Německu.169 Národností 

rozdíly se v této pohnuté době díky tomu vyostřily a po skončení krize 

se k předchozímu zdánlivě smířlivému stavu již nevrátily. 

   Na jubilejním sjezdu oslav 50. výročí NJS 170 se v Praze shromáždilo více českých 

obyvatel než na předchozích sjezdech. Heslem sjezdu se stalo „Zajistěte hospodářsky 

hraničáře, zabezpečte pohraničí.“171 Česká sbírka na podporu pohraničí nedokázala 

vybrat slibovanou sbírku jednoho miliónu korun na rozdíl od henleinovců, kteří své 

sbírky každoročně zmnohonásobili díky podpoře Hitlerova Německa. Hraničáři 

znovu důrazně žádali o zajištění pohraničí, kde se stupňovalo nebezpečí protistátních 

živlů. Nový zákon na obranu státu a vládní nařízení o policejní službě a správě 

                                                
167 NA Praha, f. NJS, článek Poslání Národních jednot v republice, 5. 9. 1926. (nezařazený článek) 
168 NA Praha, f. NJS, F. ČENSKÝ, Národní jednota severočeská 1885-1948, s. 2. 
169 „Světová krize začala “černým pátkem“ na newyorské burze (4. října 1929) a postupně zachvátila 
celý svět.“ J. W. BRÜGEL, Češi a Němci 1918-1938, s. 269. 
170 V roce 1935 bylo padesátileté jubileum NJS. 
171 NA Praha, f. NJS, Výroční zpráva Národní jednoty severočeské: 1935-36, s. 5. 
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dávalo možnost zřízení státní policie na ohrožených místech s předpokladem, 

že se bude zákon dodržovat důsledně a striktně. Na sjezdu bylo konstatováno, že bez 

předních stráží na hranicích by převrat 28. října v osmnáctém roce neproběhl zdaleka 

tak rychle, ale znovu bylo zdůrazněno, že národní převrat nebyl provedený 

do důsledků. Pohraničí bylo stále převážně německé a hospodářská situace se díky 

německému kapitálu právě v pohraničí obrátila proti zájmům československého 

státu. Sociální problémy šly ruku v ruce s neutěšenou realitou v hutním, textilním 

i sklářském průmyslu, kde český člověk nejen, že neměl práci, ale zápasil i o pouhý 

kus chleba pro svou rodinu.172 

   V zemi mezitím probíhala silná politická agitace, při které byl, mimo jiné události, 

henleinovci zavražděn německý filozof a novinář profesor Lessing.173 Zinscenovaná 

vražda německého mírového spisovatele vzbudila velký ohlas u nás i v zahraničí. 

Aktivistické strany se při volbách v květnu 1935 dostali do těžké situace a otázkou 

zůstávalo, zda československá demokracie zůstane životaschopná. Ve volbách 

zvítězily národní vášně a propagandistické lži. Sudetoněmecká strana získala 

výraznou finanční pomoc z Hitlerova Německa a tehdejší inflace měny výrazně 

napomohla této rozmáhající se straně k vítězství ve volbách. Ovšem ministr Krofta 

měl říct podle slov Helgy Wilms Graf, že dva takto národně silné národy nemohou 

žít dlouhodobě vedle sebe.174  

   V pohraničním pásmu se jednalo především o vedení a vlastnění podniků cizinci 

s podezřelou protistátní činností. V roce 1937 bylo konstatováno, že na ochranu 

pohraničí resoluce sjezdu naplněny nebyly, a naopak se situace zhoršila téměř 

neúnosným způsobem.175 Občané české národnosti byli propouštěni z průmyslových 

závodů, podniků i z řemeslných dílen, mnozí opouštěli pohraničí, kde jejich rodiny 

prožily desítky let. Pozemková reforma přidělovala drobným malorolníkům, 

domkářům i bezzemkům půdu na počátku první republiky pomocí úvěrů. Ve výše 

                                                
172 NA knihovna, Jan DUBICKÝ, Zvyšujeme pozornost, péči a podporu našemu pohraničí, in: 
Venkov, XXX, č. 23, 27. leden 1935, s. 3. 
173 Teodor Lessing byl zastřelen 30. 8. 1933 ve svém bytě v Mariánských Lázních. 
174 Helga WILMS-GRAF, Raimund Graf, Ein deutsch-böhmischer Demokrat zwischen den 
politischen Fronten, Frankfurt 2016, s. 37 – 58; Krofta poukazuje na provolání Henleina ze dne 15. 9. 
1938 o definitivní nemožnosti soužití Němců a Čechů. KROFTA, Kamil. Z dob naší první republiky, 
Praha 1939, s. 317-318. 
175 NA Praha, f. NJS, Výroční zpráva Národní jednoty severočeské: 1935-36, s. 5. 
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zmiňovaných letech museli tito lidé díky rozsáhlým exekucím odejít 

z hospodářských usedlostí do vnitrozemí, které jejich problémy vyřešit nedokázalo. 

Sjezd se obrátil k nenaplněným slovům bývalého předsedy agrární strany Antonína 

Švehly, který prohlásil, že ani píď zemědělské půdy v pohraničí přidělené českému 

rolníkovi nesmí být odcizena.176 

   Usnesení vlády Milana Hodži z února 1937 o národnostním vyrovnání 

s německými aktivisty proběhlo bez účasti předních stráží NJS a mírné ústupky pro 

kraje osídlené Němci výrazně zkomplikovaly situaci českých hraničářů. 

Ti poukazovali na to, že německá města zaměstnávají ve své správě minimum 

Čechů, a to pouze v podřadných pozicích. Hraničáři rovněž konstatovali, 

že ve státních pohraničních podnicích se zaměstnávají Němci bez znalosti státního 

jazyka a čeští zaměstnanci jsou propouštěni kvůli, z jejich pohledu pochopitelné 

nahraditelnosti německými nezaměstnanými. Malomyslnost, která se šířila 

v pohraničí mezi českými lidmi, dostávala henleinovce do stále pevnějšího 

postavení, což se projevilo ve volbách do místních obcí.177 Rok 1937 vyrovnání mezi 

Čechy a Němci nepřinesl, ba naopak požadovaná okresní a obecní autonomie byla 

v neprospěch českých lidí. Henleinova stížnost v Londýně o útisku německých 

občanů v českém pohraničí178 byla silně zavádějící. Útisk byl vytvořen uměle, nebyl 

z praktického hlediska ani možný, jelikož veškerá finanční, zaměstnavatelská 

i hospodářská moc v pohraničí byla v rukou Němců.179 

   V Litoměřicích v říjnu 1937 byl slavnostně přivítán Konrád Henlein a místní odbor 

NJS byl nucen zaslat ÚV NJS varování o průběhu henleinovy návštěvy.180 Průvod, 

který čítal nejméně 32 tisíc lidí,181 byl nadšený, a co bylo nejvíce varující, bylo 

vzrůstající sebevědomí široké a sociálně různorodě rozvrstvené masy německých 

občanů. Nepokoje a výtržnosti vůči české menšině byly bohužel nedílnou součástí 

celého průvodu městem. Hitlerův úspěch v sousední zemi a podpora henleinova 

                                                
176 Antonín Švehla (1873-1933) byl předsedou agrární strany mezi lety 1909 až 1933; NA Praha, f. 
NJS, Výroční zpráva Národní jednoty severočeské: 1935-36, s. 6.  
177 Tamtéž, s. 7.  
178 Konrád Henlein byl v roce1936 v Londýně na svém prvním přednáškovém turné.  
179 NA Praha, f. NJS, Pohraničí žádá spravedlnost i pro Čechy, Pražské listy, 28. 12. 1937. 
(nezařazený článek) 
180 Henleinův „Erntedankfest“ proběhl 11. října 1937 v Litoměřicích. 
181 NA Praha, f. NJS, Stížnost ÚV NJS, 11. 10. 1937. (nezařazený článek) 
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tažení v Čechách měl nesporně velký vliv na mínění a postoje Němců v českém 

pohraničí.182 

   Každoroční pravidelné návštěvy z pražského ÚV NJS-Smíchov byly pro místní 

hraničáře důležité. Božena Trellová tyto návštěvy popisuje hlavně z hlediska sociální 

pomoci, kdy se na organizovaných plesech a zábavách jednoty vybraly tolik potřebné 

sbírky pro chudé. Píše také o účasti německých spoluobčanů, kteří se zrovna tak 

podíleli na sbírkách, ale i na veřejných dobrovolných pracích.183 

   Finanční stav jednoty se ke konci období zlepšil především díky četné podpoře 

české veřejnosti, která se na něm podílela výraznou měrou. Také například bankovní 

ústav Slavie, akciový pivovar na Smíchově Staropramen a mnozí další přispívali 

svými dary na sociální akce, vánoční svátky a jiné kulturní akce.184 Jelikož měly 

menšinové sbírky velmi široký rozsah, sbíraly se i upotřebitelné poštovní známky, 

odložené šatstvo, staniol i hotové peníze. Z povahy sbírek bylo zřejmé, že pohraničí 

přijímalo jakoukoli pomoc, a že nemělo možnost udržet si ani základní hrdost nad 

vetešnickým zbožím. Ukazovaly neutěšený život v československém pohraničí, kde 

žily české rodiny, které neměly ani na boty pro své děti a vzaly zavděk každým 

sebemenším příspěvkem. Znamenalo to také, že práce českých menšin a podle 

ověřených zdrojů to byla práce časově i náročností nadstandartní, nestačí 

ani na běžné lidské potřeby.185 Článek popisuje sociální nutnost menšinového 

pohraničního chudinství jako vstupenku do dělnických socialistických skupin. 

   Důležitým spojením hraničářů s děním ve zbytku republiky byl týdeník Hraničář, 

který spojoval od roku 1923 do roku 1939 tři hraničářské listy, Stráž severu, Hraničář 

v Ústí nad Labem a Karlovarské listy.186 Listy postupně zanikly okupací území 

na podzim 1938 a pro téměř milion českých obyvatel v Sudetech přestala existovat 

možnost přečíst si noviny ve své mateřštině.187 A nejen noviny. Po roce 1938 nemělo 

                                                
182 J. W. BRÜGEL, Češi a Němci 1918-1938, s. 364. 
183 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Eduard Hlawitschka v rozporu s tímto tvrzením 
popisuje absolutní neúčast místních německých občanů na takových to akcích. Osobní korespondence, 
E. Hlawitschka. 
184 NA Praha, f. NJS, Výroční zpráva Národní bývalé jednoty severočeské:1937-39, s. 24. 
185 NA Praha, f. NJS, Menšinové chudinství, 18. 1. 1929. (nezařazený článek) 
186 NA Praha, f. NJS, F. ČENSKÝ, Národní jednota severočeská 1885-1948, s. 14. 
187 NA Praha, f. NJS, Pro milion Čechů žádné noviny, zánik hraničářského tisku, Národní politika, 25. 
10. 1938. (nezařazený článek) 
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české obyvatelstvo možnost vidět novou českou knihu, podívat se na český film a ani 

poslouchat či vlastnit radiopřijímač.188 

   Činnost NJS byla výnosem ministerstva vnitra ze dne 4. dubna 1939 ukončena 

a veškerá práva a povinnosti přešly na Národní Matici.189 Ta v souladu s danými 

veřejnými poměry pokračovala až roku 1943. České obyvatelstvo, které po roce 1938 

zůstalo v okupovaném pohraničí, nemělo téměř žádná národní práva, nemělo 

možnost pracovat ani jako zaměstnanci hospodářských stavů, jakýchkoli úřadů a ani 

nemohlo využívat místních pracovních úřadů.190 

  

                                                
188 V. KURAL–Z. RADVANOVSKÝ a kol., „Sudety“ pod hákovým křížem, s. 174. 
189 NA Praha, f. NJS, Výroční zpráva bývalé Národní jednoty severočeské: 1937-39, s. 7. 
190 V. KURAL–Z. RADVANOVSKÝ a kol., „Sudety“ pod hákovým křížem, s. 172-173. 
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2. Předškolní děti v pohraniční mateřské škole po roce 1928 

 

2.1 Zázemí mateřské školy z hlediska školství 

 

Již na počátku dvacátých let požadovali učitelé pedagogickou samosprávu, která 

by dokázala dozorovat v mateřských školách splnění hygienických norem. Chtěli 

také mít k dispozici školního lékaře. Mezi jejich hlavní požadavky patřil zákon 

o povinném zřizování mateřských škol, které by byly právně i hmotně zajištěné. 

Učitelé poukazovali na nutnost vlastních zahrad a blízkost přírody u každé školky 

a zároveň chtěli mít možnost vysokoškolského studia ve svém oboru nebo alespoň 

prohloubení svého dosavadního vzdělání.191 Pražské školství nabízelo několik typů 

kursů pro učitelky mateřských škol a když se roku 1927 konal první vysokoškolský 

kurs pro učitelky mateřských škol, byla Božena Trellová v posledním ročníku 

pražské obchodní školy, kde se mimo jiné konaly i hojně navštěvované loutkářské 

kurzy.192 Podobné kurzy probíhaly i v Pardubicích a na Slovensku.193 Ze vzpomínek 

Boženčiny dcery Hanky není sice zcela zřejmé, zda se podobných kurzů zúčastnila, 

ale její pozdější celoživotní zájem o loutkové divadlo i dlouholetá praxe jako taková, 

ukazovala na možnou skutečnost, že podobné kurzy navštívila a mnohé se v nich 

naučila.194 

   Požadované vysokoškolské kurzy pro učitelky mateřských škol měly prohloubit 

a doplnit jejich potřebné vzdělání. Učitelé se snažili ukázat vědecký základ své práce 

právě na vzdělávání jich samých. Chtěli tím poukázat na důležitost práce 

s předškolními dětmi, kde školní výuka začíná a bez které nelze smysluplně navázat 

na první stupneň obecných škol. Často se mluvilo i o nutné tělovýchově v denním 

programu mateřských škol, která byla zavedena již v roce 1922. Byla doporučována 

především pro rozvíjení dětských schopností, ale i pro radost z pohybu a z her. 
                                                
191 Časopis učitelek mateřských škol, X., 1920, č. 10, str. 62-63. 
192 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
193 Ludmila TESAŘOVÁ, Mateřské školy v letech 1869-1929, in: Časopis učitelek škol mateřských, 
XX., 7, 1930, Praha, s. 119-120. 
194 Obě vnučky si pamatují svou babičku jako člověka s velkým zájem o loutkové divadlo. Archiv 
autorky, osobní rozhovor s Martinou Markovou a Lucií Markovou (vnučky Boženy Zahradníkové 
a Josefa Zahradníka) ze dne 21. 9. 2017, Praha (dále jen Osobní rozhovor s Martinou Markovou a 
Lucií Markovou.) 



 50 

   V celé republice proběhly tělovýchovné kurzy, ke kterým byla vydána odborná 

literatura zabývající se sportem.195 Učitelka Božena Trellová během let jednotlivých 

zápisů do kroniky dobkovické školky popisuje pohybové hry tak věrně, až je z jejích 

slov patrné, jak moc se staly součástí běžného dne a následně i každoročních besídek. 

Koncepce školství na konci dvacátých let první republiky jednoznačně směřovala 

k pochopení důležitosti pohybového cvičení i pro ty nejmenší předškoláky.196 

Novinek byla ve školství celá řada, jednu z nich brala dobkovická učitelka opravdu 

velmi vážně a tou byla nová povinnost pravidelných schůzek třídních učitelů s rodiči. 

Na jednotlivých setkáních se postupně rozvinula vzájemná spolupráce mezi malými 

žáčky a jejich rodiči.197 Pravidelně zapisovala jednotlivá setkání s rodiči, snažila 

se naslouchat jejich požadavkům a pomoci, když to bylo jen trochu možné. 

   Bohužel školské směrnice, jimiž se měly mateřské školy řídit, nebyly ani na konci 

třicátých let utříděny do jasných pevně daných stanov, zůstaly pouze ve formě 

jednotlivých doporučeních pro vedení každé školky.198 Záleželo tedy na učitelích, 

zda se budou těchto nových regulativ držet. Božena Trellová byla podle všech 

záznamů i vzpomínek její rodiny neuvěřitelně progresivní a aktivní ve všech 

činnostech jejího profesního života. Její přístup k práci byl zodpovědný a můžeme 

tedy i podle jejích pečlivých zápisů předpokládat dodržování všech novinek, které 

ze školského ústředí přicházely.199 

   Učitelé mateřských škol požadovali změnu v zákoně už na počátku dvacátých let, 

ale lze pouze konstatovat, že ani v roce 1937 nebyl podobný zákon vydán.200 

Požadavek učitelů na nutné zvýšení počtu škol byl na konci zmiňovaného období 

                                                
195 Všechny české školy oproti předešlým rakouským zavedly v plné míře tělovýchovu. Z. KÁRNÍK, 
České země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky 
(1918-1929), s. 539; Od školního roku 1935/36 přibyla jedna hodina týdně tělocviku, jejich součástí 
byly oblíbené sportovní hry, které probíhaly na různých úrovních jednotlivých stupňů škol. Z. 
VESELÁ, Vývoj českého školství, s. 84. 
196 Zprávy ze studovny učitelek mateřských škol, in: Příloha Časopisu učitelek škol mateřských, 7, 
1937, Praha, s. 2. 
197 Božena Trellová popisuje nutnost setkávání se s rodiči dětí, mluví s nimi o jejich vývoji, starostech 
i úkolech na doma. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Zdena Veselá popisuje 
víceméně totéž. Z. VESELÁ, Vývoj českého školství, s. 85. 
198 Tělovýchovná hodina v mateřské škole, in: Příloha Časopisu učitelek škol mateřských, 4, 1937, 
Praha, s. 1-2. 
199 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
200 F. SLEZÁKOVÁ, Požadavky moderní školy a naše vzdělání, in: Časopis učitelek škol mateřských, 
XXVII., 7, 1937, Praha, s. 73. 
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o něco vyšší v počtu obecných škol, a to i měšťanských, ale změna nebyla tak 

rozsáhlá, jak se na počátku dvacátých let předpokládalo. Ve třicátých letech zůstaly 

vysoké počty žáků na jednoho učitele většinou z důvodů nedostatku učitelů pro 

jednotlivé oblasti republiky.  

   Dobkovická mateřská škola spadala pod litoměřický inspektorát a místní děti 

německé i české národnosti byly ve třídách v tak velkém počtu, že lze pochybovat 

o dostatečnosti vzdělání žáků těchto škol.201 Rovněž vybavenost mateřských škol 

i českých obecných a měšťanských škol obecně neměla potřebnou tendenci růstu, 

na většině míst republiky nedosahovala požadované úrovně. Novinka ve vyučování 

v podobě jednotně diferencované školy byla ve většině okresů jen těžko 

realizovatelná. Vybrané pražské školy a několik pokusných mimopražských škol 

se nové metody prosadit pokusilo. A tak přestože v nich bylo dětí mnohem více 

než doporučovala koncepce nově pojaté školy, byly výsledky takto strukturovaného 

vyučování poměrně úspěšné.202 Doba ani finance tomuto řešení nedopřály dostatek 

času, ale i tak bylo možné a vhodné diferencovanou školu v budoucích letech  

rozvíjet.203 Školská reforma mohla být úspěšná pouze tehdy, pokud by měla finanční 

zajištění ze strany státních úřadů i ministerstva, projekt byl ale značně rizikový 

a zmíněná podpora nebyla dostatečná.204 Reforma byla v mnoha bodech neslučitelná 

s předchozím domácím vývojem, spor mezi tradiční a moderní školou 

nebyl až do konce první republiky vyřešen.205 

   V prvních letech po nástupu Boženy Trellové na pozici pěstounky v mateřské škole 

byl školním inspektorem Jaroslav Tesař,206 jehož zásluhou byly v daném okrese 

                                                
201 Podle dostupných statistik státního úřadu bylo k 31. říjnu 1928 1718 mateřských škol a jeslí, z toho 
československých 1038, německých 579 a 101 jinojazyčných. Dětí do nich docházelo 100 034, 
československých 60 737, německých 30 984 a ostatních 8 313. TESAŘOVÁ Ludmila, Mateřské 
školy v letech 1869-1929, in: Časopis učitelek škol mateřských, XX., 7, 1930, Praha, s. 122; Ve 
zkrácené verzi uvádí E. Hlawitschka shodné údaje. Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
202 Reforma školství Václava Příhody se zakládala na diferencovanosti výuky, šlo o poskytnutí 
možnosti každému žáku s využitím jeho odlišnosti. 
203 R. VÁŇOVÁ R.–K. RÝDL K.–J. VALENTA, Výchova a vzdělání v českých dějinách: (obecné 
školství, 1848-1939), s. 163; O jednotně diferencované formě školy se u nás začalo znovu uvažovat až 
po roce 1989.  
204 M. PÁNKOVÁ–D. KASPEROVÁ–T. KASPER, Meziválečná školská reforma v Československu, 
s. 19. 
205 R. VÁŇOVÁ R.–K. RÝDL K.–J. VALENTA, Výchova a vzdělání v českých dějinách: (obecné 
školství, 1848-1939), s. 166. 
206 Jaroslav Rudolf Tesař (1874-1958) byl inspektor menšinových škol na Litoměřicku do roku 1937. 
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organisovány mnohé kulturní i vzdělávací akce. Tesař byl mimo jiné i zakladatelem 

litoměřického muzejního spolku a za jeho působení proběhly v okrese úspěšné 

vzdělávací kurzy pro učitele i veřejnost.207 Jedním z hlavních přednášejících byl 

i širokou veřejností známý Otokar Chlup.208  

   Zákon o mateřských školách ve svém programu předložila Strana národně 

demokratická v únoru 1930 s tím, že chybí úprava platů a zabezpečení právních 

poměrů učitelek a opatrovnic.209 Tento zákon byl vyžadován již od roku 1918, 

ale za dlouhých dvanáct let se postavení mateřských škol nezměnilo. Když byl návrh 

zákona na počátku třicátých let odložen ad acta a mateřské školy nebyly zařazeny 

do školské soustavy, byly učitelky nuceny na sebe stále více upozorňovat 

na veřejnosti. Usilovaly o reformu, připravovaly nové osnovy a různé podpůrné 

programy na podkladech metodických materiálů.210 V místech národnostně 

smíšených byl zřejmý „boj o dítě“, kdy německé obce a Kulturverband211  zřizovaly 

mateřské školky tak, že obcházely dosud platné nařízení z roku 1872 o nutnosti 

svolení zemské rady. Změna zákona o mateřských školách se stala naléhavou 

a jediné čeho se dosáhlo, bylo přidělení mateřského školství pod resort ministerstva 

školství a národní osvěty.212 Učitelkám byl při přechodu do veřejných služeb odepřen 

pensijní nárok na důchod s tím, že se obce i města odvolávaly na stávající zákon, 

který započtení let v soukromém sektoru nezapočítával.213 

                                                
207 „Český muzejní spolek“ byl založen roku 1927 se záměrem zpřístupnit veškeré sbírky široké 
veřejnosti. Miroslava BENEŠOVÁ, Dějiny města Litoměřic, Litoměřice 1997, s. 306. 
208 V. MIŠURCOVÁ, 150 let mateřského školství v českých zemích: J. V. Svoboda a jeho 
následovníci, s. 31-32; Otokar Chlup (1875-1965) byl profesor pedagogiky a oponent „příhodovské“ 
reformy školství. 
209 Zákon o mateřských školách, in: Časopis učitelek škol mateřských, XX., 1.- 2. 1930, Praha, s. 18-
19. Návrh zákona, Poslanecká sněmovna parlamentu, [online]. [cit. 2017-01-08]. Dostupný z WWW: 
˂ http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/025schuz/s025004.htm> 
210 V. MIŠURCOVÁ, 150 let mateřského školství v českých zemích: J. V. Svoboda a jeho 
následovníci, s. 29-30. 
211 Pro děti německé národnosti z Dobkovic a Chotiměře byl Kulturverbandem zřízen soukromý 
německý útulek v Chotiměři. NA Praha, f. NJS. (nezařazený článek) 
212 Boj o dítě v mateřských školách, in: Časopis učitelek škol mateřských, XX., 1.- 2., 1930, Praha, s. 
19-20.; Právní a hmotné poměry učitelek mateřských škol, in: Časopis učitelek škol mateřských, XX., 
5, 1930, Praha, s. 85-86. 
213 Právní a hmotné poměry učitelek mateřských škol, in: Časopis učitelek škol mateřských, XX., 5, 
1930, Praha, s. 86. 
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   České i německé meziválečné školství na našem území zaznamenalo reformní 

školské snahy ke konci třicátých let zejména ve formě myšlenky pracovní školy.214 

Do školství v pohraničních oblastech, kde převládaly německé školy, přicházely 

učební a metodické vzory ze sousedního Německa a na našem území se střetly 

s tzv. „příhodovskou reformou“, a to při uplatnění nově zaváděných pragmatických 

ideálů.215  

   Sudetoněmecké školství v této době prosazovalo školní pospolitost 

ve všech pracovních spolcích a očekávalo od svých členů názorově shodné ideje.216 

Počátkem třicátých let se názory českého i německého školství na našem území 

přiblížily natolik, že nebýt hospodářské a politické krize, mohlo tehdy 

pravděpodobně dojít ke vzájemné spolupráci.217 Následující krizová léta, ale nedala 

k rozvinutí vzájemné českoněmecké spolupráce v oblasti školství šanci.218  

   Změny, které proudily do škol, bylo možné sledovat ve velkých městech, ovšem 

v menších městech či obcích to nebylo realizovatelné. Novinkou se stala globální 

metoda čtení, ta byla pokusně zavedena do všech pražských škol.219 Reakce na tuto 

metodu byly často diskutovány jak ze strany rodičů, tak i učitelů elementárních tříd. 

Z nedostatku času a pravděpodobně i z nedostatečného množství realizovaných 

pokusů, se tato metoda do pohraničních oblastí vůbec nedostala. Vyvolala silné 

negativní reakce v pražských školách a učitelé ze vzdálených oblastí ji oficiálně 

vyzkoušet ani nemohli.220 O reformě školství se místní učitelka dozvídala z časopisů 

učitelek škol mateřských, které do školky pravidelně docházely. Časopisy byly 

vydávané v Praze pro širokou učitelskou obec.221 

   Reforma školství Václava Příhody222 spočívala v jednotné, vnitřně diferencované 

struktuře školy. Nadčasovost reformy se nestihla během hospodářské krize plně 

                                                
214 T. KASPER–D. KASPEROVÁ, Dějiny pedagogiky, s. 211-213. 
215 Václav Příhoda odůvodnil školskou reformu v práci Racionalizace školství v roce 1930. 
216 T. KASPER–D. KASPEROVÁ, Dějiny pedagogiky, s. 211-213. 
217 Tamtéž, s. 211-213. 
218 Tamtéž. 
219 Tamtéž. 
220 Co uškodilo školské reformě, in: Učitelské noviny, 9, 48, 1934, Praha, s. 139. 
221 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
222 Václav Příhoda získal zájem o americkou problematiku školství z knih K. Velemínského 
a z přednášek V. Beneše, jeho následné studium v Chicagu a složení potřebných zkoušek vedlo 
k habilitačnímu spisu pod názvem „Psychologie a hygiena zkoušky“. Americké zkušenosti, které 
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rozvinout a s nástupem nacismu v roce 1938 ztratila svůj původní záměr.223 Příhoda 

připravil dopodrobna rozpracovanou problematiku učitelského vzdělávání, jeho nová 

cesta měla být moderní a demokratická.224 Jelikož se ale jeho reforma školství 

snažila uplatnit v těžkých podmínkách hospodářské krize, neměla podporu 

nadřízených školských orgánů a neměla tak ani šanci na celkové prosazení.225 

Základem reformy byla demokratizace vzdělání, jež měla potřít sociální rozdíly 

a zajistit rovné právo každého dítěte v demokratickém státě.226 Princip 

individualizace v zásadě zkoumal poměr individuální práce s dětmi vůči práci 

kolektivní, kde byla z praxe viděna nutnost velké potřeby speciálních pomůcek pro 

samotnou individuální výuku.227 Jejich zajištění pro menší školy v pohraničních 

oblastech bylo nesnadné i finančně nákladné a mateřské školy stály v těchto 

potřebách na konci řetězce. 

   V prvním desetiletí se reformní hnutí v Československu rozdělilo do dvou skupin, 

kdy v první skupině byli učitelé „pokusníci“, a ti se snažili postupovat podle zásad 

tzv. přirozeného vývoje dítěte.228 Učitelé museli experimentovat a spoléhat 

se na svou intuici, snažit se vcítit se do každého jednotlivého dítěte nehledě na věk 

či národnost.229 Druhou skupinou byli čeští reformátoři se zásadou vedení a řádu 

školy v rámci svobodné výchovy.230 Příhodova zásluha nebyla v hlavní myšlence 

jednotné diferenciace, ta ostatně vznikla dlouho před její realizací, ale v praktickém 

rozpracování reformního návrhu. Chtěl a do budoucna počítal s jednotným školským 

systémem, od mateřské po vysokou školu.231 Jeho návrh počítal s okamžitou realizací 

                                                                                                                                     
následovaly, ho později vedly k vlastní koncepci české reformy. R. VÁŇOVÁ R.–K. RÝDL K.–J. 
VALENTA, Výchova a vzdělání v českých dějinách: (obecné školství, 1848-1939), s. 132.  
223 T. KASPER–D. KASPEROVÁ, Dějiny pedagogiky, s. 203-205. 
224 Z. VESELÁ, Vývoj českého školství, s. 123. 
225 Tamtéž. 
226 Růžena VÁŇOVÁ, Školská reforma v ČSR ve 30. letech, Praha 1994, s. 6-7. 
227 Z. VESELÁ, Vývoj českého školství, s. 84. Individualizmus zdůrazňuje jedince a jeho osobní 
svébytnost. Kolektivismus dává váhu na celek, na skupinu, společnost proti jedinci. V krajních 
formách jsou obě tyto formy pro společnost nezdravé až nebezpečné; R. VÁŇOVÁ R.–K. RÝDL K.–
J. VALENTA, Výchova a vzdělání v českých dějinách: (obecné školství, 1848-1939), s. 150-151. 
228 T. KASPER–D. KASPEROVÁ, Dějiny pedagogiky, s. 201. 
229 Tamtéž. 
230 Tamtéž. 
231 Škola měla být jednotná, propustná směrem nahoru podle schopností jednotlivých žáků a vnitřně 
diferenciovaná, tak aby byl umožněn rozvoj každého žáka podle jeho potřeb a zájmů. Příhoda se 
s touto myšlenkou setkal při svém americkém pobytu. Chtěl racionalizovat školství vnitřně i zvnějšku. 
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ve školním roce 1928/29, kdy byla s reformou školských stupňů seznámena široká 

veřejnost.232 V návrhu šlo především o požadovanou rovnost přístupu dětí 

ke vzdělání. Tento přístup byl prosazován všemi socialistickými stranami, které 

kritizovaly dosavadní školství jako nedemokratické.233 Příhodův přístup byl na konci 

dvacátých let velmi nadčasový a negativní reakce na něj byly pochopitelné.234 Také 

Časopis učitelek škol mateřských již v roce 1930 otiskl silně negativní reakci 

na zamýšlenou reformu školství, a vybízel dokonce své kolegyně k obraně proti 

„pseudoreformátorům“.235 

   Mateřská škola organizačně předcházela prvnímu stupni školy, kde měla 

předškolní děti připravit na plynulý přechod do obecné školy. Povinnost 

pravidelných záznamů o dětech přicházejících k zápisu, sjednocení přístupu 

a součinnost učitelek mateřských škol a škol prvního stupně byla také součástí 

reformního plánu.236 Byla nutná společná sociálně-zdravotní péče, proběhly pokusy 

psychologicky zhodnotit chování u pětiletých dětí a nastavit společný didaktický 

materiál předškolní výuky.237 Úkolem mateřské školy bylo připravit děti pro 

elementární výuku prvního stupně, kde následovalo tzv. nedělené vyučování 

navazující na předškolní režim dětí.238 

   Centrem reformy v čele s Václavem Příhodou byla Reformní komise, která byla 

zřízena už v roce 1928.239 Sjezd učitelstva v dubnu 1928 s účastí ministra školství 

Milana Hodži, Václava Příhody a dalších, měl pro československé školství zásadní 

význam díky projednávané reformě a její podobě v jednotně diferencované škole. 

Sjezd získal podporu široké veřejnosti i podporu některých politických stran.240 

Pedagogického týdne se zúčastnilo přes sedm set učitelů, kromě zmiňovaného 

                                                                                                                                     
M. PÁNKOVÁ–D. KASPEROVÁ–T. KASPER, Meziválečná školská reforma v Československu, s. 
292. 
232 R. VÁŇOVÁ, Školská reforma v ČSR ve 30. letech, s. 10. 
233 Tamtéž, s. 10. 
234 Tamtéž, s. 16. 
235 Marie SKYVOVÁ, Na stráž, kolegyně, in: Časopis učitelek škol mateřských, XX., 8, 1930, Praha, 
s. 133-135. 
236 Růžena VÁŇOVÁ, Československé školství ve 30. letech, Praha 1995, s. 11. 
237 Tamtéž, s. 11. 
238 Růžena VÁŇOVÁ–Dana NEJEDLÁ, Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR, Praha 1995, s. 
91-92. 
239 R. VÁŇOVÁ, Školská reforma v ČSR ve 30. letech, s. 30-31. 
240 Tamtéž, s. 31. 
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ministra školství, také řada odborníků z pedagogické i psychologické oblasti. 

Realizace samotné reformy se postavila na výsledcích pedagogického týdne, 

a to konkrétně na návrhu Organizačního a učebního plánu reformních škol. 241 

   Hnutí mělo mnoho stoupenců, ale samozřejmě i odpůrců, mezi nimi je často 

uváděna Chlupova stať z roku 1931.242 Tam Chlup veřejně kritizuje společenská, 

filosofická a psychologická východiska reformy, zároveň hledá opory ve světovém 

názoru na danou problematiku.243 Svým způsobem šlo o vědecky experimentální 

pokus v pedagogice, ale také i o posílení demokratizace československého 

školství.244 Psychologie a pedagogika měly v budoucnu napomáhat především 

školské praxi.245 Česká reforma byla neustále rozvíjena, sledována odbornou 

veřejností a to nebylo běžným zvykem v tehdejší Evropě. Kritika, která reformu 

provázela z „okruhu“ Otakara Chlupa, měla své sekundární téma, jímž bylo pojetí 

pedagogiky jako samostatného vědního oboru.246 

   V roce 1929 byly schváleny pokusné reformní školy, které zahájily vyučování 

v září téhož roku přibližně ve dvou stovkách tříd.247 Ochotní učitelé se podíleli 

na reformním hnutí i přes skutečnost, že měli časově mnohem náročnější přípravu 

k samotnému vyučování a zároveň byli nuceni k permanentnímu sebevzdělání. Sami 

publikovali a přednášeli pro širokou veřejnost. Přes náročnost tohoto přístupu 

pokračovali v něm i ve válečných letech, kdy byli nuceni řešit mnohé jiné starosti.248 

Problémy s osnovou škol a mimo jiné i výtka typu, že reforma byla přijata z ciziny 

a nemá vztah k domácí tradici, nakonec neumožnily všeobecné využití.249 Učitelstvo, 

jež se nezúčastnilo reformy, stálo v aktivní opozici proti všeobecnému zavedení 

změn po celou dobu jejího trvání.250 

                                                
241 M. PÁNKOVÁ–D. KASPEROVÁ–T. KASPER, Meziválečná školská reforma v Československu, 
s. 293. 
242 R. VÁŇOVÁ–D. NEJEDLÁ, Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR, s. 136. 
243 Tamtéž, s. 136-137. 
244 M. PÁNKOVÁ–D. KASPEROVÁ–T. KASPER, Meziválečná školská reforma v Československu, 
s. 59. 
245 Tamtéž, s. 60. 
246 Tamtéž, s. 51. 
247 R. VÁŇOVÁ, Školská reforma v ČSR ve 30. letech, s. 33. 
248 Tamtéž, s. 37-38. 
249 R. VÁŇOVÁ, Československé školství ve 30. letech, s. 30. 
250 R. VÁŇOVÁ R.–K. RÝDL K.–J. VALENTA, Výchova a vzdělání v českých dějinách: (obecné 
školství, 1848-1939), s. 157. 
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   Příhodův plán přesto zaujal širokou veřejnost díky sdělovacím prostředkům, které 

se do dění aktivně zapojily a také díky nemalému zájmu vládních kruhů. Otakar 

Kádner251 veřejně napadl jednotlivé politické strany pro jejich nezájem a zároveň 

upozornil na zneužívání učitelů pro vlastní politické cíle každé jednotlivé strany.252 

Podporu reformě projevil i prezident T. G. Masaryk s tím, že nás ostatní vyspělé 

země v této problematice dávno předstihly.253 

   Obecná škola za první republiky začínala s výukou od šesti do jedenácti let dítěte 

tak, aby si každé dítě postupně osvojilo zájem o vše, co ho obklopuje, a rozšířilo 

si zásobu slov a pojmů. První stupeň měl zajistit plynulý přechod z mateřské školy, 

která měla sice samostatnou správu, ale byla součástí obecné školy.254 

   České i německé školství na Litoměřicku bylo v meziválečném období řízeno 

okresní školní radou, na nižších úrovních školními radami. Inspektorát menšinových 

škol dohlížel na všechny menšinové školy v regionu.255 V letech 1926–1933 

je doložena přímá spolupráce obou národností ve školství a také při organizování 

výstav výtvarných umělců.256 Bohužel vstřícnost českých politických stran 

už ve třicátých letech přišla pravděpodobně pozdě, Němci v Čechách i na Moravě 

vnímali a brali za svůj nepřehlédnutelný mezinárodní vzestup západních sousedů, 

a velkoněmecké ideje měly mnohem větší přitažlivost než české snahy 

o rovnováhu.257 V červnu 1930 proběhla v Litoměřicích očekávaná přednáška Idy 

Jarníkové na téma „Montessoriové a Decrolyho“, která ukázala nové směry 

ve vyučování předškolních dětí.258 Zájem o dané téma byl široký a bohatá 

návštěvnost potvrdila správnost směru, kterým se české školství vydalo. Ovšem 

litoměřicko mělo bohužel ve školství i své nepodařené záměry a to například, když 

nebyla z důvodu špatné organizace 1. září 1930 otevřena česká mateřská školka 
                                                
251 Prof. JUDr. Otakar Kádner (1870–1936) byl pedagogický teoretik a historik. 
252 R. VÁŇOVÁ R.–K. RÝDL K.–J. VALENTA, Výchova a vzdělání v českých dějinách: (obecné 
školství, 1848-1939), s. 135. 
253 Tamtéž, s. 135. 
254 R. VÁŇOVÁ–D. NEJEDLÁ, Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR, s. 9; V Dobkovicích, jak 
už bylo uvedeno měla správu stejnou jako obecná škola v Chotiměři. SOkA Litoměřice, f. Čmš, 
Kronika mateřské školy. 
255 Zápisy v kalendáři let 1930-1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
256 M. BENEŠOVÁ, Dějiny města Litoměřic, s. 305. 
257 F. SEIBT, Německo a Češi: dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, s.234. 
258 Prof. Ida Jarníková (1879-1965) byla učitelkou se specializací na předškolní výchovu v mateřských 
školách. Z Jednoty Litoměřické, in: Časopis učitelek škol mateřských, XX., 8, 1930, Praha, s. 146. 
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v Terezíně, místo ní se v připravených místnostech zřídila německá pětitřídní 

škola.259 

   Snahu vzájemné spolupráce českých a německých učitelů lze tedy pozorovat pouze 

do roku 1933. Od nástupu Hitlera v sousedním Německu sílil vliv na německé 

školství v našich pohraničních oblastech a vše nezadržitelně směřovalo 

k nacionalismu.260 

 

 

2.2 Budova mateřské školy 

 

Malé obce měly na počátku první republiky vlastní školu nebo mateřskou školu jen 

velmi zřídka. Vhodných budov, které patřily obci nebo spadaly alespoň do její 

správy bylo málo a v pohraničních oblastech ještě méně. V popisované obci patřila 

před rokem 1918 naprostá většina domů českým Němcům a ti neměli prakticky 

žádný důvod k propůjčení svých domů do obecného zájmu. Teprve o celých deset let 

později se v Dobkovicích podařilo založit alespoň mateřskou školu jako pobočku 

české školy v Chotiměři, školku měl na starosti stejný správce jako v chotiměřské 

škole, a to až do září 1938.261  

   V prvních letech to byla pouze jedna místnost,262 která byla umístěna ve vlhkém 

přízemí velkého hospodářského domu čp. 26,263 jenž se nacházel v tehdejším centru 

obce.264 Dobkovická mateřská škola si asi svůj název tak moc nezasloužila. Jediná 

místnost byla malá, a co bylo horší i nepříjemně vlhká. Učitelka Božena po svém 

nástupu v roce 1930 zjistila, že dětské hračky i potřeby pro vyučování nejen, 

že nemají žádné své místo, ale jsou i poškozené a zanedbané, stejně jako celá školka. 

                                                
259 O mateřskou školku v Terezíně, in: Časopis učitelek škol mateřských, XX., 7, 1930, Praha, s. 131. 
260 T. KASPER–D. KASPEROVÁ, Dějiny pedagogiky, s. 201; Božena Trellová výstižně popisuje 
změnu v českoněmeckých vztazích od nástupu Hitlera k moci. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika 
mateřské školy. 
261 Správcem byl mezi lety 1928-1938 řídící Josef Šedivý. Životopis Boženy Zahradníkové. 
262 Zápis v kalendáři z 27. 8. 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
263 Family search [online].[cit. 2017-08-26]. Dostupný z WWW:˂ 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MC-K6L?i=1&cc=1930345>. 
264 Dům č. 26 byl zbourán v 80. letech 20. století, dnes po něm nezůstaly ani základy. Centrum obec 
dnes prakticky nemá, střed obce zaujímá opuštěný polorozbořený původní panský dvůr se zarostlým 
centrálním pozemkem. 
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Vůbec se jí tato situace nelíbila, a to především kvůli malým dětem, které jí byly 

svěřeny do péče. Ty byly ovšem stejně úžasné jako všude jinde, chudé sociální 

poměry jako by se jich nedotýkaly a svou mladičkou učitelku přijaly s otevřenou 

náručí. Nová učitelka školky si ve svém životopisu zapsala slova „zdi byly 

do poloviny vlhké, sousedili jsme těsně s chlévem a do našeho výchovného 

zaměstnání bučely krávy a rachotily řetězy.“ 265 Tehdy velmi mladá devatenáctiletá 

Božena Trellová píše i o neodbytných husách, které pokaždé vbíhaly dovnitř 

s každým otevřením dveří, i o tom, jak mnohokrát žádala o pomoc hospodáře, ale ten 

nikdy nepomohl a hygienické podmínky se postupem času staly velmi alarmující.266 

Dva roky po založení české školky v roce 1930 bylo při sčítání lidu v obci již 

77 osob české národnosti, ale jejich slovo nemělo velkou váhu a český vliv na dění 

v obci byl zanedbatelný.267 Oproti tomu většina německých předškolních dětí 

navštěvovala chotiměřskou novou školní budovu, kde byly hygienické podmínky 

na dostačující úrovni a jejich zahrada splňovala obecně platnou normu.268  

   Téma úrovně a rozvoje mateřských škol bylo v květnu téhož roku součástí 

programu konference učitelstva v Praze. Znovu tam byla otevřena otázka naprosto 

nedostatečných hygienických podmínek stávajících mateřských škol.269 Konference 

projednávala mimo jiné i nutnost, vlastní veřejnosti uzavřené, zahrady jako součásti 

školky, to se zároveň s chybějícími didaktickými pomůckami a kvalitním 

nezávadným vnitřním zařízením stalo alarmujícím prvkem celé tehdejší diskuze.270 

   Stejná neutěšené situace byla i v mateřské škole v Dobkovicích a trvala dlouhé 

čtyři následující roky po otevření. Změna přišla až počátkem roku 1932, kdy český 

                                                
265 Životopis Boženy Zahradníkové. 
266 Tamtéž. 
267 Obec Dobkovice měla v roce 1921 obyvatel německé národnosti 200 a obyvatel české národnosti 
34, v roce 1930 obyvatel německé národnosti 252 a obyvatel české národnosti 77, v místním 
zastupitelstvu byli 3 Češi. NA Praha, f. NJS, Josef LAUBE, Dynamika obyvatelstva na Litoměřicku, s. 
102-103; Eduard Hlawitschka (rodák obce) uvádí 175 Němců a 77 Čechů ve 49 domech obce 
Dobkovice v roce 1930. Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
268 Budova školy v Chotiměři je vzdálená něco málo přes jeden kilometr, cestou mezi ovocnými sady, 
dnes je cesta zarostlá a téměř se nepoužívá. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
269 Jarmila ŠUKALOVÁ, Referát o reformě mateřských škol pro konferenci učitelstva Velké Prahy, 
in: Časopis učitelek škol mateřských, XX., 6, 1930, Praha, s. 93.- 96. 
270 Tamtéž, s. 93.- 96. 
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statkář z největšího místního statku čp. 1 Karel Musil,271 který se v roce 1938 stal 

jedním z posledních českých zastupitelů obce, oslovil v záležitosti budovy školky 

správce mateřské školy Josefa Šedivého.  Upozornil ho na možnost pronajmutí tří 

větších místností v německé vile v čp. 47.272 Tehdy se jednalo o poměrně velkou 

dvoupatrovou vilu, kterou musel majitel Johann Schwarzenberg273 kvůli zadlužení 

prodat. Novým majitelem se stal český Němec Karel Lifka, který přízemí ještě téhož 

roku pronajal státu a mateřská škola získala hezké prostory ve druhé budově vlevo 

při vjezdu do obce.274 Během následujících prázdnin byly provedeny potřebné 

opravy, místnosti byly nově vymalovány, okna dostala záclonky a vše bylo 

připraveno na následujícího prvního září roku 1932.275 

   Výhledy na nejvyšší horu českého středohoří Milešovku a na blízký vrch Lovoš 

s malou ovocnou zahradou změnily podmínky všech zúčastněných. Správce školy 

Josef Šedivý se nastěhoval do hořejšího bytu a mateřská škola měla k dispozici 

prostornou učebnu, hernu, a dokonce i školní kabinet.276 Prostory mateřské školy 

oficiálně schválil litoměřický školský inspektor Tesař dne 1. února 1932.277 Místnosti 

včetně horního bytu byly pronajaty na následujících pět let.278  

   O rok později byla budova prodána v dražbě novému majiteli Antonínovi 

Hühnelovi, který nechal velmi záhy po koupi budovu zrekonstruovat a mateřská 

                                                
271 Záznam jeho jména, hospodářské pozice a čp. byl nalezen ve školním výkazu jeho dcery Vlasty 
Musilové. SOkA Litoměřice, f. Obecná a měšťanská škola (česká) Velemín. 
272 Životopis Boženy Zahradníkové; Taktéž. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
273 Family search [online].[cit. 2017-08-26]. Dostupný z WWW:˂ 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MC-KWJ?i=58&wc=3ZND-
3B8%3A226975701%2C227094801%2C226974303%2C227067702%3Fcc%3D1930345&cc=19303
45>. 
274 Tady se rozchází časové údaje v životopisu paní Boženy, která uvádí rok prodeje vily 1936 a její 
zápis v kronice je 1932. Životopis Boženy Zahradníkové; SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika 
mateřské školy. O možnosti stěhování školky se zmiňuje ve svých zápiscích v deníku již koncem roku 
1931. Zápis v kalendáři z prosince 1931. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové; Viz příloha č. 9, děti 
s Boženou Trellovou na školní zahradě v Dobkovicích v srpnu 1931 a příloha č. 10, budova mateřské 
školy v Dobkovicích v roce 1932, čp. 47. 
275 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; „Děti i já, máme ze školky velikou radost“. 
Zde se rozchází zápis v kronice školky se zápisy v kalendáři 1932, ten uvádí nastěhování do nové 
školky na 3. 2. 1932. Zápis v kalendáři z 3. 2. 1932. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
276 Životopis Boženy Zahradníkové; Data v kronice se shodují s životopisem Boženy Zahradníkové, 
ten je rozvádí do uvedených podrobností.  SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Dnes 
dům č. p. 47 patří obci, která v něm pronajímá jednotlivé byty; 
277 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
278 Tamtéž. 
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škola měla najednou mnohem lepších podmínky.279 Česká školka zůstala v čp. 47 

až do konce září 1938 a dodnes tato budova náleží obci, která zde pronajímá obecní 

byty. 

 

 

2.3 Role a pohled učitelky  

 

2.3.1 Osobnost Boženy Zahradníkové roz. Trellové 
 

Koncem srpna 1928 podepsala Božena Trellová učitelský slib a nastoupila 

do mateřské školy v Čakovicích.280 Velmi malá obec v blízkosti Labe nebyla z jejího 

pohledu v příliš hezké krajině, a tak se zpočátku tehdy sedmnáctileté slečně učitelce 

ve svém prvním zaměstnání nelíbilo.281 Milovala hornatou krajinu a okolní rovné 

polnosti nenabízely možnost zajímavých vycházek, které by mladou učitelku smířily 

s novým bydlištěm. Práce s dětmi ji ale naopak od počátku velmi zaujala. Děti 

z mateřské školy ji přivítaly s úsměvem a zvědavostí sobě vlastní.282 Dětí bylo v září 

přihlášeno pouze osm a v některé dny do školky dokonce dorazily jen dvě. O práci 

v kolektivu se tedy příliš mluvit nedalo. Boženka si s dětmi hrála a snažila 

se je zabavit, jak ve svých sedmnácti letech nejlépe uměla. 

   Narodila se 28. ledna 1911 v Českém Dubě pod Ještědem,283 kde dostal její otec 

Jan Trela zaměstnání u berního úřadu. Ve svých šesti letech nastoupila na obecnou 

školu v místě bydliště a později tam navázala studiem měšťanky. V těch letech měla 

stále na dohled svůj milovaný Ještěd, který zůstal cílem jejích výletů a vzpomínek 

po celý život.284 Rodina maminky Emilíe pocházela z Prahy, a tak není divu, že její 

kroky po zdárném ukončení měšťanské školy zamířily právě tam. Své tříleté studium 

                                                
279 Životopis Boženy Zahradníkové. 
280 Čakovice spadaly mezi lety 1921-1930 do okresu Dubá. J. RŮŽKOVÁ–J. ŠKRABAL, Historický 
lexikon obcí České republiky 1869-2005, s. 76. 
281 Zápis v kalendáři z 22. 8. 1928. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
282 Tamtéž. 
283 Dnešní Český Dub. 
284 „Maminka milovala hory, kopce a snad nejvíce Ještěd.“ Archiv autorky, osobní rozhovor s Hanou 
Markovou (dcera Boženy Zahradníkové a Josefa Zahradníka) ze dne 21. 9. 2017, Praha (dále jen 
Osobní rozhovor s Hanou Markovou). 
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veřejné obchodní školy Gremia pražského obchodnictva úspěšně dokončila ve svých 

sedmnácti letech a již v červnu roku 1928 byla školským inspektorátem umístěna 

do Čakovic jako pěstounka v mateřské škole.285 

   Její život byl i přesto, že se jí nelíbily Čakovice, plný nových lidí, zážitků 

i nápadníků. Z Boženčiných zápisků je na první pohled zřejmá její nespoutaná 

a trochu i nekompromisní povaha. Maminka své dceři opakovaně domlouvala 

a snažila se napravit Boženčino „nevhodné chování“.286 Často jí psala dopisy a i při 

osobních rozhovorech, kdy přijížděla domů na volné dny nebo na celé zimní či letní 

prázdniny, s ní vedla dlouhé rozhovory o tom, jak by se měla dívka v jejím věku 

chovat. Rodičům se nelíbila volnost a samostatnost, jež jí přinášela práce v odlehlé 

vesničce kdesi v Čechách, ale na druhou stranu na ni byli hrdí, že dostudovala a našla 

si smysluplnou práci. Když se ovšem přihlásila do sobotních tanečních v nedaleké 

vesnici Hoštka,287 nadšení nebyli vůbec. Božena v následujících letech nejednou 

navštěvovala různé místní taneční zábavy se svým nápadníkem Jendou, vojákem 

z Čakovic, o kterém doma raději nemluvila. Ten ji doprovázel i na plesy konané 

v blízkém Štětí a jednou za čas i ve vzdáleném městečku Dubé, kam se se svými 

přáteli z Čakovic občas vydali.288 Jenda zůstal v jejím životě až do jara 1932, kdy 

už dávno žila a pracovala jinde. 

   Čas jí ubíhal rychle i díky všemožným aktivitám, do kterých se přihlásila. Jednou 

z nich byla čakovická Národní jednota severočeská, která tam měla svou malou 

základnu, a jelikož tehdy postrádali šikovnou pokladnici, Boženka neváhala a přidala 

se k jednotě.289  

                                                
285 Božena Trellová byla ustanovena dekretem mšano ze dne 13. června r. 1928 č.j. 90679/28 – I. 
výpomocnou pěstounkou v Čakovicích (okres Dubá) v obvodě litoměřického inspektorátu. SOkA 
Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Do svého prvního zaměstnání nastoupila 27. srpna 1928. 
Zápis v kalendáři z 27. 8. 1928. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
286 Sama Božena si o sobě do deníčků několikrát zapsala, že se „nechová dobře“ a že se „napraví“. 
Zápisy v kalendářích z 1927-1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
287 Hoštka je vzdálená pouhé 3 km od Čakovic; Vnučky o své babičce říkají, že: „Byla klidná, tichá, 
ale zároveň byla komediant plný humoru“ Osobní rozhovor s Martinou Markovou a Lucií Markovou; 
Zápis v kalendáři z 12. 1. 1929. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
288 Městečko Dubá je ve vzdálenosti cca 20 km od Čakovic. Zápis v kalendáři z 7. 2. 1929. 
Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
289 Pokladnicí NJS Čakovice se stala v zimě 1929.289 Zápis v kalendáři z 10. 2. 1929. Z pozůstalosti 
Boženy Zahradníkové. 
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   Když chtěla o dva roky později vědět, jakými cestami se bude ubírat její život, 

a toužila poznat svůj osud, zašla ke kartářce a zapisovala si její „rady“.290 Jak, na tak 

malé vesnici, jako byly Čakovice, našla kartářku, ke které občas tajně zašla, není 

z jejích zápisků zřejmé. Ale byla velmi mladá a bezesporu i hodně zvědavá. 

To, že vystoupila z katolické církve a přidala se k proudu svobodomyslných 

„bezvěrců“ jako mnoho dalších Čechů v meziválečných letech, jí podle jejích 

vlastních slov dalo pocit volnosti a lehkosti.291 

   Snažila se vzdělávat i ve svém učitelském oboru. Pravidelně četla, do školky 

docházející Časopis učitelek mateřské školy,292 kde si mimo jiné mohla přečíst 

o chystaném litoměřickém kantorském manifestu, kterého se se svými přáteli 

a kolegy z okolí zúčastnila. Byli tam tehdy všichni, a jak si mladičká učitelka 

zapsala, nezůstalo pouze u vážných chvil. Zábava se přesunula do nepříliš 

vzdálených Velkých Žernosek a mladí kantoři se domů vrátili hodně zvesela 

až v časných ranních hodinách.293  

   Za svou práci v NJS dostala v březnu 1930 částku šest set korun jako dar 

„menšináček“ od Ústředí mateřských škol. Což byl prakticky celý její měsíční 

učitelský plat.294 Božena byla pyšná na svou práci i na to, že si její snahy někdo 

všiml, a dokonce i finančně ocenil. Když si na konci června balila v Čakovicích své 

věci a předávala uklizenou školku, nemohla tušit, že se tam již nikdy nevrátí.295 

Odjela na dlouhé a zasloužené prázdniny k dědovi do Prahy.296 Znovu o sobě 

v té době psala, že dělá „neplechy“, a že už bude „dělat dobrotu“ apod.  Točilo 

se kolem ní velké množství mládenců a asi se není čemu divit, samotná mladinká 

učitelka v tehdejších Čakovicích budila jistě pozdvižení u všech místních hochů, 

kteří jí o prázdninách psali, jak se těší na její návrat. Jenže Boženka až do konce 

srpna nevěděla, že bude náhle přemístěna na nové místo. Dopis s tímto nečekaným 

                                                
290 Zápis v kalendáři z 8.5. 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
291 Zápisy v kalendářích z let 1928-1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové; Kniha narození obce 
Český Dub 1895–1946, roč. 1911, sv. 40, poř. č. 5/13, s. 313;  
292 Zápis v kalendáři z 14. 9. 1928. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
293 Litoměřický kantorský manifest se konal 21. 10. 1928. Zápis v kalendáři z 21. 10. 1928. 
Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
294 Zápis v kalendáři z 5.3. 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
295 Zápis v kalendáři z 9. 8. 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
296 Zápis v kalendáři z června 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
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oznámením přišel k rodičům do Českého Dubu z inspektorátu až 26. srpna s tím, 

že je s okamžitou platností přeložena do Dobkovic, a to již od příštího týdne.297 

Do prvního září opravdu nebylo daleko.  Necítila žádné nadšení a na nové místo 

se těšila mnohem méně než do svého prvního zaměstnání v Čakovicích. Nevěděla, 

co jí přinesou nové dny, kdy a jestli vůbec ještě uvidí svého vojáčka Jendu, 

a přemýšlela i o ostatních kamarádech, které za ty dva roky poznala a kteří zůstali 

v místě, kam se ona sama jen tak znovu nepodívá. 

    „Všechno je nohama vzhůru!“ zapsala si velkým písmem do svých poznámek 

na konci prázdnin.298 Hned druhý den ráno musela narychlo odjet z libereckého 

nádraží přes mnoho přestupů až do Dobkovic. A jelikož vše bylo tak nečekané, 

rozhodl se její otec, že nemůže odjet samotná, a do nového místa ji doprovodil. 

Boženka byla zprvu i zvědavá. Správce školy Šedivý je společně se svou ženou mile 

a srdečně přivítal v zázemí české chotiměřské školy. Jenže budoucí učitelka velmi 

rychle zjistila, že má učit v mateřské škole s českými a německými dětmi na malé 

zapadlé obci, kde je úplné minimum české dospělé společnosti a společenské 

povyražení žádné. Nešťastná Božena si první den pobytu do svého deníčku zapsala 

drobným písmem „Je mi do breku a jediné východisko je utéct“ a smutně dodala 

„Školka je jedna jediná ubohá místnost.“299  

   K bydlení sice dostala hezký pokoj v domě s velkou zahradou u hodné a milé české 

Němky Anny Hlavičkové, ale k pláči i tak neměla daleko. Ani jejímu otci se situace 

nelíbila. Malá pohraniční obec s německými obyvateli, školka v naprosto 

nevyhovujícím stavu a české zastání od místních lidí téměř žádné. Rozhodli 

se, že hned druhý den ráno odjedou do Prahy ke školské inspektorce zjistit, jaká 

je situace a co by se s ní dalo dělat.300 Božena za žádnou cenu nechtěla 

v Dobkovicích zůstat, jenže jiné vhodné místo bylo volné až za dva měsíce a ani 

to nebylo jisté. Musela tedy i přes svůj odpor zůstat a vůbec netušila, že zde prožije 

                                                
297 1929/30 byla dosavadní výpomocná pěstounka Antonie Stuchlíková zproštěna služby na zdejší 
mateřské škole. Výnosem Mšano ze dne 29. srpna 1930, č.j. 115578/30-7. ustanovena byla zatímní 
pěstounka Božena Trellová. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
298 Zápis v kalendáři z 26. 8. 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
299 Zápis v kalendáři z 27. 8. 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
300 Příloha č. 8, ukázka zápisu o návštěvě inspektorátu v Praze ze zápisu v kalendáři z prvního roku 
v Dobkovicích (1930). 
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mnoho dalších krásných let a potká tu i svou životní lásku. Ale to předbíháme, 

podívejme se zpátky do září 1930. 

   Tehdy se jí nejvíce stýskalo po přátelích, a hlavně po svém „kamarádovi Jendovi“. 

Již v prvních dnech v novém bydlišti musela sama sobě přiznat, že ji naprosto 

uchvátilo nádherné okolí školky. Výhledy na Milešovku a velkou část Českého 

středohoří jí po čakovických rovinách připadaly tak okouzlující, že se pomalu 

smiřovala s představou práce v tak „ubohé“ školce.301 Dny před zahájením 

vyučování trávila vyhlížením svého Jeníčka, ale ten příjezd často pouze sliboval 

a málokdy své sliby dodržel. 

   Místní taneční zábava, kam zamířila s novou bytnou Hlavičkovou hned v prvním 

týdnu svého pobytu, jí naplno ukázala míru německého osídlení nového domova. 302 

Bylo jich, dlužno říci, více než většina a jelikož se německé zábavy Češi prakticky 

nikdy nezúčastnili, necítila se tam Boženka úplně svobodně. Její bytná „Anna 

Hlavičková“303 byla vdova německého původu, která žila se dvěma malými dětmi 

v menším domě na tehdejším okraji vesnice. Byla ráda za každou korunu navíc, jež 

si mohla pronajmutím malého bytu vydělat. Pro mladičkou učitelku byla Hlavičková 

doslova požehnáním. Od prvních dnů ji vzala jako svou starší dceru a během mnoha 

následujících let se nejen spřátelily, ale byly i jedna druhé oporou. Tedy 

až do problematického roku 1935, kdy vstup bytné k henleinovcům vše změnil. 

Božena se díky ní naučila velmi dobře německy a ani ne tak proto, že by byla 

nadmíru pilná, ale protože Hlavičková byla v tomto ohledu velmi přísná a neustále 

ji při každém jazykovém klopýtnutí napomínala, že se musí mluvit německy pouze 

spisovně a ne jinak.304  

   Cena za ubytování v hodnotě tři sta šedesáti korun nebyla zrovna malá, když 

uvážíme její učitelský plat, který byl v roce 1930 sedm set dvacet korun. Božena 
                                                
301 Zápisy v kalendáři ze srpna a září 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
302 Zápis v kalendáři z 29. 8.- 31.8. 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
303 Anna Hlawitschková, č.p. 23. [online].[cit. 2017-09-09]. Dostupný z WWW:˂ 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MC-K4L?i=52&cc=1930345>. Božena 
Trellová píše ve svém životopise o bydlení u paní Hlavičkové, ale ze sčítání lidu v roce 1921 lze 
nalézt pouze Hlawitschkovi, předpokládám tedy, že napsala počeštělé příjmení. Životopis Boženy 
Zahradníkové. 
304 Spisovnou němčinu Božena Zahradníková velmi dobře využila ve válečných letech, kdy musela 
na pražském inspektorátu skládat poměrně náročnou zkoušku z němčiny. Životopis Boženy 
Zahradníkové. 
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s tím ale dokázala při své spořivé povaze celkem dobře vyjít.305 S Hlavičkovou 

trávila hodně času i mimo jejich společný domov. Chodívaly na německé zábavy, 

zahrát si karty se správcovými chotiměřské školy a občas doma obě poslouchaly 

pořady v rádiu.306 Jejich vzájemný vztah byl velmi hezký a často je oslovovali jako 

dceru s matkou. Důvěrné rozhovory byly pro osamělou učitelku v prvních měsících 

roku 1930 velmi cenné a snad i díky své bytné zůstala v Dobkovicích dalších 

dlouhých osm let.307 Ve volných dnech často vyšívala, četla své oblíbené autory, 

časopisy a ne vždy jen učitelské listy.308 Byly ovšem také dlouhé dny, kdy 

si do svých deníčků mnohokrát zapsala „jsem otrávená nudou,“ a není divu, že se tak 

mladé děvče z města nedokázalo zabavit v pohraniční vesnici.309 Netrpělivě 

očekávala každý dopis od svých rodičů, kamarádů, a hlavně od Jeníka, který ovšem 

psal, jak je zase pochopitelné u mladého muže ve vojenské službě, málo. V prvních 

týdnech svého pobytu citelně vnímala prosté a skromné prostředí, ve kterém 

se ocitla. Ale díky své veselé povaze se velmi brzy dokázala povznést nad chudobu, 

která se s rostoucí hospodářskou krizí prohlubovala, a s energií jí vlastní se postavila 

osudu čelem. 

   Časté výlety po okolí v ní dokázaly navodit obdiv k místní krajině tak silně, 

že na to vzpomínala celý další život.310 První měsíce prožívala spíše ve vzpomínkách 

a také touze po svém milém, který za ní z Čakovic jezdil mnohem méně, než 

by chtěla. Postupně se zapojovala do vesnických oslav, které byly zdrojem místní 

zábavy a povyražení všech mladých lidí.  

   Školku se snažila vybavit veselými obrázky a zajímavými knihami, které dostala 

při různých příležitostech v nedaleké chotiměřské škole. Mnohokrát to bylo z rukou 

stále stejného učitele Chrousta, jenž byl do Boženky zakoukaný od prvního dne, 

a to mu vydrželo mnoho dalších let. Jenže mladičká slečna učitelka byla stále ještě 
                                                
305 Příloha č. 7, ukázka peněžního součtu ze zápisu v kalendáři z prvního roku v Dobkovicích (1930); 
Osobní rozhovor s Hanou Markovou; Její dcera Hanka o mamince říká: „Maminka byla velmi 
spořivá, psala si každý sebemenší výdaj. Rozhodně měla přirozenou autoritu.“ Osobní rozhovor 
s Hanou Markovou. 
306 Zápisy v kalendáři z prvního roku v Dobkovicích-1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
307 Tamtéž. 
308 Učitelské listy – Časopis učitelek škol mateřských a Učitelské noviny. 
309 Zápisy v kalendáři z let 1930-1935 v Dobkovicích. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
310 „Celý následují život v Praze vzpomínala na České Středohoří s láskou a touhou ho znovu a znovu 
vidět.“ říká její dcera Hanka. Osobní rozhovor s Hanou Markovou. 
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srdcem v Čakovicích.311 Její Jenda mezitím narukoval do Terezínské posádky 

a „někdo“ anonymně poslal udání na školský inspektorát ohledně její mravnosti. 

Musela se dokonce hájit z obvinění, že její vztah není počestný, a musela prokázat, 

že v žádném případě nenarušuje výuku dětí i před školským inspektorem 

až v Praze.312 Inspektorát její vysvětlení přijal a nevyvodil z udání žádné důsledky. 

Za to její maminka měla připomínek více, než jí bylo příjemné. 

   Často a ráda zpívala, jak je zřejmé i ze vzpomínek jejích vnuček, které nadšeně 

vyprávějí o své vtipné babičce Božce.313 Tehdy v Dobkovicích začala brzy po svém 

nastoupení do místa, navštěvovat místní chotiměřský sbor. Pěvecký sbor byl v okolí 

velmi oblíbený a Božena měla díky svému zpěvu možnost poznat místa, kam 

by se sama jen těžko dostávala. Sice to pro ni občas znamenalo i ne vždy úplně 

vítanou povinnost, hlavně když měla být na slíbeném místě včas. Těžce nesla, když 

se ve vesnici objevilo podzimní bláto a blížící se zima. Žádné chodníky, všude 

neupravené cesty a doprava pouze pěšky. Její povaha se pak mnohdy dostávala 

do situací, na které ve svých zápiscích často naráží. Slovní spojení jako „omlouvala 

jsem se; zapomněla jsem; nechtělo se mi, a tak jsem nešla“ prokládaly její zápisky 

tak často, že musí vyvolat úsměv každého, kdo si přečte její slova dnes již více než 

po osmdesáti letech.  

   Boženka už tehdy hrála velmi často na klavír, který měla k dispozici i u své bytné. 

Hrála víceméně každý den, a to nejen pro sebe, ale i pro radost dětí paní domácí.  

Netrvalo dlouho a hrála i v místním pěveckém souboru a již od první sezóny 

doprovázela v ochotnickém divadle i „operní kousky“. O tom bude o mnoho let 

později vyprávět rodina nejmladší dcery Hanky, a vnučky s úsměvem dodají, 

že babiččinu milovanou „Prodanou nevěstu“ viděly v jejím doprovodu nejméně 

dvacetkrát.314 Rodiče ji ve hře také ochotně podporovali, a když se jí v roce 1932 

naskytla možnost koupit krásný klavír za necelé dva tisíce korun, tatínek neváhal 

                                                
311 Zápis v kalendáři z 8. 9.- 13.9. 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
312 Zápisy v kalendářích z roku 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
313 Osobní rozhovor s Martinou Markovou a Lucií Markovou. 
314 Tamtéž. 
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a nastěhoval ho do tehdy již děčínského domu. Boženka tak mohla hrát každou 

volnou chvilku i doma u rodičů.315 

   Jezdívala k nim nejprve do Českého Dubu a později i do Děčína, kam se rodiče 

na počátku třicátých let přestěhovali.  V prvních měsících doma trávila každý víkend. 

Jezdila i na vánoční svátky a na celé letní prázdniny, které si za svou více než 

obětavou práci jistě zasloužila. České středohoří ji ovšem v zimních měsících občas 

domů pustit nechtělo. Cestu sněhem nebylo možné zvládnout a tak, když na počátku 

roku 1931 dostala vytoužené lyže a k nim o pár dní později i lyžařské boty, rukavice 

a teplé punčochy, byla nadšená.316 První nesmělé pokusy vyzkoušela na zahradě 

domu u Hlavičků, kde svými pády rozesmála kromě sebe především místní děti. 

Byly dny, kdy si šla zalyžovat i s místní německou učitelkou, se kterou se na počátku 

své praxe spřátelila. Ve volných nedělích, kdy nebyla v Děčíně, jela, jak nadšeně píše 

ve svém deníčku, „lyžařit“ do Krušných hor se svým Jeníkem. Ten často naplánoval 

mnohem delší trasu, než byla schopná ujet, a tak se vracívala unavená, ale někdy 

i nazlobená.317  

   Navštěvovat společenské události, které probíhaly mimo pěšky dostupné oblasti, 

nebylo v té době vůbec snadné. Osm kilometrů vzdálené Lovosice měly svůj biograf, 

a pokud chtěla Božena vidět některý z nových filmů, musela se vracet domů 

v pozdních hodinách, kdy vlaky do obce již nejezdily a neosvětlené cesty 

z Chotiměře do Dobkovic byly pro ni nepříjemné. Díky tomu se často nabídl 

k doprovodu i již zmiňovaný učitel Chroust nebo jiní mladí „muži“ z jejich „školní 

party“, ale mladá učitelka se tím znovu dostávala do řečí.318 Možná i proto se její 

hodnocení z inspektorátu nikdy nehonosilo známkou prvního stupně, ale většinou 

pouze druhého a jednou i třetího.319 Z jejích zápisků není zřejmé, zda pro ni byly 

                                                
315 Boženka podle svých denních zápisků, hrála na piano víceméně každou volnou chvilku a hrála 
i v Dobkovicích u správců v Chotiměři. Piano je dodnes v majetku rodiny. Zápisy v kalendáři z let 
1932-1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
316 Zápis v kalendáři z ledna 1931. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
317 Zápisy v kalendáři z ledna 1934. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
318 Zápis v kalendáři z března 1931. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
319 Hodnocení z inspektorátu měla Božena poznamenané každý rok a většinou to bylo známkou dvě. 
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hodnotící známky důležité a zda jí řeči ohledně kluků byly nepříjemné. Můžeme jen 

předpokládat, že pomluvy by nebyly milé asi nikomu.320 

    Do Prahy to z Dobkovic bylo sice poměrně daleko, ale Božena čas od času 

potřebovala vidět velké město, obchody, navštívit kadeřníka nebo zajít ke svému 

pražskému dědečkovi.321 Město ji stále lákalo zpět, příroda v pohraničí byla sice 

kouzelná, ale mladé děvče chtělo víc, a tak si podala koncem června 1931 žádost 

o přeložení do města u řídícího chotiměřské školy Louckého. Na odpověď musela 

čekat u svých rodičů v Děčíně až do konce prázdnin a nebylo to čekání zrovna 

příjemné, protože vůbec netušila, kam se v září nastěhuje.322 Správci školy Šedivému 

i ostatním jejím přátelům z Dobkovic a Chotiměře se její rozhodnutí odejít z místa 

vůbec nelíbilo. Rozmlouvali jí dopisy její úmysl, a když se jí přestup nepodařil, 

snažili se jí pobyt znovu aktivně zpříjemnit.323 V dalším roce si požádala o přestup 

znovu, tentokrát do Podmoklů u Děčína a znovu marně.324  

   Studentské večírky, plovárna a zábavy byly na programu téměř každého dne 

Boženčiných prázdnin v Děčíně roku 1931. Ale když koncem prázdnin onemocněla 

její maminka, byl odjezd do Dobkovic o několik dní odložen. Podle jejích zápisků 

bylo především obtížné její nahrazení ve školce. Nezastupitelnost byla jistě velkým 

problémem těchto menšinových škol i školek obecně. V novém školním roce se stala 

oficiálně učitelkou mateřské školy v Dobkovicích. Pravděpodobně ve stejnou dobu 

padlo její rozhodnutí zde přece jen zůstat a zapustit kořeny, další žádost o přestup 

podala až o několik let později.325 

                                                
320 Rodina Boženky konstatovala, že podle toho, jaká byla v pozdějších letech, jí nějaké známky nebo 
„řeči“ nezajímaly. Byla hodně svá po celý svůj život. Archiv autorky, osobní rozhovor s Alenou 
Blažkovou a Hanou Markovou (dcery Boženy Zahradníkové a Josefa Zahradníka) ze dne 3. 11. 2017, 
Praha (déle jen Osobní rozhovor s Alenou Blažkovou a Hanou Markovou.) 
321 Boženka si nakoupila řadu pro ni potřebných věcí, jako například kostýmek a módní klobouk. 
Zápis v kalendáři z března. 1931. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
322 Problém byl spíše v obsazení stávajícího místa v Dobkovicích než v nemožnosti najít jinou volnou 
mateřskou školu, do pohraničních obcí se většině učitelů odcházet nechtělo. Zápis v kalendáři 
z června 1931. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
323 Zápis v kalendáři ze srpna 1931. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
324 Boženka nevěděla kam bude přeložena a nejistota práce pro ni byla těžká. „Kde budu asi 
napřesrok?“ Tato otázka se v zápiscích objevuje až příliš často. Zápis v kalendáři z dubna 1932. 
Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
325 Zápis v kronice: „Dekretem mšano ze dne 5. září 1932 č.j.  03026/32–I/4 byla zatímní pěstounka 
Božena Trellová ustanovena podle§4 v souvislosti s § 14 zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. 
a n. definitivní pěstounkou s účinností ode dne 1. září 1932 a ponechána až do dalšího opatření na 
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   Boženka byla poprvé středem pozornosti obce tehdy, když přijel její Jenda 

do Dobkovic v lednu roku 1932 na koni i se svým doprovodem. V ten den snad 

všichni obyvatelé vyšli před své domy a bavili se nezvyklou podívanou.326 Jenže 

to bylo také naposledy, kdy Jeníka viděla. Dlouholetý vztah s vojákem Jendou 

skončil náhle ještě totéž jaro. Proč se tak stalo si Boženka do svého deníčku 

nezaznamenala, ale to, že se její maminka vyptávala na důvody ještě mnoho měsíců 

poté, zapsáno měla.327  

   Měsíc poté se stala v Dobkovicích dokonce i „královnou plesu“ a podle jejího 

nadšeného zápisu se všem tehdy opravdu líbila.328 Už se svým pobytem ani prací 

v malé školce nezápasila. Těšila se z krásné bílé zimy a díky „velké partě“ učitelů 

z okolí měla neustále co dělat. Často se po večerech bavili hraním karet 

ve velemínské hospodě u Lifků nebo hráli takzvaně „na gramofon“ v některém 

z učitelských bytů a odpoledními výlety po okolí si zpestřovali každodenní práci 

se školními dětmi. 

   Během následujícího roku se sblížila s velkou většinou Čechů žijících v okolí. 

Rodiče dětí ze školky spoléhali na její přístup a ochotu věnovat se přípravě i průběhu 

vyučování v nejlepší možné míře. Ostatní učitelé Boženku vzali mezi sebe díky její 

spontánní zvídavé povaze. Pokud k tomu přidáme její nadšení divadlem, účastí 

na každém zasedání NJS a její aktivitu směrem k získávání podpory pro pohraniční 

děti,329 máme nevšední obraz tehdy již dvaadvacetileté učitelky s velkým srdcem.  

   Nový velemínský učitel Josef Zahradník330 přispěl v září 1933 na schůzi NJS 

zajímavým příspěvkem a Boženku od první chvíle zaujal svou veselou povahou. 

Již během uvedeného září se začali potkávat u svých společných známých, a dokonce 

i u Boženy doma, kde měla také gramofon, a pořádali tak občasné „domácí 
                                                                                                                                     
dosavadním služebním místě. Služební přísahu složila dne 6. října r. 1932 do rukou pana inspektora 
menšinových škol národních J. R. Tesaře v Litoměřicích.“ SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika 
mateřské školy. 
326 Zápis v kalendáři z ledna 1932. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
327 Tamtéž. 
328 Tamtéž. 
329 Viz příloha č. 12, učitelský sbor mateřské školy v Dobkovicích a v Chotiměři v roce 1932, Božena 
Trellová stojí uprostřed vlevo. 
330 Budoucího manžela „Sášu“ poznala dne 12. 9. 1933 v hospodě u Hühnelů na schůzi NJS. Zápis 
v kalendáři z 12. 9. 1933. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové; Dcera Hanka o svém otci říká: 
„Tatínek byl učitel na obecné škole, kde učil děti od první do páté třídy, byl velmi přísný.“ Osobní 
rozhovor s Hanou Markovou. 
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zábavy“.331 Jejich známí je brzy začali vídat na volejbalu, potkávali 

je na procházkách a celé široké okolí zaznamenalo změnu. Mnozí muži, kteří 

si na mladou učitelku dosud mysleli, viděli v Josefovi zcela pochopitelně svou 

konkurenci.332 Sáša, jak říkala Boženka Josefovi, se musel ujistit, že s nikým 

„nechodí“ i přes všechny řeči, které se kolem ní vedly. A tak, když se jí na počátku 

září 1934 zeptal, zda by si ho vzala, souhlasila a její zápisky v denících 

se v následujících měsících a letech točily pouze kolem něho.  

   Hráli spolu divadlo, chodili na zkoušky, na procházky a sportovat. Cesty domů 

do Děčína už nebyly zdaleka tak časté, a když přece jen, čekal na ni Sáša 

v Lovosicích na nádraží, aby ji mohl doprovodit domů. Bohužel vše nebylo tak 

růžové, jak by oba chtěli. Josefův otec poslal Boženě nepříjemný dopis s vylíčením 

dlouhodobého a vážného vztahu svého syna s jistou slečnou z rodné Kardašové 

Řečice. Nebyl to zrovna dobrý počátek budoucích rodinných vztahů s tchánem.333 

Vhodnou odpověď sepsali Josefovu otci společně, ale nemohli čekat, že celá tato 

nepříjemná situace bude mít pro Josefa dohru dokonce i při soudním jednání.334  

Naštěstí měli oba veselou povahu a dokázali se vzájemně podporovat například 

i ve sportu. Boženka líčí ve svých zápiscích dopis od budoucího tchána současně 

s tím, jak oba nadšeně poslouchali v rádiu hlášení o vyhraném fotbalovém zápase 

Československa nad Německem na MS v Římě v červnu 1934.335 Josefovu rodinu 

v Kardašové Řečici poznala několik měsíců před očekávaným soudem a byla tehdy 

mile překvapená, že ji přivítali vstřícně a bez předsudků.336 

   Následující léto strávila „v kolonce“ v Červené Řečici,337 kam dostala po své 

kladně vyřízené žádosti dekret k pobytu. Bohužel musela odjet bez svého Sáši, který 

                                                
331 Zápisy v kalendáři ze září 1933. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
332 Tamtéž. 
333 Vztahy s Josefovou rodinou nebyly v budoucnu dobré a po válce se přestali stýkat úplně. Osobní 
rozhovor s Alenou Blažkovou a Hanou Markovou. 
334 Po půlročním „vztahu“ si Božena stále ještě vykala se Sášou. Zápis v kalendáři z března 1934. 
Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
335 Zápis v kalendáři z 3. 6. 1934. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
336 Zápis v kalendáři z dubna 1934. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
337 Kolonka – dětský tábor (prázdninová osada). Boženka zde strávila celý měsíc a měla i zde možnost 
hrát každý den na klavír a tím zpříjemňovat pobyt nejen sobě. Zápisy v kalendáři z července 1934. 
Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové; Osobní rozhovor s Alenou Blažkovou a Hanou Markovou. 
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sice žádal o stejnou umístěnku, ale kvůli soudnímu jednání ji nedostal.338 Soudní pře 

po dlouhých měsících skončila a Josef hned poté oficiálně požádal o její ruku. 

Zaslíbili se s přáním, že by svatba mohla být již v příštím létě.339 Do té doby jim 

nezbývalo nic jiného než neustálé dojíždění, protože Josef byl od září téhož roku 

přeložen na obecnou školu v Třebívlicích.340 Teprve v říjnu následujícího roku 

nastoupil znovu ve Velemíně jako učitel obecné školy a jejich osobní život 

se v mnohém zjednodušil.341 

   V Kardašově Řečici se v létě roku 1935 pořádala další letní kolonka, na kterou byla 

Boženka znovu přijata. Jelikož to bylo Josefovo rodné město, mohli se vídat během 

celého léta.342 Jenomže mezitím se na školském inspektorátu v Děčíně kladně 

vyřídilo její přemístění na jednotřídku do města. Ale to již dávno nebylo jejím 

přáním, a tak požádala inspektorát o zrušení původní žádosti.343 Rodiče nechápali 

náhlé rozhodnutí zůstat na vesnické škole a podle dopisů, které jí do kolonky psali, 

tušili, že za vším stojí, z jejich pohledu unáhlený vztah s učitelem Zahradníkem. 

Snažili se jí to všemožně rozmluvit, ostatně oni sami Josefa ještě osobně ani 

nepoznali.344 Boženka si ale prosadila své a v Dobkovicích po boku Josefa zůstala. 

   Svatbu neměli v původně naplánovaném termínu, ale o celý rok později. Svatební 

den strávili sami bez svých rodin, které s jejich sňatkem nesouhlasily. Za svědky jim 

šli neznámí chodci z pražského Staroměstského náměstí. Pozvaný společný přítel 

Jindřich Bureš z náhlého důvodu nemohl, ale nastalá situace nezmenšila jejich víru 

ve společnou cestu.345 Boženiny zápisky končí na konci roku 1935. Další kusé 

informace jsou již jen z životopisu, který sepsala až v roce 1981, a z několika 

rozhovorů s její rodinou. Oba zůstali na stejných pracovních místech. Učili dál svoje 

žáky a ve zhoršujícím se prostředí obce, kde navrch měli stále víc henleinovci, 
                                                
338 Josef jednání u soudu prohrál, musel své bývalé snoubence zaplatit odškodné 8 tisíc korun. Zápisy 
v kalendáři z května-září 1934. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
339 Zápisy v kalendáři ze 22. 9. 1934. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
340 Třebívlice jsou vzdálené necelých dvacet kilometrů od Dobkovic. 
341 Zápis v kalendáři z 9. 10. 1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
342 Zápis v kalendáři z prázdnin 1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové; Osobní rozhovor s Hanou 
Markovou. 
343 Dopis z 31. 8.  1935 do rukou školského inspektora J. R. Tesaře od Boženy Trellové. 
Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové;  
344 Dopis z 30. 7.  1935 od Jana Trelly (otec Boženy) do rukou Boženy Trellové. Z pozůstalosti 
Boženy Zahradníkové. 
345 Svatbu měli 4. července 1936 na Staroměstské radnici v Praze. 
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se snažili neprovokovat své německé sousedy. Vztahy s Hlavičkovou dostaly 

po volbách v pětatřicátém vážné trhliny. Hádky, přesvědčování a postupné 

nepochopení bylo na denním pořádku a tak, když se mladým manželům naskytla 

možnost převzít byt nad školkou, kde dosud bydlel správce Šedivý s rodinou, 

neváhali.346  

   Život novomanželů byl neustále narušován stupňováním nátlaku ze strany 

henleinovců, ale i tak se jim podařilo odjet na svatební cestu do předválečné 

Lebrunovy Francie.347 Léto 1937 bylo pro ně ve znamení dlouhé cesty, ale také 

života v pohraničí, kde se jejich působení rychle blížilo ke konci. Božena musela 

již dvaadvacátého září 1938 velmi narychlo opustit Dobkovice.  Odešla bez svého 

manžela se dvěma kufry, batohem a pro ni cennou krabicí, kde měla 

uloženou výbavičku pro miminko, které již bylo na cestě.348 A jak si po letech zapíše 

do svého životopisu, nevěděla vůbec, kam má odejít, kde bude v bezpečí. Ke svým 

rodičům do Děčína nemohla, území bylo hluboko v Sudetech, a tak se vydala 

do Prahy.349 Pražský dědeček již nežil a jediný člověk, ke kterému měla důvěru, byl 

jejich společný přítel Bureš. Žil v Uhříněvsi na okraji Prahy a v jeho domě 

se náhodou uvolnil malý byt. Vděčná Boženka v dané obci posléze zůstala 

s manželem a svými třemi dětmi po celý svůj další život.350 

   Na září 1938 budou oba vzpomínat jako na dobu, kdy se o učitele v pohraničí 

nikdo nezajímal. Školská správa nechala své učitele, aby se sami stáhli do vnitrozemí 

a hledali zázemí bez jistoty práce i bydlení. Josef zůstal do poslední chvíle 

v okupovaném území, kde jistě zažíval strach o svou těhotnou ženu, která byla kdesi 

ve vnitrozemí. Měl štěstí, že v Dobkovicích ještě zůstali lidé, kteří byli ochotni 

pomoci. Místní český železničář, který dostal pro své využití dva poslední vagony 

                                                
346 Životopis Boženy Zahradníkové. 
347 Jejich cestovní pas byl vydán 24. 6. 1937 na okresním úřadě v Litoměřicích, platným do všech 
zemí evropských do 24. 9. 1937. Na cestu si nechali vyměnit hotovost ve výši 1560 franků. V té době 
byl ve Francii presidentem Albert Lemrun (vláda 1932-1940). Cestovní pas Josefa Zahradníka. 
Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové.; Osobní rozhovor s Hanou Markovou. 
348 Syn Jiří Zahradník se narodil již v Praze dne 6. 12. 1938. Životopis Boženy Zahradníkové. 
349 Rodiče Boženky se později z Děčína přestěhovali do malého podkrovního bytu v Praze-Podolí. 
Osobní rozhovor s Alenou Blažkovou a Hanou Markovou. 
350 Syn Jiří a dvě dcery Alena a Hana se narodili v Praze, kde žijí se svými dětmi a vnoučaty dodnes. 
Jejich přítel Jindřich Bureš pracoval jako úředník v Praze a jeho tehdejší pomoc pro ně znamenala 
doslova záchranu. Osobní rozhovor s Alenou Blažkovou a Hanou Markovou. 
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k vystěhování, nabídl Josefovi, aby odjel s ním. Podařilo se mu i se schovaným 

pejskem v kufru opustit Dobkovice a po nekonečných hodinách dorazit 

až do Uhříněvsi ke své ženě. Těsně za ním se na mnoho měsíců uzavřely nové státní 

hranice. Oba museli hledat nová učitelská místa, což nebylo v přeplněném 

vnitrozemí vůbec jednoduché. Nicméně manželé Zahradníkovi vzpomínali na léta 

strávená ve „zněmčelém území s láskou a častou účastí“.351  

   V roce 1940 našla Božena Zahradníková místo v mateřské školce v Uhříněvsi, kde 

učila tři roky. Na pražském inspektorátu dokázala obhájit povinnou znalost 

německého jazyka pro učitele a nastoupila do nově otevřené školky u obecní školy 

také v Uhříněvsi, kde zůstala celých dalších čtrnáct let.352 Po válce dostali manželé 

učitelský byt ve stejné obci a její životní cesta pokračovala stále v učitelské profesi 

s tím, že se její role posunula do vedoucích pozic. V následujících letech byla velmi 

schopnou ředitelkou několika mateřských škol v okolí svého bydliště a podle slov 

její rodiny, byla osobností, která dokázala dané rozpadající se školky zachránit 

a dostat je do perfektně fungujícího stavu.353  

  

                                                
351 Životopis Boženy Zahradníkové; Osobní rozhovor s Hanou Markovou. 
352 Ve znamení 100, Uhříněveský zpravodaj 10/2005, [online].[cit. 2017-15-08]. Dostupný z WWW :˂ 
http://www.praha22.cz/e_download.php?file=data/editor/173cs_97.pdf&original=uz_10_2005.pdf>. 
353 Viz příloha č. 15, Božena Zahradníková roz. Trellová v roce 1981, Praha Uhříněves. 
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2.3.2 Dění v obci i ve státě pohledem učitelky 
 

Božena Trellová vnímala své okolí nejen pohledem velmi mladé dívky, ale také 

očima učitelky mateřské školy. V době počínající hospodářské krize přišla 

do českoněmeckého prostředí a musela se přizpůsobit náročným podmínkám 

pohraniční obce. Výuku předškolních dětí bylo nutné často řešit dvojjazyčně, 

a i kontakt se zdejšími obyvateli byl převážně v němčině. Ve své školní kronice 

Božena popisuje mnoho událostí, jež ovlivňovaly životy všech jejích přátel, 

jí svěřených dětí i lidí v okolí. Ona sama sice nebyla původní obyvatelkou, 

ale snažila se začlenit do chodu obce, jak to jen šlo. V době, kdy inspektor 

menšinových škol Tesař z litoměřické školské správy poprvé navštívil dobkovickou 

mateřskou školu, byla mladá učitelka ve své funkci teprve několik měsíců a postupně 

se seznamovala s celkovou situací.354  

   Vnímala, že již na počátku roku 1930 se začaly v republice projevovat slabé, 

ale postupně stupňující se příznaky hospodářské krize, která ohrožovala celou 

Evropu.355 Přistěhovala se do kraje, kde bylo zemědělství víceméně jedinou pracovní 

činností, a tím, že zemědělská krize propukla rychleji než průmyslová, zasáhla 

pohraničí v okolí Dobkovic velmi silně.356 Během krize se téměř desetina 

československého obyvatelstva postupně dostala pod existenční minimum, ale lidé 

z vesnic si i přesto stále drželi naději, že se situace zlepší.357 V jazykově 

národnostních oblastech se na počátku krize lidé ještě stále snažili zachovat 

si vzájemnou mezilidskou komunikaci a úctu jednoho k druhému.358 Boženka bydlící 

u německé rodiny v prvních letech vůbec nevnímala zásadní rozpory 

v českoněmeckých vztazích.359 Co ale viděla všude kolem sebe, byly problémy právě 

v zemědělství a pociťovala jejich tvrdé dopady na rodiny dětí, se kterými byla 

                                                
354 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
355 A. KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek XIV., 1929-1938, s. 55. 
356 Klimek uvádí, že situace byla nazývána „krizí z nadvýroby“ Tamtéž, s. 55. 
357 Zápisy v kalendáři z roku 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
358 F. SEIBT, Německo a Češi: dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, s. 227-229. 
359 Vztahy popisuje naopak jako velmi dobré. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
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v každodenním kontaktu.360 To, že se blíží krize na světové úrovni, většina lidí a ani 

učitelka zajímající se o politické dění netušila. Očekávat tak těžký ekonomický 

propad po konjunktuře dvacátých let bylo pro širokou veřejnost obtížné. Lidé spíše 

věřili v další expanzi v hospodářství, a tak je následek krachu na vzdálené newyorské 

burze velmi zaskočil.361 Sociální důsledky zasáhly republiku tvrdě. Nezaměstnanost 

v jednotlivých regionech stoupala současně s poklesem cen zemědělských 

produktů.362 Krize se více než kdy jindy projevila právě v pohraničí, obývaném 

v zásadě Němci. Severočeský kraj, které byl závislý na exportním odbytu, měl 

nezastavitelně klesající tendenci.363 České obyvatelstvo v Dobkovicích mohlo 

očekávat pomoc pouze od NJS, pro kterou bylo častým cílem zabezpečení 

potravinových každodenních přídělů do místních mateřských, obecních 

i měšťanských škol.364 

   Do obce se dostával litoměřický tisk, který vydávaly německé regionální noviny 

„Leitmeritzer zeitung“ i české „Litoměřické listy“.365 Český tisk četlo v obci čím dál 

tím víc lidí, a i v obecním dvanáctičlenném zastupitelstvu vzrostl počet českých 

zástupců. Lidé na vesnici potřebovali čerstvé zprávy o řešení krize, chtěli slyšet, 

že se situace obrátila k lepšímu, a že jejich životy mají šanci být lepší.366 Když 

se v lednu následujícího roku konala první valná hromada místního odboru NJS 

v Chotiměři, měla velkou účast českých obyvatel. Všichni přítomní diskutovali 

                                                
360 Čeští i němečtí agrárníci požadovali během hospodářské krize vyhlášení stabilizace za pomoci 
ochranářských opatření, která však byla v rozporu s Benešovou zahraniční politikou. A. KLIMEK, 
Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek XIV., 1929-1938, s. 62. 
361 Z. KÁRNÍK, Malé dějiny československé (1867-1939), Praha 2008, s. 208-209. 
362 Rozdíl v nezaměstnanosti byl mezi rokem 1929 (42 tis. osob) a rokem 1932 (554 tis. osob) 
obrovský.  Z. KÁRNÍK, Malé dějiny československé (1867-1939), s. 209. 
363 Export klesl v roce 1932 na svých pouhých 36 % původního stavu. Z. KÁRNÍK, Malé dějiny 
československé (1867-1939), Praha 2008, s. 212. 
364 Božena Trellová v kronice každoročně popisuje, jak důležité byly pravidelné denní dodávky mléka, 
občas i pečiva navíc k běžné stravě dětí, dodávky probíhaly většinou čtyři měsíce ve školním roce. 
SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
365 Tisk vycházel od roku 1932. M. BENEŠOVÁ, Dějiny města Litoměřic, s. 306. 
366 V obecních volbách 1932 v Dobkovicích byli zvoleni tři čeští obecní zastupitelé, oproti 
předchozímu období, kdy byli pouze dva. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
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o možné pomoci z ústředí jednoty, jelikož byl přítomen delegát z jejího pražského 

centra ředitel Mařík.367 

   Jak již bylo řečeno, Božena se během prvního roku zapojila do politického dění 

v obci a stala se velmi aktivní členkou NJS. V roce 1930 byla obec Velemín 

s Dobkovicemi i dalšími přilehlými vesnicemi v Českém středohoří pod patronací 

organizace NJS-Smíchov, která se stala jejich takzvanou „organizací ochranitelskou“ 

s charakteristickým názvem Hraniční stráž.368 Mateřská škola v Dobkovicích 

se po svém založení v lednu téhož roku připojila ke stejné organizaci až dva roky 

poté,369 dne 7. května 1932, kdy byl zásluhou českého učitele Procházky370 založen 

její místní odbor.371 Ostatní zdejší školy byly pod odborem NJS již od roku 1920.372 

Tento stav zůstal nezměněný až do nechvalně známé Mnichovské dohody, kdy celé 

okolí obce Dobkovice připadlo k Sudetům.373 Boženka svou činnost v jednotě 

popisuje v mnoha jednotlivých zápisech, ze kterých je zřejmé, jak moc byla jejich 

pomoc vítaná a potřebná. 

   Tím, že na sebe vzala také roli místní režisérky divadelní ochotnické společnosti, 

věděla z první ruky o všem, co trápilo její sousedy. Vnímala celkové dění v republice 

a bohužel i to, že byl demokratický přístup postupně napadán komunistickou stranou 

i rozmáhajícími se nacisty také přímo v Dobkovicích.374 Německá DNSAP375 

za hospodářské krize výrazně posílila. A když její členové dosáhli již před rokem 

1931 stotisícové hranice, obecní volby zaznamenaly ještě v témže roce výrazné 

navýšení politické moci.376  

                                                
367 Křestní jméno a minulost ředitele Maříka zůstává nenalezena, nicméně Božena Trellová ho 
v kronice několikrát vypichuje jako důležitou osobu NJS. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika 
mateřské školy. 
368 NA Praha, f. NJS, F. ČENSKÝ, Národní jednota severočeská 1885-1948, s. 10. 
369 NA Praha, f. NJS, Josef LAUBE, Dynamika obyvatelstva na Litoměřicku, s. 102. 
370 Božena Trellová o Procházkovi ve svých kalendářích píše jako o Dr. Procházka. Zápisy 
v kalendářích z let 1928-1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
371 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
372 NA Praha, f. NJS, Josef LAUBE, Dynamika obyvatelstva na Litoměřicku, s. 108. 
373 Hranice Sudet probíhala necelých 12 km východně od Dobkovic. 
374 Parlamentní demokracie byla roku 1933 v Československu napadána, jak nacisty, tak i komunisty, 
kteří tak nechtíc dopomohli Hitlerovi k moci. Z. KÁRNÍK, Malé dějiny československé (1867-1939), 
s. 278. 
375 DNSAP-Německá národně socialistická strana dělnická byla založena roku 1919. 
376 Z. KÁRNÍK, Malé dějiny československé (1867-1939), s. 279. 



 78 

   Lidé ve vesnici se o dva roky později začali bát svých německých sousedů, kteří 

měli po Hitlerově uchopení moci v sousedním Německu výrazné proněmecké 

tendence. Vliv německé nacionální strany DNSAP byla až do října téhož roku 

hlavním politickým tématem všech setkání NJS. Zastavení činnosti DNSAP v říjnu 

1933 znamenalo pro české obyvatele chvilku zdánlivého oddechu.377 Díky neustálým 

incidentům německých členů, byla rovněž zakázána činnost spolků „Deutscher 

Kulturverband“378 a „Deutsche Turnverein“379, jejichž členové žili i v Dobkovicích 

a její zákaz nenesli snadno.380  
   Dění v obci a naději na změnu u českých obyvatel ovlivnila i skutečnost, 

že se novým litoměřickým starostou stal český Němec Franz Křepek,381 jenž byl 

v té době předním německým agrárníkem. Byl nakloněn politice T. G. Masaryka 

a byl zastáncem českoněmecké spolupráce, ale bohužel byl o tři roky později 

nešťastně zastřelen při lovu.382 President po této tragédii československý lid 

ubezpečil, že demokracie v Československu vydrží, že není zapotřebí žádných obav, 

přestože sousední Německo podlehlo nacistické diktatuře.383 Německy z velké části 

smýšlející Dobkovice to viděly jinak. Na konci října 1933 k nim pronikly první 

zprávy o novém hnutí SHF384 litoměřického okresu v čele s Konradem Henleinem. 

Členové dosud zakázaných stran hromadně přecházeli do tohoto nového hnutí, 

včetně většiny místních obyvatel.385 V této politicky napnuté situaci byla v lednu 

                                                
377 Předáci DNSAP byli odsouzeni v roce 1932 ve veřejném procesu za nacistické praktiky ve svých 
členských řadách a organizace byla rozpuštěna. Z. KÁRNÍK, Malé dějiny československé (1867-
1939), s. 281. 
378 Deutscher Kulturverband (DTV) byla druhá nejpočetnější tělovýchovná organizace ČSR, postupně 
vytvořila zálohu úderné složky pronacistické Sudetendeutsche Partei. Z. KÁRNÍK, Malé dějiny 
československé (1867-1939), Praha 2008, s. 199. 
379 Německý turnerský svaz byl v ČSR založen roku 1919. 
380 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
381 Franz Křepek byl litoměřickým starostou v letech 1933-1936. 
382 M. BENEŠOVÁ, Dějiny města Litoměřic, s. 311; Okolnosti smrti Franze Křepka nebyly nikdy 
zcela objasněny. 
383 Z. KÁRNÍK, Malé dějiny československé (1867-1939), Praha 2008, s. 282. 
384  Sudetendeutsch Heimatfront – pozdější SdP – Sudentendeutsche Partei. 
385 Božena Trellová uvádí jména Babor a historik Hlawitschka v souvislosti se členstvím v henleinově 
straně a doslovně o nich poznamenává, že byli „jistě čistí germáni“ a byli hlavními místními 
organizátory. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Benešová taktéž uvádí hromadné 
přestupy k henleinově straně na litoměřicku. M. BENEŠOVÁ, Dějiny města Litoměřic, s. 311. 
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téhož roku založena místní kronika mateřské školy, kam Božena Trellová 

v následujících letech velmi podrobně zaznamenala dění nejen ve školce.386 

   Den brannosti proběhl v červnu 1934 pod patronátem ministra národní obrany 

Bohumíra Bradáče387 v Litoměřicích. Tohoto cvičení se zúčastnil celý učitelský sbor 

z Dobkovic, Chotiměře i Velemína. Přítomni byli i dobkovičtí dobrovolní hasiči 

s celým svým sborem.388 Samotné cvičení bylo spojené se slavností, kdy 

se za krásného počasí sešlo velké množství obou národností z celého litoměřického 

kraje. Po obsažném projevu inspektora školství Jiřího Tesaře a po hrdém vztyčení 

státní vlajky zazněla i státní hymna.389 Učitelka Boženka vyprávěla následující den 

dětem o velké slavnosti, o krásné československé vlajce, a především o celkové 

tehdejší pohodové náladě.390 

   Byla to doba, kdy ženy ještě stále bojovaly o právo na sebeurčení391 a veřejně 

zaměstnaná žena, jako byla Božena Trellová, v době velké nezaměstnanosti neměla 

postavení ve společnosti úplně jednoduché. Její zaměstnání ale z pochopitelných 

důvodů nemohli vykonávat muži, a tak se jí tehdejší propouštění z důvodů nutné 

„logické“ potřeby práce pro muže vyhnulo.392 Ovšem plat neměla jako učitelka 

mateřské školky nijak vysoký.393 Například plat manželů, kdy byli oba učitelé, byl 

na počátku roku 1934 platově srážen až na částku 1 500 Kč dohromady. Jako 

by potřeby manželů mohly být nižší než jednotlivců. Boženka tuto diskriminaci 

musela řešit po svatbě, kdy s manželem učitelem byl jejich plat takto nesmyslně 

snížen.394  

                                                
386 „Školní kronika byla založena v lednu 1933 na základě výnosu inspektorátu menšinových škol 
národních v Litoměřicích ze dne 15. 12. 1932 č. 11.548/32.“ SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika 
mateřské školy. 
387 Bohumír Bradáč byl ministrem národní obrany mezi lety 1932-1935. 
388 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy.; Eduard Hlawitschka uvádí, že mezi 
dobrovolnými hasiči nebyli žádní Češi. Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
389 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
390 Účast se všemi místními českými učitelů byla pro Boženu velmi důležitá. SOkA Litoměřice, f. 
Čmš, Kronika mateřské školy. 
391 Názor na ženu – veřejnou zaměstnankyni, in: Učitelské noviny, 5, 48, 1934, Praha, s. 72. 
392 Tamtéž. 
393 740 korun. Zápis v kalendáři ze září 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
394 Vývojem ke snižování platů, in: Učitelské noviny, 5, 48, 1934, Praha, s. 74; Božena ve svých 
zápiscích popisuje z jejich pohledu nespravedlivě snížený společný plat. Zápisy v kalendáři z roku 
1936. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
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   Atentát na Alexandra I. v roce 1934 znamenal neštěstí, které bylo v obci velmi 

dlouho probírané.395 O evropské dění se zajímající učitelka vyprávěla v předchozích 

letech dětem příběhy z Království Srbů, Chorvatů i Slovinců. Snažila se jim popsat 

i nový stát Jugoslávii, přestože byly na takovéto informace ještě příliš malé a jejich 

pochopení očekávat nemohla.396 Ale atentát Boženu Trellovou zasáhl natolik, 

že držela s dětmi ve školce minutu ticha. Ona sama se zúčastnila ve velemínské škole 

tryzny k uctění památky jugoslávského krále a francouzského ministra zahraničí 

Louise Barthou zavražděného společně s ním.397 Tryzna byla vysílána i rozhlasem 

z pražského Staroměstského náměstí, které poslouchali všichni místní učitelé.398 

   Zásadní změnu přinesly volby v roce 1935, kdy s velkým předstihem zvítězila SdP 

ve volbách. Henleinovci postupně získali všechny vrstvy obyvatelstva včetně 

ostatních německých organizací i většinu německého tisku.399 V Dobkovicích bylo 

před těmito volbami nebývale rušno, jak zapsala Božena do školní kroniky: „…nově 

založená německá strana „Sudetendeutsche Partei“ s předsedou Konrádem 

Henleinem zuřivě agitovala a snažila se ze všech sil všechny Němce semknouti pod 

svůj štít.“ V předvečer voleb byly vesměs všechny domy, i ty české, polepeny 

henleinovými plakáty č. 12, na všech místních komunikacích a příjezdové hlavní 

silnici bylo rozházeno neuvěřitelné množství agitačních letáků.400 Božena dále píše: 

„…že silnice zdáli vyhlížely jako posypané sněhem.“ České agitační plakáty, kterých 

bylo o mnoho méně, v obci nebyly vidět vůbec. Byly strženy nebo přelepeny. 

Z jejího pohledu byl, ale výsledek tehdejších voleb uspokojivý, jelikož zvítězily 

„státotvorné strany“ a důsledky si nemohla ani představit.401 

                                                
395 Božena popisuje tehdejší tragédii v mnoha odstavcích školní kroniky. SOkA Litoměřice, f. Čmš, 
Kronika mateřské školy. 
396 Kárník píše o bohatých kulturních stycích mezi Československem a Jugoslávií. Z. KÁRNÍK, České 
země v éře První republiky (1918-1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-
1929), s. 348-349. 
397 Alexandr I. a Louis Barthou byli zavražděni 6. října 1934 v Marseille. 
398 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
399 Božena Trellová zapsala volby roku 1935 do podrobných tabulek viz příloha č. 14, volby roku 
1935 zaznamenané v kronice mateřské školy Dobkovice. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské 
školy; M. BENEŠOVÁ, Dějiny města Litoměřic, s. 311. 
400 Všude byly letáky a ohromná agitace henleinovců. Češi v obci měli strach z dopadu voleb. Zápis 
v kalendáři z 19.-20. 5. 1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
401 Výsledky voleb jsou v tabulkách 2 a 3. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Božena 
se téměř každý den hádala s Hlavičkovou kvůli henleinovi, Němci v obci „Jsou drzý až hrůza.“ píše 
do svých zápisků. Zápis v kalendáři z 17. 5. 1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
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   Život, ale nebyl pouze o politické situaci, Boženu zajímala i kultura a za tou 

„velkou“ kulturou museli ti, kteří o ni měli zájem dojíždět.402 Tehdejší český kulturní 

život litoměřického okresu se soustřeďoval v Národním domě v Litoměřicích.403 

Konaly se zde vynikající divadelní představení s herci Národního a Vinohradského 

divadla, jako například Olga Scheinpflugová, Jiřina Štěpničková i Eduard Kohout. 

Představení měla nesporně velký význam pro posílení českého povědomí na celém 

Litoměřicku.404 Kultura se za uplynulé roky trvání republiky pozvedla v takovém 

rozsahu, že začala dosahovat dříve nebývalých úspěchů v jednotlivých regionech 

na národní úrovni a úspěch se dostavil i na mezinárodním poli.405 Mladá Božena 

sledovala dění a pokud to jen trochu šlo, vypravila se do Litoměřic a několikrát 

i za uměním do Prahy.406 

   Součástí sbírek pro chudé byly i tolik potřebné hotové peníze. Například v roce 

1935 věnovala Hraniční stráž pro Dobkovice z prostředků NJS odboru školství 

40 000 korun, 407 které byly věnované na koupi nejpotřebnějších věcí pro školkové 

děti.408 Na počátku téhož roku se konal ve Velemíně ples s následnou valnou 

hromadou NJS za účasti pražského delegáta, probírala se témata týkající se konkrétní 

pomoci místním občanům.409 Téhož roku pořádal odbor NJS v blízké Chotiměři 

maškarní merendu ve prospěch národních dobročinných účelů, ovšem blížící 

se volby do poslanecké sněmovny i do senátu dodaly tomuto roku celkové napětí. 

Následného sjezdu jednoty k oslavě 50. letého výročí se zúčastnili i hraničáři 

z Dobkovic pod vlastní standartou „Věrni půdě – věrni státu Hraničáři pod 

Milešovkou“.410  

                                                
402 Velkou kulturu Božena milovala celý další život. Zápisy v kalendáři z let 1928-1935. 
Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
403 V Mostecké ulici. M. BENEŠOVÁ, Dějiny města Litoměřic, s. 307. 
404 Tamtéž, s. 307. 
405 Z. KÁRNÍK, Malé dějiny československé (1867-1939), Praha 2008, s. 207. 
406 Zápisy v kalendářích 1930-1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
407 NA Praha, f. NJS, Výroční zpráva Národní jednoty severočeské: 1935-36, s. 48.  
408 Božena Trellová popisuje na konci roku 1933 bídu a hlad místních hraničářských dětí, jelikož 
jejich rodiče jsou v tehdejší hospodářské krizi vesměs nezaměstnaní. SOkA Litoměřice, f. Čmš, 
Kronika mateřské školy. 
409 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
410 Henleinovy plakáty překryly v roce 1935 všechny ostatní volební činnosti v obci i v okolí. SOkA 
Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
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   Podzim roku 1935 byl politicky velmi citlivým obdobím, dosavadní president 

T. G. Masaryk byl, díky svému velmi chatrnému zdraví, připraven k abdikaci.411 

Měl ještě dostatek duševních sil k podpoře Eduarda Beneše jako svého nástupce, 

chtěl zvládnout tento jeho poslední tak důležitý krok se ctí.412 Beneše podpořil i nový 

předseda silné agrární strany Rudolf Beran, i když nebyl jeho přímý stoupenec.413 

Božena ve své kronice píše s hlubokým zaujetím o stáří a nemoci T. G. Masaryka 

a o zvolení nového presidenta Eduarda Beneše.414  

   Téhož podzimu byla slavnostně otevřena nová budova české školy v Chotiměři 

za přítomnosti, kromě většiny místních Čechů, i tělocvičné jednoty „Sokol“ Velemín, 

Lovosice a Žernoseky. Hudba lovosických železničářů společně s krásně 

krojovanými místními spolky ve slavnostním průvodu zahájila do té doby největší 

českou slavnost celého širokého okolí.415 Důležitost české školy v těchto národnostně 

pohnutých letech byla zřejmá i ze slov ministerského rady Leksy, který mluvil 

o potřebě spolupráce mezi Čechy a českými Němci, mluvil i o hodnotě českého 

jazyka v tomto regionu.416 V proslovu byla vyzdvižena zásluha místního řídícího 

učitele Josefa Šedivého, který svou důsledností dokázal zajistit pro českou menšinu 

kvalitní školní budovu a  sepsal k té příležitosti i tematicky zabarvenou báseň 

„Národní školy jsou naše pevnosti“.417 Politická situace byla natolik napjatá, 

že po přednesu básně žákem Václavem Bartošem z obecné školy v Chotiměři bylo 

nutné uklidnit německé návštěvníky, kteří v ní viděli národnostní provokaci. Akce 

se ale naštěstí obešla bez dalších incidentů a všichni přítomní se mohli podívat 

                                                
411 A. KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek XIV., 1929-1938, s. 332. 
412 Tamtéž, s. 332. 
413 Tamtéž, s. 341. 
414 Protikandidátem byl navržen Bohumil Němec, ten však v den volby odstoupil. A. KLIMEK, Velké 
dějiny zemí Koruny české, Svazek XIV., 1929-1938, s. 380; Eduard Beneš získal 340 hlasů ze 440 
a tím byl již v prvním kole presidentských voleb zvolen z dosud nejvyšším počtem hlasů v dějinách 
republiky. Tamtéž, s. 384; Shodující se informace jsou i v kronice školky. SOkA Litoměřice, f. Čmš, 
Kronika mateřské školy;  
415 Zápis v kalendáři z 22. 9. 1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
416 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
417 Spisovatel F.X. Svoboda věnoval tuto báseň k příležitosti otevření české školy v Chotiměři. SOkA 
Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
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ve školní budově na velice pečlivě připravenou výstavku dětských prací mateřské 

školy z Chotiměře i Dobkovic.418 

   V Praze byla ve stejném roce založena Studovna učitelek mateřských škol, která 

byla pravidelně navštěvována i učitelkami z celého litoměřického kraje.419 

Ve studovně mohly rozvíjet své odborné vzdělání, měly možnost se vzájemně 

informovat o novinkách ve vzdělání, jak ve světě, tak i ve vzdálených částech 

republiky. Mateřská škola zůstala bohužel i přes neustálé výzvy učitelů mimo 

školskou soustavu během celého meziválečného období. Nezískala podporu státních 

ani vlivných politických představitelů, nicméně lze vysledovat důslednou činnost 

a pokroky ve výchově předškolních dětí a obdivuhodný zápal učitelek mateřských 

škol pro svou špatně ohodnocenou práci.420   

  Rozšíření vzdělání bylo pro hraničářské učitele vždy vítanou příležitostí, kdy 

se mohli setkat s celým okresním učitelským sborem. Litoměřice pořádaly v únoru 

roku 1937 řadu přednášek o předvojenské výchově. V dělostřeleckých kasárnách 

proběhly ukázky vojenského výcviku a program doplnila krásná přednáška 

o významu zpěvu vedená Josefem Masopustem.421 Ze zápisků Boženy Trellové 

je zřejmá důležitost takovýchto akcí pro všechny zúčastněné i pro ni osobně.422 

   V následujícím roce odešel litoměřický školský inspektor Tesař do výslužby 

a funkci po něm převzal dosavadní inspektor v obvodu Teplice-Šanov Josef Bayer.423 

Mateřskou školu v Dobkovicích v následujících dvou letech několikrát osobně 

navštívil. Počátkem roku 1937 byl předsedou NJS zvolen občan české národnosti 

z Dobkovic Tomáš Šlajer a místopředsedou jeho bratr Václav Šlajer z téže obce, 

zatímco ostatní pocházeli z Chotiměře. Následná členská schůze NJS byla na podzim 

stejného roku poznamenaná smutnou vzpomínkou na zesnulého presidenta 

                                                
418 Děti se na tuto slavnost připravovaly mnoho dní. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské 
školy. 
419 V. MIŠURCOVÁ, 150 let mateřského školství v českých zemích: J. V. Svoboda a jeho 
následovníci, s. 32-34. 
420 Tamtéž. 
421 Josef Masopust (1881-1958) byl středoškolský učitel a pedagog, od roku 1914 také profesor hudby 
na učitelském ústavě v Chrudimi. Josef Masopust, [online]. [cit. 2017-12-10]. Dostupný z WWW: ˂ 
http://www.knihovna-cr.cz/osobnosti-chrudimska/masopust-josef>. 
422 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
423 Dekretem ministra školství a národní osvěty z 10. III, 1936 č. 28.750/36-I/4 byl ustanoven Josef 
Bayer. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
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„Osvoboditele,“ přítomní dvouminutovým tichem vzdali čest jeho památce.424 Tento 

rok také vzniká myšlenka na pořádání besedních večerů, které by byly zaštítěné NJS 

pomocí přípravného výboru.425 Zároveň byla v březnu 1937 první ustavující schůze 

Stráže Svobody v Chotiměři, členy této organizace na obranu hraničářů 

se dobrovolně stalo mnoho místních Čechů včetně Josefa Zahradníka.426  

   Dobkovický lom byl z hlediska pracovních příležitostí zásadní. Zastavení jeho 

provozu na podzim 1937 kvůli vyjednávání mezi velkostatkářem Schwarzenbergem 

a firmou Chýnovské vápenky bylo pro místní obyvatele kritické. Nové pracovní 

příležitosti žádné nebyly a existencionální podmínky se pro mnoho místních 

nezaměstnaných stále zhoršovaly. Zájem o pronájem zdejšího lomu dával lidem 

vidinu dobře zaplacené práce.427 Na počátku následujícího roku bylo vyjednávání 

ukončeno a lom byl majitelem pronajat chýnovským vápenkám na dalších 99 let. 

Dramatickou změnu situace během několika následujících měsíců ale nemohl nikdo 

předpokládat. V té chvíli byla důležitá pouze jistota, že všichni místní nezaměstnaní 

dostanou práci, včetně nových zaměstnanců firmy, jako byla rodina dozorce 

a správce Františka Vejvody, jejichž malé děti rozšířily řady českých žáčků 

ve školce.428 

   Učitelka školky musela dětem 14. září 1937 oznámit smutnou novinu o smrti 

presidenta republiky T. G. Masaryka, jenž zemřel v Lánech předchozího dne.429 

Jedním z mnoha projevů účasti bylo pořádání tryzny ve všech školách, při kterých 

zazněla slova ministra školství Emila Frankeho.430 Jelikož ve zdejší školce nebyl 

                                                
424 „Osvoboditelem“ nazývá Božena Trellová presidenta T.G.M. na téměř každé stránce školní 
kroniky. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
425 Tamtéž. 
426 SOS – Stráže obrany státu byly organisovány státní mocí již od roku 1937, v září 1938 byli místní 
občané při mobilizaci připraveni hájit ohrožené pohraničí. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika 
mateřské školy. 
427 Tamtéž 
428 V průběhu roku 1937 přibyly ve školce čtyři nové děti. SOkA Litoměřice, f. Čmš. 
429 Božena Zahradníková popisuje ve své kronice velmi podrobně události, jež následovaly po smrti 
presidenta T.G.M., včetně všech proslovů, projevů smutku a vzpomínek na tyto dny v litoměřickém 
kraji. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; 13. září 1937 a byl T.G.M. v prosté rakvi 
vystaven ve smuteční síni v Lánech. Kolem jeho rakve prošly zástupy lidí, aby mu vzdaly hold a 
později počet lidí se v Praze ještě zmnohonásobil. Prezident Beneš sliboval věrnost a volal po jednotě 
všech lidí i národů Československa. A. KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek XIV., 
1929-1938, s. 466-467. 
430 Emil Franke byl československý ministr školství a národní osvěty mezi lety 1936-1938. 
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rozhlasový přijímač, mluvila Božena Zahradníková Trellová k dětem o presidentu 

Osvoboditeli sama a zároveň je naučila básničce „Umřel nám pan president 

Masaryk“, kterou pro děti v předchozím dni složila.431 

   V následujícím lednu osmatřicátého roku lidé v obci netušili, že společný ples 

místních odborů NJS z Chotiměře, Dobkovic, Velemína a Března bude poslední. 

Zábava proběhla v příjemné atmosféře, všichni sice vnímali zvyšující se tlak 

neklidného německého obyvatelstva, ale společné chvíle mnoha českých občanů 

byly stále ještě v duchu naděje, že vše snad dobře dopadne.432 

   Události v Rakousku, jež předznamenaly novou podobu Evropy, byly již dva 

měsíce poté i velkou událostí pro místní české Němce.433 Dobkovičtí henleinovci 

rozvinuli silnou, a podle slov místní učitelky, velmi nepříjemnou až násilnou formu 

agitace na ostatní německé aktivistické strany. V okolí nastal nátlak na všechny zde 

žijící české Němce, kteří neměli mnoho šancí než se připojit k henleinově straně. 

Předáci této strany dokázali výmluvnými sliby a „snad i zradou“434 získat i stranu 

německých agrárníků a křesťanských socialistů. Jediná aktivistická strana 

německých sociálních demokratů zůstala do obecních voleb do této mašinérie 

nezačleněna.435 I v Dobkovicích platil zákaz shromažďování a veřejných projevů, 

kromě oslav prvního máje, kdy mělo zaznít heslo národnostního programu 

„Za jednotu národa, bezpečnost republiky, demokracie a mír.“436  

                                                
431 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
432 Tamtéž. 
433 Božena Trellová zapsala pohnuté dny v tomto duchu: Hitlerův Anšlus Rakouska proběhl 13. 
března 1938 po neuskutečněném hlasování lidu kancléře Schuschniga a na základě nového hlasování 
vypsaného Hitlerem bylo Rakousko připojeno k Třetí říši a „…samostatné Rakousko tak mizí úplně 
z mapy Evropy.“ SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Kancléř Schuschnig musel po 
Hitlerově ultimátu z 11. března odvolat plebiscit a podat demisi ještě téhož dne. Československo mělo 
od té chvíle i na své jižní hranici nacistické Německo. A. KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny české, 
Svazek XIV., 1929-1938, s. 517-518. 
434 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
435 „Henleinova strana naléhala na vypsání odložených obecních voleb. Vláda volby vypisuje na tři 
etapy. První 22. května, druhá 29. května a třetí 12. května. Začíná volební agitace henleinovců. 
Poměry se přiostřují.“ Píše Božena Zahradníková. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
436 Okresní světová komise pořádala jednotnou oslavu „manifestaci“ celého litoměřického kraje 
v Lovosicích. Tehdy se zde sešlo přes 2000 českých občanů včetně mnoha dobkovických. SOkA 
Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
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   „Počkejte, až přijde den,“437 znělo každým dnem častěji v ulicích obce 

po 1. květnu 1938. Místní henleinovci objížděli na motorkách a kolech jednotlivé 

okolní vesnice. Stupňovali provokace na svých neustálých „tajných“ setkáních, při 

nichž docházelo často k nepříjemným a občas i nebezpečným „třenicím“ mezi oběma 

národnostmi. Rodiny s malými dětmi byly zastrašovány tak často, že učitelka Božena 

musela po příchodu do školky děti tišit a hledat způsoby, jak jim připravit aspoň 

trochu příjemné hodiny strávené mezi sebou. Německé děti musely školku opustit 

úplně, přešly ze dne na den do německé v Chotiměři, a to bez jakéhokoli vysvětlení.  

    Manžel Boženy Zahradníkové a další Češi z blízkých vesnic se přidali v sobotu 

21. května k československému vojsku, jenž mířilo k ochraně hranic.438 Celé okolí 

bylo plné vojáků, místní silnice i železnice byly hlídané a normální provoz 

se víceméně zastavil. Teprve večer zdejší rozhlas vyhlásil rozhodnutí ministra 

národní obrany Františka Machníka439 “…o povolání do zbraně k mimořádnému 

vojenskému cvičení, k zabezpečení klidu a pořádku v pohraničním území v době 

obecních voleb.“440 Všichni občané obou národností věděli, že účel tohoto „cvičení“ 

byl jiný, české obyvatelstvo vítalo s nadšením silnou armádu a jejich němečtí 

spoluobčané, kteří byli v mnohanásobné přesile, mlčeli a vyčkávali.441 Napětí během 

následujících dní povolilo a lidé se vrátili ke svým povinnostem, ale i k nátlaku 

ze strany henleinovců, kterých byly tehdy plné vesnice. Češi v pohraničí očekávali 

                                                
437 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
438 Josef Zahradník, Karel Jandík, František Šlajer, Karel Halík a ostatní z Chotiměře, Velemína 
a Března drželi službu u obecních studní v blízkosti nádraží Radejčín. SOkA Litoměřice, f. Čmš, 
Kronika mateřské školy. 
439 František Machník byl ministrem národní obrany mezi lety 1935-1938. 
440 17. května 1938 vláda vyhlásila, že obnoví pořádek a veřejný klid v pohraničí, ale zpřísněné 
podmínky jen vyvolaly další vyhrocené napětí mezi oběma národnostmi. 20. května byla vyhlášena 
pohotovost o síle 27 700 mužů k ochraně hranic, ráno následujícího dne vojsko uzavíralo úseky 
hranic. V bojové pohotovosti stála armáda v počtu 371 tisíc mužů. A. KLIMEK, Velké dějiny zemí 
Koruny české, Svazek XIV., 1929-1938, s. 559. 
441 Božena Zahradníková se podrobně rozepisuje ve školní kronice o bouřlivých událostech května 
1938 s omluvou, že to snad ani do školních zápisů nepatří. Popisuje povolání do záloh, české stráže 
SOS, místní organizaci Sokolskou i prosté lidi, kteří byli odhodlaní bránit republiku před Hitlerem. 
SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Evropa stála před válkou, ovšem na konci května 
1938 se události ještě na krátký čas pozastavily, Británie a Francie se za ČSR postavily s prohlášením 
k Berlínu, že “konflikt by měl nedozírné následky“. A. KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny české, 
Svazek XIV., 1929-1938, s. 559-560. 



 87 

blížící se události se strachem a zároveň s nadějí, že zde snad nakonec dokážou 

přežít.442  

   Ohlášené komunální volby se 29. května v obci nekonaly, místo toho byla sjednána 

dohoda mezi zástupci české volební skupiny a zástupci sudetoněmecké strany.443 

Češi získali o jeden mandát navíc a do posledního zastupitelstva, před českým 

odchodem do vnitrozemí, vstoupili Karel Musil, Václav Šlajer, Jiří Melvald 

a František Vejvoda.444 Léto, jenž předcházelo zářijovým událostem, bylo neklidné, 

plné očekávání z obou národnostních skupin obce. Mateřská škola měla své poslední 

prázdniny, o kterých již kronika školky mlčí. Poslední oficiální záznam je z 21. srpna 

1938, kdy Božena Zahradníková zapsala devět českých dětí pro příští školní rok.445 

Zda byla školka v září otevřena není již ze záznamů jasné. Blízké Litoměřice zažily 

po Hitlerově projevu dne 12. září demonstrace, které vedly k silným národnostním 

nepokojům v širokém okolí.446 Během celého měsíce září 1938 prchalo české 

obyvatelstvo z litoměřického kraje směrem do vnitrozemí,447obec Dobkovice 

se vylidňovala stejně jako všechny ostatní pohraniční obce.448 Sbírky jednoty 

pokračovaly na konci roku 1938 i prostřednictvím akce „Děti dětem“, které byly 

organizovány ve školách skrze dorost Československého červeného kříže. Děti 

vyráběly a darovaly vše, co s pomocí dospělých dokázaly.449  

   Naděje českých obyvatel definitivně skončila na konci září, kdy pár dní poté 

vznikly nové hranice mezi ČSR a Německou říší. Probíhaly několik málo kilometrů 

od obce Dobkovice, kde její, z velké části německé obyvatelstvo, vítalo změnu 

                                                
442 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
443 Obecní volby v květnu 1938 zaznamenaly výrazný nárůst hlasů SdP (až 85-93 % německých 
voličů). A. KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek XIV., 1929-1938, s. 575. 
444 Všichni čtyři zástupci byli čeští dobkovičtí statkáři a ani jeden z nich se po válce do obce nevrátil; 
Kronika zaznamenala jejich jména i jejich velké nasazení při blížících se událostech. SOkA 
Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
445 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
446 M. BENEŠOVÁ, Dějiny města Litoměřic, s. 312. 
447 Tamtéž, s. 312. 
448 Podle slov Eduarda Hlawitschky měla smlouva z 20. listopadu 1938 upravovat národnostní 
podmínky mezi ČSR a Německem s tím, že Češi, kteří se do německých oblastí přistěhovali do roku 
1910, zde mohli zůstat pod podmínkou výběru německé národnosti. Vzhledem k tomu, že v roce 1910 
žádný Čech nežil, je zřejmé, že zde také po konci září 1938 žádný nezůstal. Nicméně Eduard 
Hlawitschka uvádí rozporuplnou informaci, že zde několik českých rodin zůstalo a „optimalizovalo“ 
se pro německou národnost. Obec byla od října 1938 znovu „čistě německou“. Osobní korespondence, 
E. Hlawitschka. 
449 NA Praha, f. NJS, Mikuláš a Vánoční nadílka, 25. 11. 1938. (nezařazený článek) 
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poměrů ve své obci s nadšením.450 Na konci roku 1938 musela NJS organizovat 

vánoční nadílky místo ve školách v táborech uprchlíků, v českých školách pro jejich 

děti a také pro děti umístěné do různých rodin ve vnitrozemí.451 

    Jednota se zasazovala vší silou o zájmy odsunutých učitelů a také o to, aby jejich 

zkušenosti z pohraničí nezůstaly bez využití.452 Pro většinu hraničářských učitelek 

mateřských škol nebylo uplatnění, a tak bylo nutné zřizovat nová potřebná místa, kde 

by mohly pokračovat ve své práci.453 Činnost NJS se musela stáhnout do vnitrozemí 

a ani po druhé světové válce se do činnosti obce nikdy znovu nezapojila.  

 

 

2.4 Národnost dětí z obce a jejich školní docházka 

 

2.4.1 České děti 
 

Rodiče českých dětí v Dobkovicích byli z velké většiny zaměstnanci české dráhy. 

Průměrně navštěvovalo mezi lety 1929-1938 českou mateřskou školu čtrnáct dětí, 

z toho deset dětí bylo českého původu a čtyři německého.454 Kam chodily předškolní 

české děti do roku 1929 není z dostupných pramenů zatím možné zjistit, ani 

pamětníci si nevybavují jinou než německou mateřskou školku v Chotiměři. Situace 

pro výuku českých, školou povinných dětí, se zlepšila právě až od roku 1929, kdy 

byla po dlouhých průtazích dokončena novostavba české obecné školy 

v Chotiměři.455 Budova byla určena pro žáky z Opárna, Chotiměře a Dobkovic.456 

Nicméně z výpisů školních záznamů prvních tříd velemínské obecné školy vyplývá, 

                                                
450 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
451 NA Praha, f. NJS, Zápis o schůzi vánoční komise při ústředním výboru NJS ze dne 19. 12. 1938. 
(nezařazený článek) 
452 NA Praha, f. NJS, Zpráva Národní radě československé, 30. 1. 1939. (nezařazený článek) 
453 Podle odhadu NJS nemělo následné místo přes 900 učitelek mateřských škol. NA Praha, f. NJS, 
Učitelstvo hraničářských škol, 23. 11. 1938. (nezařazený článek) 
454 Příloha č. 6, Tabulka č. a) přehled národnostního rozložení dětí v mateřské škole v Dobkovicích 
mezi lety 1929-1938. 
455 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
456 Tamtéž. 
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že velká většina dobkovických českých dětí docházela do této školy 

a nenavštěvovala bližší chotiměřskou obecnou školu.457  

   České děti tedy bydlely převážně v nádražní budově a hlídacím domku na kraji 

obce, jejich sociální zázemí nebylo nijak dobré. Chudé poměry, nedostatek oblečení 

a v některých případech neměly děti ani žádné boty. Z nádražní budovy chodila 

do školky Blaženka a Viktorka Halíkovi, Mirek Hudský, Jarmilka Rubešová, Frantík 

Robek a Vašek Michálek společně s bratry Pepou a Kájou Jandíkovými, kteří bydleli 

ve zmiňovaném hlídacím domku. Rolnické děti Honzík Tomiška a Bětuška Šlajerová 

byly sice z jiných poměrů, ale ani jejich život nebyl v té době snadný. Počátek 

třicátých let v nastávající hospodářské krizi tedy nebyl v Dobkovicích jednoduchý, 

Božena Trellová často ve své kronice zmiňuje bídu a hlad jejích malých žáčků, ale 

na druhé straně, o hospodářské krizi nepíše vůbec.458 

   Boženka ve svém pozdějším životopise uvádí smutný příběh české holčičky, která 

v popisovaných letech navštěvovala místní školku. Malá tříletá Jiřinka Tauchmanová 

přišla díky nešťastné náhodě na místní trati o maminku. Otec byl nezaměstnaný, 

a tak starost o ni a jejího bratra musela zastat osamělá stárnoucí babička. Jejich česká 

učitelka nahlížela do této rodinné tragédie každý den. Malá často hladová Jiřinka 

chodila do školky v doprovodu své babičky bez bot, špatně oblečená, a co bylo 

nejhorší i hladová. Boženka nemohla podle svých zápisků jednat jinak, než 

že se začala o svou malou žačku v rámci školních hodin starat sama, jak jen 

to situace dovolovala. Takových chudých dětí bylo v obci více a ze slov mladé 

učitelky můžeme vidět hluboký smutek i odhodlání pomoci „…vyžebranou vánoční 

nadílku jsem rozdělila tak, aby na tyto ubohé děti zbylo, co nejvíce…“.459  

  

                                                
457 SOkA Litoměřice, f. Obecná a měšťanská škola (česká) Velemín; Viz příloha č. 11, děti 
z dobkovické a chotiměřské školky 1935, čp. 47. 
458 Z jejích denních zápisků nejsou zřejmé známky hladu či nedostatku, ona sama měla dostatečný plat 
a zázemí dobře situované rodiny. Zápisy v kalendáři mezi lety 1928-1935. Z pozůstalosti Boženy 
Zahradníkové. 
459 Životopis Boženy Zahradníkové. 
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2.4.2 Německé děti 
 

Dětí českých Němců bylo v Dobkovicích mnoho, ale neměly vlastní mateřskou školu 

přímo v obci, musely docházet každý den do sousední vesnice Chotiměř. Jejich cesta 

vedla kolem pozdější české školky všude přítomnými jabloňovými sady.460 

Vzdálenost jednoho kilometru nebyla ani pro tak malé děti velká, ale v drsné zimě 

Českého středohoří byla jistě ne vždy příjemná.461 Jejich mateřská škola 

v Chotiměři462 byla součástí německé obecné školy. Ta měla ve třicátých letech dvě 

poměrně silně naplněné třídy. V jedné z nich byly například ve školním roce 1934/35 

tři ročníky přibližně s pětačtyřiceti až padesáti žáky a v druhé třídě bylo pět ročníků 

až do osmé třídy se čtyřiceti žáky.463 

   Českou školku v Dobkovicích navštěvovaly pouze čtyři německé děti, 

a to víceméně až do neklidného jara roku 1938, kdy musely pod nátlakem henleinovy 

strany školu opustit a přejít do německé školky v Chotiměři.464  

   Zaměstnanci českých drah německého původu z čp. 48 a 19 vychovávali děti Karla 

Fröhlicha,465 Valerii Matzkeovou466 a Gerharda Horna.467 Tyto německé děti 

navštěvovaly českou školku společně s německým děvčátkem z místního obchodu 

čp. 44 Helgou Hlawovou.468 Českému jazyku se děti dokázaly naučit, podle slov 

jejich učitelky, během jediného roku výuky, během kterého s nimi musela 

                                                
359 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
461 Osobní korespondence, E. Hlawitschka ze dne 13. 3. 2017. 
462 Záznam o německé mateřské škole v Chotiměři se nedochoval a ani z výpovědí pamětníků není 
zřejmé nic víc než, že byla součástí školy. 
463 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
464 V září 1934 opustily všechny německé děti mateřskou školu. Zápis v kalendáři ze 4. 9. 1934. 
Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové; Osobní korespondence, E. Hlawitschka; SOkA Litoměřice, f. 
Čmš, Kronika mateřské školy. 
465 Jméno Karel Fröhlich (bydliště Dobkovice č.p. 43) je uvedeno mezi dětmi v první třídě obecné 
školy Velemín, je tedy velký předpoklad, že navštěvoval také českou mateřskou školu v Dobkovicích. 
Sčítání lidu 1921, [online]. [cit. 2017-03-08]. Dostupný z WWW: ˂ 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MC-KXJ?i=11&wc=3ZND-
3B8%3A226975701%2C227094801%2C226974303%2C227067702%3Fcc%3D1930345&cc=19303
45>. 
466 SOkA Litoměřice, f. Obecná a měšťanská škola (česká) Velemín. 
467 Jména dvou německých dětí se shodují z obou pramenů, ale Božena Trellová uvádí počet čtyř dětí.  
SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy.; Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
468 Osobní korespondence, E. Hlawitschka; Helga Hlawová pravidelně šila Boženě Trellové kostýmy 
na divadelní představení. Zápis v kalendáři z dubna 1932. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
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komunikovat dvoujazyčně.469 Hlavním důvodem, proč se tyto německé děti 

každodenně setkávaly v české školce, byla pravděpodobně blízkost budovy a snad 

i kladný vztah jednotlivých zaměstnanců dráhy ke svým českým kolegům.470  

   Historik Hlawitschka ve svém dopise upozorňuje na skutečnost, že německé rodiny 

neměly s českou školkou žádný problém. Pouze se jejích kulturních akcí 

nezúčastňovaly, ale ani neočekávaly účast na německých programech pro děti 

místních českých obyvatel.471 V průběhu třicátých let se situace postupně měnila, 

vzniklá organizace mládeže Henleinjugend působila i na malé děti žijící 

v Dobkovicích. Organizace ovlivňovala život každého místního občana pomocí 

svých německých žáků i učitelů. Celý okres včetně malých přilehlých obcí byl 

v jejich hledáčku příležitostí, jak zviditelnit vše německé. Odchodem německých dětí 

ze školky v roce 1938 víceméně skončila vzájemná českoněmecká spolupráce těch 

několika málo vstřícných rodičů.472 

 

 

2.4.3 Odchod dětí do základní školy ve Velemíně 
 

České děti přecházely z dobkovické mateřské školy do obecné školy ve Velemíně. 

Jména dětí lze dohledat ve školních výpisech prvních tříd s poznámkou, zda umí 

či neumí číst a počítat v českém jazyce. Je zde také uveden národnostní původ, 

přesná adresa a zaměstnání otce dítěte.473 Ve Velemíně byla i měšťanská škola, 

v jejích výpisech lze dohledat většinu dětí z Dobkovic při jejich přestupu do prvního 

stupně měšťanky. Některé české děti posléze mohly přejít na nejbližší reálné české 

gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích.474 Možnost dojíždět do vzdálenějších 

měst za studiem nebyla v meziválečných letech samozřejmostí. Mnoho dětí 

po skončení obecné školy zůstalo na statcích svých rodičů nebo bylo zapsáno 

do řemeslného učení v blízkém okolí. 
                                                
469 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
470 Na české dráze se v obci setkávaly obě národnosti v pracovním poměru. SOkA Litoměřice, f. Čmš, 
Kronika mateřské školy. 
471 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
472 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
473 SOkA Litoměřice, f. Obecná a měšťanská škola (česká) Velemín. 
474 Tamtéž. 
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   Všechny místní německé děti, kromě výše uvedených čtyř, navštěvovaly nejprve 

mateřskou školu v nedaleké Chotiměři a poté přešly na obecnou školu ve stejné obci. 

Po úspěšném absolvování čtvrté třídy mohly přejít do Lovosic na měšťanskou školu, 

kde si žáci volili nepovinný volitelný předmět český jazyk s jednou nebo dvěma 

hodinami týdenní výuky.475 Někteří žáci z bohatších rodin dojížděli do Litoměřic 

na německé reálné gymnázium s volitelnými jazyky latinou a angličtinou. Většina 

německých dětí, ale zůstávala v chotiměřské obecné škole až do osmé třídy.476 

                                                
475 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
476 Tamtéž.  
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3. Kultura jako součást každého školního roku 

 

3.1 Pravidelně organizované dětské pořady 

 

Školní rok byl protknut řadou různých příležitostí, na které se děti mohly pravidelně 

těšit. Byly rozložené do celého školního období od prvního září do konce června, tak 

aby přirozeně zaplňovaly společný čas strávený ve školce. Kromě denních činností 

bylo organizováno pět pravidelných oslav k různým příležitostem, a mimo nich byly 

v některých letech přidány příležitostné oslavy.  

   Celkově nešlo pouze o samotné oslavy, ty proběhly během několika málo hodin. 

V zásadě šlo o práci, která každé takové oslavě předcházela. Materiál pro samotnou 

práci dětí měl být podle školských směrnic jednoduchý, levný, odpovídající 

technickým možnostem věku dětí a měl být především výsledkem společné práce 

celého kolektivu. Zároveň se mělo počítat s výjimečností každého dítěte. Práce měly 

být rozděleny podle samostatnosti nebo spolupráce s učitelkou. Hlavně měly být 

přizpůsobeny danému věku dítěte, a to v jeho časových možnostech, trpělivosti 

a zručnosti.477 Učitelky mateřských škol byly vybízeny k činnostem, kde mohla 

vyniknout dětská zručnost před dokonalostí dospělého.478 

   Pokud srovnáme oslavy chronologicky od počátku září, vyjde nám jako první 

oslava 28. října. Pro malé děti by byla těžko uchopitelná, kdyby nebyla citlivě 

připravená jejich mladou učitelkou. Ta oslavu vzniku republiky každoročně měnila 

v příjemný zážitek dětí i jejich rodičů, kteří se snažili při návštěvě nahlédnout 

do práce slečny učitelky a mohli pozorovat vývoj svých mnohdy velmi neposedných 

dětí.479  

   Častým problémem byly sociální rozdíly mezi dětmi. Bohužel byly patrné při 

těchto příležitostech na oblečení, vzhledu i sebevědomí každého jednotlivého 

předškolního žáčka. Tento hendikep se snažily postupně vyřešit jednotlivé spolky 

                                                
477 Výtvarný projev dětský, in: Příloha Časopisu učitelek škol mateřských, 2, 1937, Praha, s. 2-3. 
478 Tělovýchovná hodina v mateřské škole, in: Příloha Časopisu učitelek škol mateřských, 4, 1937, 
Praha, s. 1-2. 
479 Božena Trellová pečlivě zapisovala každý svátek 28. října s nadšením sobě vlastním. SOkA 
Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
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i rodičovské organizace.480 Některý rok, když vyšlo hezké počasí, navštěvovaly děti 

při oslavách vzniku republiky i obecnou školu v Chotiměři a snažily se o co nejlepší 

přednes svých připravených básniček nebo hraných scének.481 

   Počátkem prosince se o slovo přihlásil Mikuláš a s ním i dětská radost spojená 

s velkými přípravami mikulášské nadílky.482 Děti tento svátek milovaly. 

V papírových sáčcích v podobě velkých mochomůrek v jednom roce nebo 

ve velkých kornoutech v jiném roce, měly schováno množství různého cukroví 

a všelijakých dobrot, které téměř celý rok neměly možnost vidět ani ochutnat.483 

Klavír a zpěv jejich učitelky pokaždé doprovázely oslavy, dodávaly jim sváteční 

výjimečnou náladu.484 Doba předvánočních dní byla v duchu oslav Mikuláše 

v podobě čertů, anděla a nepostradatelného Mikuláše. Příprava jednotlivých masek 

pro mikulášský rej závisela na možnostech každé jednotlivé školky.485 Dobkovická 

učitelka vyráběla masky z každého nalezeného kousku látky, které pravidelně 

dostávala od místních maminek i místní německé krejčové. 

   Nadílka spojená s mikulášskou besídkou byla například v roce 1935 výjimečně 

v sále pana Watzaty v Chotiměři při příležitosti návštěvy ředitele z ústředí NJS-

Smíchova, jinak bývala v místním dobkovickém hostinci. Nejmenší účastníci tehdy 

úspěšně prokázali, že věk není při jednotlivých vystoupeních žádnou brzdou a jejich 

obrovské nadšení vyvážilo úsměvné omyly před tak velkým publikem.486 Děti byly 

nadšené z dárků, které dostaly z Prahy, a to především z jídla, které jim v podobě 

párků, houstiček a vánočního cukroví chutnalo úplně nejvíc. Jejich učitelka naopak 

z velmi ocenila devět párů bačkor na přezutí, které školce jako mnohé jiné věci 

bolestně chyběly.487  

                                                
480 R. VÁŇOVÁ–D. NEJEDLÁ, Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR, s. 115. 
481 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
482 Zápisy v kalendářích z let 1931-1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
483 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
484 Zápisy v kalendáři z roku 1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
485 Prosinec v mateřské škole, in: Příloha Časopisu učitelek škol mateřských, 7, 1937, Praha, s. 4-6. 
486 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Božena Trellová měla velký cit pro 
dramaturgii, a i ve svém tehdy velmi mladém věku ji úspěšně aplikovala na nejmenší žáky, celý její 
další život ji provázela hudba, zpět i divadlo. Osobní rozhovor s Hanou Markovou. 
487 Boty a bačkory bývaly zásadním nepříjemným nedostatkem docházky dětí do školy, především 
v zimních měsících. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. Velikosti bot dětí chodili 
měřit i místní sedláci (Musil, Báťa), kvůli nákupu pro školku. Zápis v kalendáři z prosince 1931. 
Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
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   Stávaly se i nepříjemné situace, jako když si přišel stěžovat otec jedné Boženčiny 

žačky.  Neprávem se rozčiloval, že ji nenechala odříkat naučenou básničku 

a že si bude stěžovat na inspektorátu, což také při nejbližší příležitosti udělal.488 

Mladé slečně učitelce z toho tehdy bylo úzko. Řídící ji uklidňovali, ale strach 

z následků měla pochopitelný. Dávala dětem hodně ze svého volného času navíc, 

nacvičovala hry i básničky, psala pro ně písničky po večerech a pak takovéto chování 

od jednoho z rodičů. Inspektorát zareagoval domluvou a smířením mezi účastníky 

sporu.489 

   Tradiční vánoční oslavy následovaly v rychlém sledu a děti byly samozřejmě 

nadšené z dalších pro ně nejkrásnějších dnů v roce. Příprava začínala vánoční 

besídkou v polovině prosince, na kterou si děti dlouho před tím, připravovaly různá 

představení. Někdy to byly vánoční písničky, jindy hrané divadélko a další rok 

loutkové divadlo za jejich nadšené účasti.490 Děti se účastnily i vánočních akcí ve 

Velemíně nebo v Chotiměři, kde dostávaly jimi nejvíce oceňované cukrovinky a 

hračky.491 Zkoušky loutkového divadla probíhaly v Chotiměři, kde se upravovaly ty 

„správné noty“ a při přípravě jednotlivých her byla velmi často i veselá ničím 

nerušená zábava všech účinkujících.492 Rodiče dětí si kromě úspěšnosti her vážily 

hlavně doneseného šatstva, obnošeného prádla, bot a dětských knih pro jejich 

nejmenší. Většinu uvedených dárků každoročně zajistil odbor NJS a družina přátel 

legionářů přes sběrny jednoty v různých částech republiky. Tam mířily stovky 

drobných darů soucítících spoluobčanů. Od balíků dětského oblečení, pár korun 

z kapes chudých lidí až po knihy, kvalitní obuv i tolik dětmi potřebné hračky.493 Více 

než pět tisíc dětí očekávalo každoročně hraničářské nadílky. V roce 1933 byly dárky 

                                                
488 Zápisy v kalendáři z prosince 1933. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
489 Josef Kofr (otec žačky) vyhrožoval stížností dokonce až u presidenta, stížnost byla nakonec 
na inspektorátu vyřízena pro Boženku kladně až v lednu 1934. Zápisy v kalendáři z prosince 1933 
a ledna 1934. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
490 Loutkové divadlo bylo jejich velkou chloubou. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
491 Zápis v kalendáři z prosince 1933. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
492 Zápisy v kalendáři z prvního roku v Dobkovicích-1930. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
493 NA Praha, f. NJS, Zápis z vánoční schůze, Sběrna dárků pro hraničáře, 30. 11. 1931. (nezařazený 
článek) 
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rozděleny mezi 3200 dětí rodičů, kteří neustále žádali ochranářské jednoty o pomoc 

se svou neutěšenou situací.494 

   V těžkých letech hospodářské krize rozeslali místní učitelé až osmdesát prosebných 

dopisů do různých podniků, korporací i jednotlivcům. Díky jejich štědrým darům 

mohla místní jednota pomoci i v těchto těžkých časech místním dětem.495 Jako 

poděkování nastudovaly děti, například jeden rok, se svojí slečnou učitelkou 

zdramatizovanou pohádku „Budulínek“, kterou s velkým úspěchem na jevišti 

velemínského sálu předvedly. Odměnu v podobě párků s houskami ocenily náležitě. 

Snědly vše během několika málo okamžiků.496 

   Vánoční dobu prožívaly děti nejraději. Z pravidelných zápisů ve školní dobkovické 

kronice je zřejmé, že jí byla dávána zcela pochopitelně největší pozornost. Koledy 

zpívané i hrané musely odpovídat věku malých dětí, nejlépe zpívané sborově. 

Božena je vybírala ze sbírek např. Antonína Srby, Studničková-Tesařová, Ferdinanda 

Sládka, ale také z Moravských národních písní i z Krkonošských koled.497 

Na poslední vánoční svátky roku 1937 si místní děti připravily se svou tehdy již paní 

učitelkou krásné divadelní představení „Kašpárek a medvědi dobří kamarádi“ 

tentokrát v dobkovickém hostinci u Mahnigů.498 Tato poslední vánoční besídka byla 

příležitostí, jak díky pomoci z ještě dostupného vnitrozemí republiky, obstarat dětem 

alespoň obuv. Situace byla tehdy velmi obtížná a chudoba českých rodin v okolí stále 

nezadržitelně narůstala.499 České děti čekala v následujícím roku vánoční nadílka již 

v jiném prostředí.500  

                                                
494 NA Praha, f. NJS, Pět tisíc českých dětí čeká na hraničářské nadílky, 29. 11. 1934. (nezařazený 
článek); Božena Trellová se pravidelně zúčastňovala všech schůzí NJS. Zápisy v kalendářích z let 
1928-1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové; Trellová každoročně zapisovala dary od NJS do 
školní kroniky. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
495 Zápis v kalendáři ze 7. 6. 1932. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
496 Děti byly přes veškerou snahu své učitelky často hladové a nedostatečně oblečené. SOkA 
Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
497 Zpíváme koledy, in: Příloha Časopisu učitelek škol mateřských, 7, 1937, Praha, s. 3-4. 
498 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Hostinec byl v 90. letech 20. století uzavřen a 
provoz nebyl dodnes obnoven.  
499 Životopis Boženy Trellové Zahradníkové ze dne 19. března 1981 v majetku jejího syna Jiřího 
Zahradníka, zapůjčen se svolením publikování daného textu. 
500 Mateřská školka se v dalším školním roce již neotevřela, děti se přestěhovaly do různých míst 
ve vnitrozemí Československa. 



 97 

   Na oslavy narozenin presidenta Osvoboditele se každého 7. března až do roku 1937 

pečlivě připravovaly i místní české děti.501 Boženka každý rok se zaujetím vyprávěla 

dětem povídku „Z mládí pana presidenta“, kterou se snažila přiblížit život jejich 

„Osvoboditele“, jak o tom často ve svých zápiscích píše. Děti naučila příležitostnou 

básničku „Tatíčkovi“ zároveň s písní „My jsme děti jako květy“ a podobně laděnou 

oslavnou píseň „My jsme pravé české děti“ nacvičila s dětmi také. Píseň „Tatíčku, 

starý náš“ měly děti obzvlášť rády a chtěly ji každý rok opakovat znovu a znovu. 

Roku 1935 byl již zaběhnutý řád oslav doplněn slovy nového presidenta Edvarda 

Beneše, jenž promluvil v rádiu ke všem československým dětem a státní hymnou se 

s nimi rozloučil s přáním šťastných velikonočních svátků.  

   Květnový svátek matek byl příležitostí, jak potěšit maminky. Děti se na tyto oslavy 

obzvláště pečlivě připravovaly. Vyráběly papírová srdíčka s osobním věnováním, 

která s velmi citově podbarveným blahopřáním věnovaly svým maminkám.502 

Některý rok darovaly obrázek jabloňového sadu, jindy přinesly vlastnoručně 

natrhané polní květiny s přednesem Nerudovy básničky „Matičce“.503 

   Během školního roku se vyskytly i příležitostné besídky, které neměly pravidelné 

opakování. Jednou z těchto úspěšných akcí byla v roce 1931 jejich první společná 

veřejná besídka v místním sále hospody pana Watzaty. Program byl Boženou 

připraven velmi pečlivě a úspěch byl velký.504 Místní i chotiměřské děti předvedly 

krásné vystoupení, na které se dlouho vzpomínalo.505 Další takovou akcí byla i první 

školská akademie ve Velemíně po volbách roku 1935506 s účastí českých 

dobkovických dětí.   

   Pravidelnou akcí se v popisovaných letech stala i stravovací akce, která spočívala 

v každodenním přidělování mléka všem dětem ve školce. Akce trvala vždy 

                                                
501 Zápis v kalendáři ze 7. 3.  1934. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
502 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
503 Květin bylo na místních loukách obrovské množství a děti je vždy s nadšením trhaly. SOkA 
Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
504 Tamtéž; Boženka si ten den zapsala do svého kalendáře především pocit strachu, jak vše zvládne, 
zda její přednes bude dobrý a také si poznamenala, že jí „spadl kámen ze srdce“ jelikož vše dobře 
dopadlo. Zápis v kalendáři ze 7.3. 1931. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
505 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
506 Volby do parlamentu Československé proběhly 19. května 1935. 



 98 

od poloviny prosince do poloviny března a byla velmi vítaná, jak dětmi, tak jejich 

rodiči.  

 

3.2 Účast dětí na oslavách obce  

 

Za kulturními akcemi tehdy lidé z vesnic daleko nedojížděli. Nebylo to zvykem 

a jelikož měli všichni svá malá či velká hospodářství, kde práce nepočkala, měla 

svou vlastní kulturu každá obec. Byly zde časté taneční zábavy v místní německé 

hospodě, která měla na tak malou vesnici opravdu velký taneční sál, v němž 

probíhalo i mnoho různých jiných vystoupení. Německý ochotnický spolek 

zajišťoval zajímavé divadelní hry, různé zábavy a vystupoval i při místních oslavách. 

Ovšem všechny vyjmenované akce byly určené pouze pro německé rodiny. České 

rodiny včetně svých dětí na zábavy, ať už masopustní, pouťové nebo posvícenské 

podle vzpomínek historika Hlawitschky nechodily a ani nebyly zvány.507 Učitelka 

Božena Trellová naopak píše o své časté účasti na všech místních akcích včetně 

masopustu, nezmiňuje se ale o jiných českých obyvatelích, kteří by na zábavy chodili 

s ní.508 Jako učitelka i německých dětí měla zřejmě odlišné postavení. 

   Vesnické slavnosti bývaly stěžejními událostmi, na které se těšily pravděpodobně 

všechny rodiny v obci. Pekly se tradiční dobroty, zdobily se domy a připravovaly 

se jednotlivé slavnosti včetně různých představení, tanečních zábav i amatérských 

divadel. Obec žila pravidelně od únorového masopustu do vánočních oslav. Jen 

málokdy se zažitý systém měnil a pokud ano, lidé přijali novinku nejprve opatrně 

bez zjevné důvěry. Především čeští Němci měli rádi svůj řád a neměnný pořádek.509  

   Masopust každý rok obohatil únorovou zasněženou náladu v Dobkovicích, kde 

slavili tento rozverný svátek němečtí obyvatelé v místní hospodě a v blízké 

Chotiměři na sále hostinského Watzaty. Podobnou akci pro české účastníky pořádal 

                                                
507 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
508 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Osobní korespondence, E. Hlawitschka ze dne 
13. 3. 2017. Vzhledem k tomu, že zápisky Boženy Trellové jsou autentické a vzpomínky Eduarda 
Hlawitschky jsou psané po více než osmdesáti letech, musím se přiklonit více ke slovům místní 
učitelky. Účast na místních „německém“ masopustu se svou bytnou Hlavičkovou si Boženka zapsala 
do kalendáře. Zápis v kalendáři z února 1931. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
509 Osobní korespondence, E. Hlawitschka ze dne 13. 3. 2017. 
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odbor NJS v Chotiměři.510 Česká maškarní merenda byla doprovázena hudebním 

kroužkem železničářů z nedalekých Lovosic, kteří vlakem do obce pravidelně 

přijížděli a slavili s místními lidmi do ranních hodin.511 

   Březen měl jednou za čas slavností více, záleželo na termínu velikonočních svátků. 

Počátek měsíce byl ve znamení narozenin presidenta T. G. Masaryka. Děti z české 

i německé chotiměřské školy nacvičily společně s dobkovickou školkou vhodná 

vystoupení plná básniček a písniček. Například v roce 1935 oslavu za českou stranu 

zahájil místní český sedlák Václav Král z Chotiměře a za německou starosta obce 

Richter. Tehdy se poprvé a naposledy zúčastnili čeští i němečtí občané oslav 

společně. Jejich děti zpívaly střídavě české a německé oslavné písně na počest 

prezidenta Masaryka. Venku tehdy zuřila sněhová bouře, ulice byly zaváté čerstvým 

sněhem, ale na náladě to nikomu neubralo. Proslov ředitele měšťanské školy Karla 

Markvarta byl plný naděje o vzájemné českoněmecké spolupráci.512 Oficiální oslava 

byla ukončena tematickým divadelním představením „Dědeček Štráchal jede k panu 

presidentovi“. 

   Velikonoční svátky slavila každoročně většina dobkovických německých rodin. 

Jejich mládenci jezdili na mši povozy do Velemína k velikonočnímu pomazání, které 

ukončovalo postní období. V obci pak probíhaly tradiční oslavy, zpívaly se písně, 

kterých se účastnily všechny německé děti.513 Absence zápisů v české kronice 

mateřské školky ukazuje na přetržení této tradice mezi místními Čechy. Jak už bylo 

v první kapitole zmíněno, mezi českými obyvateli nebyl žádní praktikující věřící, 

a tak tato po staletí trvající krásná tradice postupně zmizela z jejich životů. České 

děti tento svátek ve své školce neslavily v žádném zaznamenaném roce. Zrovna tak 

se ve školce neslavila ani květnová májka. Zatímco každá místní německá rodina 

chystala výzdobu svého domu na oslavy 1. května, které se pořádaly každoročně 

již od roku 1890 stavbou májky. České rodiny zůstávaly doma a těšily se na jiné sobě 

vlastní oslavy. České rodiny se nezúčastňovaly ani červencového průvodu 

                                                
510 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; Zápisy v kalendářích z roku 1931. 
Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
511 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
512 Tamtéž. 
513 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
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od dobkovické kapličky ke kostelu sv. Barbory v Dubicích, kde byly různé atrakce, 

jako byly střelnice, divadelní jeviště a hromada sladkostí pro každého, kdo pouť 

vykonal.514 

   Roku 1935 byly poprvé oficiálně slaveny dvaapadesáté narozeniny prezidenta 

Edvarda Beneše. Při jejich druhém opakování následující rok se místní Stráž 

svobody515 shromáždila na návsi u Kapličky v Chotiměři, kde dostala od místního 

českého obyvatelstva květiny a dopis pro prezidenta Beneše. Němečtí občané 

se zúčastnili také, ale bez vědomí proč, a kdy se bude předávat „štafeta květin“. 

Podle slov učitelky Trellové byli velmi překvapeni a snad i nepříjemně zaskočeni 

svou takto viditelnou neúčastí.516 

   Praporky ve státních barvách byly v dětských ručkách každoročně vidět 

na oslavách vzniku republiky při průvodu obcí. Vlajky zdobily okna mnoha místních 

domů a od roku 1933 i okna německých státních zaměstnanců dráhy. Průvod 

končíval ve Velemíně u měšťanské školy za účasti českého i německého 

obyvatelstva, kdy doznění státní hymny dalo pokyn k oslavám. Ty končívaly 

divadelními představeními, přednáškami typu „Osvětou k demokracii“ a někdy 

i taneční zábavou v místním sále hostince.517 V následujícím roce se slavnostního 

průvodu zúčastnily i všechny děti německých místních škol a celá německá 

korporace i jejich místní spolky.  Trellová ve školní kronice píše smutné zjištění 

o tom, jak museli Češi po skončení oslav konstatovat, že čeští Němci měli výrazně 

kvalitnější hudbu a mnohem větší účast vlastních lidí. A dokonce i vkusnější státní 

vlajku. Jejich uspořádání a pojetí průvodu bylo prý nepochybně „dokonalé“ oproti 

českému.518 

   Kulturní dění probíhalo samozřejmě i za hranicemi obcí. Místní lidé se čas od času 

účastnili i akcí v Litoměřicích, Ústí nad Labem nebo i v Teplicích, kde někteří z nich 

pracovali a jejich starší děti tam studovaly.519 Jednou z takových akcí byly v roce 

                                                
514 Osobní korespondence, E. Hlawitschka; Dubice jsou vzdálené pěší chůzí 6 km. 
515 Stráž svobody v Dobkovicích spadala pod litoměřický prapor podplukovníka Ladislava Loubala. 
516 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
517 Tamtéž. 
518 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy.; „Němci nám dali flek!“ Zápis v kalendáři 
z 28. 10. 1934. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
519 Osobní korespondence, E. Hlawitschka. 
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1936 slavnosti K. H. Máchy a položení základního kamene jeho pomníku od sochaře 

Václava Blažka.520 Hlavní projev tehdy pronesl profesor Karlovy university 

A. Pražák.521 Apeloval na všechny věrné Čechy, aby se připojili a přispěli na stavbu 

pomníku tohoto velkého básníka. Učitelka mateřské školy tehdy zorganizovala 

v Dobkovicích sbírku, která měla i na tak malé množství Čechů v obci finanční 

úspěch. Oslava v Chotiměři byla uvedena proslovem učitele obecné školy 

z Chotiměře Karla Živnůstka a měla velkou účast místních Čechů, kteří do sbírky 

přispěli sedmdesáti korunami.522 

   Posvícenská zábava na sv. Martina znamenala v obci množství návštěv blízkého 

i vzdáleného příbuzenstva, obec se zaplnila lidmi a pokud vyšlo hezké počasí, bylo 

na návsi veselo. Taneční vystoupení střídala divadelní ochotnické scénky, 

a i nejmenší děti z mateřské školy měly připravené vystoupení pro své rodiče 

i příbuzné.523  

   Svátek posvícení sv. Martina slavily dobkovické rodiny s celým sezvaným 

příbuzenstvem v blízkém Velemíně. Všichni tančili za zvuků své oblíbené kapely 

v Pollakově sálu a dobkovická mládež při své cestě domů velmi často skončila 

v chotiměřské místní hospodě včetně celé kapely.524 České posvícení probíhalo 

zároveň s německým také v Chotiměři, jen v jiné hospodě, kde se tančilo a „řádilo“ 

až do rána, kdy každý odcházel domů do své vesnice.525 

 

 

 

                                                
520 Český sochař Václav Blažek (1907-1987) byl autorem sochy K. H. Máchy v Litoměřicích, která 
byla během druhé světové války ukrývána a znovu umístěna v roce 1946. 
521 Albert Pražák (1880-1956) byl od roku 1933 profesorem Karlovy univerzity; M. BENEŠOVÁ, 
Dějiny města Litoměřic, s. 308. 
522 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy.; Za 70 Kč se v roce 1926 mohlo například 
nakoupit 100 kg brambor (0,60-0,70 Kč/1 kg) Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-
1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929), s. 516. 
523 Zde se znovu rozcházejí vzpomínky Boženy Trellové a Eduarda Hlawitschky, který opět uvádí 
českou neúčast a učitelka školky popisuje českou účast včetně vystoupení dětí. SOkA Litoměřice, f. 
Čmš, Kronika mateřské školy.; Osobní korespondence, E. Hlawitschka ze dne 13. 3. 2017. 
524 Osobní korespondence, E. Hlawitschka; Zápis v kalendáři z května 1931. Z pozůstalosti Boženy 
Zahradníkové. 
525 Zápis v kalendáři z 12. 11. 1933. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
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3.3 Divadelní představení 

 
Božena Trellová se stala brzy po svém příjezdu do obce asi nejmladší režisérkou 

divadelních představení v celém širokém okolí. Dramatický kroužek založený 

odborem NJS v Chotiměři fungoval s velkým úspěchem až do posledních zářijových 

dní osmatřicátého. Během osmiletého působení mladé učitelky v roli režisérky, 

se podařilo zapojit mnoho místních nadšenců.526 Kroužek byl důležitý nejen pro hry 

samotné, ale snažil se být nápomocný i v těžkých letech, kdy byla zábava jediným 

odlehčením bídy a hladu. Přes místní odbor NJS mohli ochotníci často psát úspěšné 

prosebné dopisy do vnitrozemí, v nichž žádali o obnošené šaty, nutnou obuv, 

jakékoliv jídlo, knihy nebo finanční podporu.527 Divadelní představení se tak stávala 

místem, kde se mohlo diskutovat o tíživé situaci, vybírat sbírky a zároveň se pobavit 

či zamyslet nad smyslem právě hrané hry.528 

   Témata her se často střídala. Božena jako režisérka, organisátorka a pravděpodobně 

i hlavní aktérka mnoha her, jich uvádí v kronice školky velké množství.529 

Byla to například hra o nešťastné lásce „Parnasie“530 nebo hra s dospělými 

účinkujícími „Dědeček Štráchal jede k panu presidentovi“. Vážný kousek 

od M. Wernera “Právo na hřích“, také veselá lidovka „Rozmysli se Mařenko“ 

od kmotra Šmodrchy a veselohra ze života vesnických židů „Modche a Rezi“. 

Režijně se připravila i oblíbená tragikomedie „Láska nehněvaná není milovaná“ nebo 

lidový kus „Zelené království“ celé podané v chodských krojích.531 Uskutečnilo 

se představení spojené s oslavami presidenta T. G. Masaryka včetně příležitostných 

výstavek jeho výjimečného literárního díla. Jedním z takových her byla „Evropa 

hoří“ nebo vtipné pojetí „Vyučování lásce“.532 

                                                
526 Životopis Boženy Trellové Zahradníkové ze dne 19. března 1981 v majetku jejího syna Jiřího 
Zahradníka, zapůjčen se svolením publikování daného textu. 
527 Tamtéž. 
528 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
529 V kronice jsou to desítky názvů jednotlivých her.  
530 Božena hru „Parnasie“ nastudovala společně se správcem školy Šedivým a dalším ochotnickým 
hercem Chroustem. Zápis v kalendáři z května 1932. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
531 Chodské kroje si posléze vzájemně fotografovali na školní zahradě v Dobkovicích. Zápis 
v kalendáři z 1. 5. 1931. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
532 SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy. 
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   Mnoho představení bylo sehráno přímo pro malé děti. Například „Kašpárek 

s úsměvem v líčku, jde kraj světa pro písničku“, zpívaná hra „Osada skřivánků“ nebo 

častá a oblíbená pohádka „Mikuláš a čert“. Dětská divadelní představení si mohly 

učitelky objednávat samy přímo u knihkupce. Jejich požadavky směřovaly většinou 

na maňáskové, loutkové nebo hrané divadlo.533 Často se požadovaly oblíbené hry 

o princeznách od Ludmily Tesařové „Zlá princezna Rosalinda“ a „Princezna 

Pampeliška“. Julie Brožová–Malá pro školky připravila „O princezně Kýchavce“. 

Skladatel Azura napsal pro děti „Pasák aneb Pyšná princezna“. Vynikající hra 

Baruny Brožové „Kocour v pytli“ měla vždy velký úspěch a zrovna tak i „Hloupý 

Honza“ od Františka Eliáše. Učitelky své dotazy a žádosti se posílaly přímo 

na Loutkářský odbor na Praze 2.534 

   Recitace předškolních dětí režírovaná jako kolektivní nebo sborová byla 

ve třicátých letech mnohem častěji zařazována do dětských dramatických 

představení. Postupně se upouštělo od samotné sólové recitace malých dětí, jelikož 

se taková činnost nedala svěřit všem dětem stejně. Pěvecky nebo herecky nenadané 

děti by se nevhodným výběrem repertoáru mohly cítit nepříjemně.535 V požadavcích 

ze školských instrukcí se upozorňovalo na fakt, aby nebyl nadaný žák vyzdvihnut 

na úkor ostatních dětí. Tehdejší školní divadelní sbory závisely především na celkové 

mentalitě celého dětského kolektivu a ani nešlo pominout nutnou individualitu 

jednotlivých učitelů.536 Božena Trellová musela být i ve svém velmi mladém věku 

opravdu nadaná, jelikož dokázala vést divadelní kroužek, režírovat mnohé z her pro 

děti i dospělé a zvládnout sama sebe do jednotlivých rolí obsazovat.  

   Na počátku třicátých let dostala dobkovická školka od NJS k výročí vzniku 

republiky nádherné loutkové divadlo s třiceti figurkami.537 Dar to byl velmi cenný 

a až do posledního roku provozu mateřské školy na něm bylo odehráno mnoho 

loutkových představení. Hrálo se nejen pro místní děti, ale i pro rodiče, kteří často 

a rádi navštěvovali akce všech místních škol, kam bylo divadlo pravidelně 

                                                
533 Loutkářský koutek, in: Časopis učitelek škol mateřských, XXVII., 4, 1937, Praha, s. 44. 
534 Tamtéž. 
535 R. VÁŇOVÁ–D. NEJEDLÁ, Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR, s. 117. 
536 Tamtéž, s. 122. 
537 Loutkové divadlo bylo školce darováno dne 28. 10. 1931. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika 
mateřské školy. 
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zapůjčováno.538 Odbor NJS, který sídlil na pražském Smíchově, měl pro rozvoj 

místního divadelnictví velký význam. Loutkové divadlo se do dobkovické školky 

dostalo díky podpoře právě této jednoty, která zde doplňovala mimo jiné i inventář 

potřeb pro výuku v rámci svých dostupných prostředků.539  

   Loutková představení se hrála velmi často. Učitelka Boženka musela mít velkou 

inspiraci a čas, který psaní věnovala, musela věnovat ze svého volného času, jak 

sama píše ve svých deníčcích „…večer jsem musela psát, jinak mi to nedalo.“540 

Secvičila ve školce se svými dětmi tematické loutkové hry „Jak kašpárek očekával 

sv. Mikuláše“ nebo „Proč Anička stonala“ od Ludmily Tesařové, kde byly obsazené 

tři osoby: matka, doktor a pětiletá Anička.541 Tato autorka napsala úspěšné loutkové 

hry pro nejmenší, například pohádkovou hru „Vodníkova Hanička“ ve čtyřech 

jednáních, za kterou byla oceněna.542 Známá mezi autory loutkových divadelních her 

byla i Božena Studničková se svojí hrou o šesti jednání „Princezna Nitka“, kde 

si zahrálo mnohem více dětských postav, včetně Barušky kuchařky, víly žebračky 

a Kašpárka s lupičem.543 Velmi dobře napsané byly i hry Květy Jarské „Jak 

si kašpárek vysloužil koníčka, Kašpárek u Eskymáků nebo Kašpárek s balonem“.544 

                                                
538 Zapůjčováno bylo mateřské škole a obecní Chotiměř, obecní a měšťanské škole Velemín. SOkA 
Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy, inv.č. 1, evd. č. K1. 
539 Ústřední Matice školská byla vedená od roku 1896 do roku 1935 ředitelem Františkem 
Bělehrádkem.  V okolí popisovaných Dobkovic bylo v období konce dvacátých let minulého století 
k dispozici již dostatek českých mateřských škol, měšťanských i obecních škol. 25 let české školy 
v Lovosicích, Národní jednota severočeská, Lovosice 1927, s. 10; Československé školy byly 
nedostatečně vybavené, byly na tom v procentech mnohem hůře než školy německé, maďarské i 
polské. NA knihovna, Jan DUBICKÝ, Zvyšujeme pozornost, péči a podporu našemu pohraničí, in: 
Venkov, XXX, č. 23, 27. leden 1935, s. 3; Božena Trellová přinesla loutkové divadlo z Chotiměře. 
Zápis v kalendáři z října 1931. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
540 Ze slov Boženčiny dcery Hany je zřejmé, že hrála divadlo celý život, měla neuvěřitelný repertoár 
nápadů. Osobní rozhovor s Hanou Markovou; SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika mateřské školy; 
V republice probíhaly také loutkářské soutěže, jedna z posledních předválečných byla v roce 1937 a 
vyhrály tyto hry: 1. cena–Jeník ze Lhoty u pana presidenta, 2. místo–Kašpárek a praporek, 3. místo–
Hra pro maňásky k 28. říjnu. Loutkářský koutek, in: Časopis učitelek škol mateřských, XXVII., 5, 
1937, Praha, s. 65; Zápisy v kalendářích z let 1930–1935. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
541 Ludmila TESAŘOVÁ, Proč Anička stonala, in: Časopis učitelek škol mateřských, XX., 8, 1930, 
Praha, s. 136-139. 
542 Ludmila Tesařová (1857-1936) byla spisovatelkou knih a loutkových her pro děti; V roce 1930 
dostala ocenění „Umělecké loutkové ceny“. Ludmila TESAŘOVÁ, Vodníkova Hanička, in: Časopis 
učitelek škol mateřských, XX., 9, 1930, Praha, s. 170. 
543 Božena Studničková (1849-1934) byla česká spisovatelka a básnířka; Božena STUDNIČKOVÁ, 
Princezna Nitka, in: Časopis učitelek škol mateřských, XX., 10, 1930, Praha, s. 176-186. 
544 Květa Jarská byla autorkou mnoha loutkových her; Loutkářský koutek, in: Časopis učitelek škol 
mateřských, XXVII., 10, 1937, Praha, s. 101. 
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   První hra, která se prezentovala v obci, byla satiristická fraška o třech jednáních 

„Terno“ od Jaroslava Baláka.545 Hra měla velký úspěch v prosinci 1932 na novém 

jevišti v dobkovickém hostinci pana Mahniga, kde ji nazkoušel a předvedl nový 

dramatický kroužek zdejšího odboru jednoty se svou mladou režisérkou. Bylo 

to vůbec první české divadlo v Dobkovicích a vybrané vstupné bylo určeno pro 

potřeby mateřské školy.546  

   Představení se většinou hrála ve večerních hodinách, ale roku 1934 se v Boženčině 

režii poprvé představila v odpoledních hodinách divadelní hra „Láska nehněvaná 

není milovaná“. Lidovka se sice velmi líbila, ale bohužel mnoho jindy nadšených 

návštěvníků nedorazilo paradoxně kvůli hezkému počasí. Lidé tehdy zůstali při své 

práci na polích a režisérka Božena od nich později vyslechla mnoho omluv. Jindy 

byla zase účast malá pro velmi větrné počasí, kdy letní bouřka spoustu návštěvníků 

odradila. Ale kromě několika takovýchto případů, byla divadelní představení 

naplněna místními i přespolními obyvateli okolních obcí, kteří s sebou na jednotlivé 

večery brali i své starší děti. Často se hrálo dopoledne pro menší děti, kdy byla 

představení spojená s různými výlety, akcemi nebo sbírkami pro školní potřeby.547 

   Roku 1936, kdy pořádal odbor NJS Smíchov v okolí Dobkovic tři zajímavé 

přednášky,548 bylo uskutečněno šest divadelních představení a vánoční nadílka pro 

sedmdesát dětí v částce 2300 korun. Ve výroční zprávě NJS z roku 1936 byl 

vyzdvižen jejich zvláštní dík pro divadelní ochotníky z Prahy Braníka, kteří v místě 

odehráli čtyři krásná divadelní představení, kterých se zúčastnilo mnoho místních 

českých občanů.549 Kulturní představení probíhala ještě i poslední léto 

                                                
545 Plakát představení, Amatérské divadlo, [online]. [cit. 2017-10-01]. Dostupný z WWW: ˂ 
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=113078>. Jaroslav Balák (1880-
1934) psal veselohry a operetní libreta. 
546 V režii Božena Trellové se hrála tato další představení: Šofér, Právo na hřích, Právo na hřích, Moje 
barva červená a bílá, Osada skřivánků a Rozmysli si Mařenko. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika 
mateřské školy; Některé hry překládala po večerech do němčiny Boženčina bytná, aby jim mohli 
rozumět i místní Němci. Zápis v kalendáři z února 1931. Z pozůstalosti Boženy Zahradníkové. 
547 V kronice je pečlivě zaznamenáno každé divadelní představení, jak pro děti, tak i pro dospělé, 
včetně účasti, finančního výdělku a spokojenosti návštěvníků. SOkA Litoměřice, f. Čmš, Kronika 
mateřské školy. 
548 Jedna z přednášek byla určená pro místní učitelstvo a byla na téma předvojenské přípravy žactva, 
další téma bylo „Mácha a jeho dílo“ přednášené v Litoměřicích v roce 1936.  SOkA Litoměřice, f. 
Čmš, Kronika mateřské školy. 
549 NA Praha, f. NJS, Výroční zpráva Národní jednoty severočeské: 1935-36, s. 79. 
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v osmatřicátém, kdy již nálada neodpovídala žádnému veselí. České obyvatelstvo 

potřebovalo do posledních dní naději, kterou se snažili najít ve společných chvílích 

na sále, ať už jako diváci či účinkující. 
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Závěr  

 
Opravdu se kořeny malé vesnice Dobkovičky zpřetrhaly natolik, že není možné 

navázat na její minulost a kulturní dědictví? Ano, vykořenění všech původních 

německých i českých obyvatel mělo pro obec těžké důsledky. Nicméně domy zůstaly 

po druhé světové válce stát na stejných místech, jelikož vesnice nezažila jinde tak 

ničivé důsledky konce druhé světové války. Změnila se doba, politika i národnost 

obyvatel, ale okolí je víceméně stále stejné a krása Českého středohoří zůstala 

zachována. Vesnice neměla, až do konce devatenáctého století, jiný způsob obživy 

než zemědělství, které zde hrálo i v popisovaných letech zásadní roli. Teprve 

otevřením místního lomu nastala změna, která přivedla na počátku první republiky 

české dělníky, kteří v obci zůstali společně s novými českými zaměstnanci dráhy 

a svou přítomností měnili po století zaběhnutý chod svého okolí. Domy ve vesnici 

byly v padesátých letech postupně osídleny novými českými přistěhovalci, z nichž 

někteří z nich zde zůstali prostřednictvím svých potomků dodnes. Popisovaná 

mateřská škola svůj chod, po náhlém uzavření v osudném roce 1938, již nikdy 

neobnovila. A zrovna tak mnoho budov své nové obyvatele nenašlo. Počet zde trvale 

žijících obyvatel je o více než polovinu nižší než na konci třicátých let dvacátého 

století, kdy zde žilo téměř tři sta lidí. Dřívější bohatý život obce skomírá, není zde již 

ani jeden hostinec, zmizely i obchody a nádražní budova byla srovnána se zemí na 

počátku osmdesátých let minulého století. Viditelné známky původního německého 

osídlení již nejsou pouhým okem patrné. Pouze lom zůstal funkční a dodnes v něm 

mnoho místních lidí nachází své uplatnění. 

   Skutečnost, že obec nemá dosud zpracovanou historii o mnohém vypovídá. Torza 

pramenů, které zůstaly jako důkaz dlouhé minulosti, mohou doplnit chybějící 

příběhy tehdejších obyvatel. Tato práce se soustředila na třetí desetiletí dvacátého 

století, které předcházelo vyhnání Čechů na základě Mnichovské dohody ze Sudet. 

Cílem bylo zjistit, jak se žilo českým a německým dětem v místní české školce. Také 

jsem se soustředila na českoněmecké vztahy v kontextu rodinných vztahů 

a kulturního dění v mateřské škole včetně jejího širokého okolí.  
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   Příběhem, který na drobných detailech ukázal jemné nuance doby, byl život mladé 

učitelky Boženy Trellové Zahradníkové v českoněmecké mateřské škole 

v Dobkovičkách. Popisovaných deset let jejího života v roli učitelky, organizátorky 

ochotnického divadla a politicky činné mladé ženy nám dokládá plnost jednotlivých 

událostí, blízkost jejích českých i německých přátel i práce, kterou bezesporu 

milovala. Problémy stupňujícího se německého nacionalismu, jenž po nástupu 

Hitlera v sousedním Německu v roce 1933 v obci nezadržitelně sílil, řešila svým 

osobitým způsobem. Vytrvale hledala pomoc z lépe zajištěného vnitrozemí republiky 

pro své chudé žáčky až do svého vynuceného odchodu v září 1938. Učila české 

i německé děti. Mezi její přátele patřily do března roku osmatřicátého obě 

národnostní skupiny, tehdy se poměry v obci začaly rychle měnit k horšímu. 

Po druhé světové válce se do vesnice vrátit nemohla, jelikož místní školka nebyla 

už nikdy znovu otevřena a Božena Trellová zde neměla ani zázemí a již ani přátele. 

Nikdo z tehdejší učitelské obce se do vesnice nevrátil.  

   Mateřská škola, jenž byla v provozu pouhých deset let, měla svůj nezastupitelný 

význam v českoněmecké otázce místních vztahů. Stala se centrem česky mluvících 

obyvatel, kteří se díky ní mohli setkávat při častých kulturních akcích svých 

předškolních dětí. Pravidelnost jednotlivých školních pořadů dávala místním lidem 

jistotu společenského vyžití s českém jazyce, který byl s blížícím se obsazením Sudet 

utlačován do těžko zvládnutelných mezí. Náhlé ukončení jejího provozu uzavřelo 

i českou přítomnost v Dobkovičkách. 

   Rodák Eduard Hlawitschka, profesor středověkých dějin žijící v blízkosti 

Mnichova, díky své ochotě vyprávět dokázal pootevřít dveře místních 

českoněmeckých vztahů a přidat i několik vypovídajících příběhů konkrétních osob, 

které byly součástí jeho života v českém pohraničí. Poodkryl jména německých 

i českých rodičů dětí ze školky, které v kombinaci s dostupným pramenem Kroniky 

mateřské školy a nalezenými prameny Boženy Trellové můžeme dnes přiřadit 

k jednotlivým domům. Nečekaně objevené deníky a dopisy místní učitelky ve sklepě 

její pozůstalé rodiny dodaly podrobnosti, jména i popisy událostí té doby. 

U některých českých rodin známe díky tomu i střípky jejich osudů a vesnice skrze 

ně může pohlédnout i před kritický rok 1945, ve kterém Dobkovičky nuceně opustili 
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všichni čeští Němci. Prázdná, opuštěná či zbouraná stavení mají sice stále svůj patos, 

ale jejich historie se alespoň poodkryla.  

   V kontrastu z relativně bohatou odbornou literaturou k československým vztahům, 

je až zarážející její nedostatek k problematice mateřských škol. Z mého pohledu 

chybí možnost komplexního srovnání činnosti jednotlivých školek v pohraničním 

regionu i úrovně vzdělání tehdejších pěstounek. Božena Trellová Zahradníková, 

která přišla učit do pohraničí, neměla žádné pedagogické zkušenosti a ani vzdělání 

v tomto směru. Snažila se vychovávat předválečnou generaci dětí na „bezvýznamné“ 

malé školce dvoujazyčně a s velkým zápalem, který byl vlastní její osobnosti. Díky, 

v této práci, zpracovaným pramenům se dozvídáme o velkém nedostatku českých 

učitelů v československém pohraničí a o jejich snaze se smysluplně začlenit 

do německého prostředí.  

   Ukázalo se, že kulturní život ve třicátých letech na vesnici byl nesmírně bohatý. 

Ovšem vyšel také najevo velký propad mezi národnostními skupinami. Vesnický 

život se zde odehrával ve dvou rovinách, které spolu sice úzce souvisely, ale nebyly 

nijak propojené, a to ani v době, kdy politická situace byla příznivá. Rozdílné oslavy, 

jiné svátky a odlišná výzdoba domů, stojících v těsném sousedství, oddělovaly životy 

svých obyvatel místo, aby je svou rozmanitostí sbližovaly. Česká kultura se stala 

mimo jiné prostředkem, jak získat z vnitrozemí republiky potraviny, ošacení 

i finance do rukou chudých rodin ve vesnici.  

   Národní jednota severočeská sehrála v meziválečném období významnou roli 

ochránce a je tedy k zamyšlení, proč zde byla „zapomenuta“. Její pomoc byla 

v popisovaných letech podstatná a pro zdejší českou školku nezastupitelná. Jelikož 

odborná literatura na toto téma chybí, nebyla možnost porovnat kvalitu ani 

výjimečnost pomoci ve zdejším regionu. Dobová periodika sice ukázala hloubku 

sociálního cítění v tehdejší společnosti, ale teprve komplexní průzkum může přinést 

objektivní výsledky. 

   Je možné, aby české děti nezajímala veselice jejich německých spolužáků 

a naopak? Z pohledu znalosti dětských povah určitě ne. Pak ale dvoukolejnost, 

a to nejen kulturního života vesnice, musela v tehdejší nejmladší generaci vzbuzovat 

nepochopení a pochybnosti. Kde byla hranice národnostního nezájmu? Nebo to bylo 
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naopak? A lidé si pouze dokázali se situací poradit a uzavírali si tak zvaná vrátka 

před vším novým, cizím a vnuceným? Věřím, že hloubku a problematiku 

českoněmeckých vztahů lze částečně pochopit i z každodenních příběhů mladičké 

učitelky a jejích svěřenců. Vzájemné sousedské vztahy se s těmi mezinárodními zase 

tolik neliší. 
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