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Protikatolické nálady
Protikatolické nálady provázely vznik republiky snad 

po celém území, i když na Podblanicku nebyly tak silné, 
jako tomu bylo ve velkých městech. 13  Přeci jen se však 
projevily. Především posílily akce připomínající upálení 
Jana Husa, které měly ve Vlašimi svou tradici už od roku 
1904. 14  V září 1919 byl vydán ministerský výnos o tom, 

 13 Petráň a kol., Benešovsko-Podblanicko, Praha 1985, s. 189. 
 14 SOkA Benešov, Konferenční protokol purkmistra, městské 

rady a obecního výboru se zápisy z jednání chudinské komi-
se, č. k. 82, zápis z 23. 6. 1904. 

že správce školy nemusí být téhož vyznání jako většina 
žactva a o účasti na hodinách náboženství měli rozho-
dovat rodiče. Ze tříd byly odstraněny kříže. Ve Vlašimi 
neměla tato opatření velký ohlas, ale v Kondraci vypukla 
na protest stávka školních dětí. 15

Protikatolický postoj se projevil i v jiných událostech, 
zejména při vzniku nové církve a při pohřbu vlašimského 
legionáře Jana Mančala, ale o tom vzhledem k rozsahu 
článku někdy příště.

Ivana Preislerová
 15 SOkA Benešov, Pamětní kniha města Vlašimi III, str. 48. 

Nominujte nové Blanické rytíře
Do 8. března 2019 zasílejte nominace na Blanické rytíře. Nominovat můžete fyzické osoby, které se významně 

zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Ocenění převezmou titul Blanického 
rytíře 19. dubna 2019 ve 13.00 hodin v obřadním sále vlašimského zámku.

Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uply-
nulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam). 
Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec či zájmový spolek písemně na adresu administrátora 
ocenění: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Nominace musí obsahovat titul, 
jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu, popř. telefon. 
Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec či zájmový spolek písemně na adresu administrátora 
ocenění: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (vlasim@csop.cz).

Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění podblanických neziskových organizací již padesát devět 
osobností, o kterých se více podrobností dozvíte zde: www.blanickyrytir.cz.                                                                 JP




