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Legionářská spolupráce

Na okraj zdařilého sjezdu

Jak samozřejmo, pozvali jsme na svůj
zemský sjezd všechny legionářské
organisace, s nimiž i jinak v otáz
kách všelegionářských spolupracuje
me - a jak dále samozřejmo, také
se ^všechny tyto organisace aspoň
některé složky našich sjezdových
slavností zúčastnily. Co však půso
bilo obzvláště mile a pro přítomnou
nelegionářskou veřejnost přesvědči
vě, byla účast zástupce Čs. Obce le
gionářské bra Dra Viktora Svobody
a jeho srdečný projev na naší valné
hromadě. Již jsem napsal v 1. čísle
Svatováclavské Stráže o dvojím smy
slu katol. legionářské organisace v na
ší vlasti: vztah k ostatnímu legionářsivu a vztah k ostatnímu katolické
mu živlu. Položil-li br. Dr. Svoboda
obzvláštní důraz na okolnost, že jest
zcela přirozeným, jdou-li různé legio
nářské skupiny různými terény a že
tím nikterak není řečeno, že by lás
ka a obětavá služba vlasti a národu
byla u jedněch menší než u druhých,
tedy tím se vlastně vyslovil pro ob
dobnou a zcela analogickou koncep
ci přítomného úkolu legionářstva,
jak ji i my chápeme. Škoda, že se
při téže příležitosti neujali slova též
zástupci dalších legionářských organisací, zejména Nezávislé Jednoty.
Jistě by se rovněž nevyslovili proti
a co se nás týče, jsme i bez výslov
ného projevu o tom přesvědčeni. Ale
právě pro nelegionáře byla by takto
zřetelně projevená vůle nehašteřiii
se poučnou, příkladnou a povzbudi
vou. I pro náš katolický tábor by
v tomto směru trochu povzbuzení ne
bylo na škodu. Jest přirozeno, že
v denním shonu a snažení třeba i za
společným cílem často narazí jeden
na druhého: jsou různé názory tem-
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/ ten, kdo si představoval nás sjezd v nejrůžovějších barvách, byl mile překva
pen a jeho představy byly daleko převýšeny skutečností: Sjezd imponoval ne
toliko po stránce vnější vysokou návštěvou, řádnýini uspořádáním, nýbrž i po
stránce vnitřní, duclutyn, v němž vše postupovalo, a který je nejlepší zárukou do
budoucnosti. A to poznání je právě nejlepším' ovocem sjezdováni.
Život legionářů byl oběti přinášenou z lásky společné velké idei. Po návratu do
osvobozené vlasti včlenili se legionáři v národní organism a tvoří s ním jeden
celek. Tato jednota a vůle po ní byla cítit ze všech řečí na sjezdu proslovených'.
Nemluvilo se o stížnostech, všechny řeči mířily ke kladu: Je nutno urovnávat
rozpory, budovat mosty ke shodě, býti živlem svornosti, taková byla ústřední
myšlenka. A je nutno to zdůrazniti tím spíše, že do tohoto programu kladu a práce
byla zapjata skupina přátel legionářů, která konala při sjezdu svoji ustavující
schůzi, a která má cílem kráčet po boku legionářů za vítězství týchž úmyslů a
progratmlu. Vpravdě nebylo lze výrazněji dát na jevo toto přání než darováním
svatováclavského praporu katolickým legionářům. Bylo to zjevné potvrzeni úrnluvy a slib, který zavazuje všechny v jednom duchu a v jedné práci.
Poslání katolického legionáře jest i diktováno láskou k duším a jistě ne nadarmo
zdobí jeho prapor sv. Václav.
Vznešená svatováclavská tradice je jistou cestou pro každého, kdo chce přispět
k růstu svého národa a svého státu. Osobním ztužením karakteru vojáka v duchu
svatováclavském se nejvíce vykoná pro posílení prostředí a tím celku. Věrnost
na tomto duchu založená jest nerozborná. To bylo řečeno i ndp. arcibiskupem
kardinálem drem Kašparem i některými sjezdovými řečníky, a ti, kteří mají
za sebou život těžký a plný obětí to i chápali. To jest i zárukou hlubokého bra
trství pojen legionářského, nýbrž širšího, bratrství tvořivého a radostného.
A je nutno vytknouti ještě jeden poznatek: Katoličtí legionáři a jejich přátelé,
jtfďiž je již početný zástup, slíbili potmoc těm, kteří v pohraničních okresech
s nejednou obětí hájí češství i svatováclavské dědictví, hraničářům.. Dp. Mlejnek,
kaplan z Teplic-Sanova, vystihující ve své řeči tuto spolupráci, se ani nenadál táli
spontánního slibu, jakého se mu dostalo. Vkolem našich hraničářů je být vojáky
a to velice zdatnými a odvážnými a nelekajícími se žádných obětí- Jsou posta
vem do cizího prostředí, a to doma, jako světla a jako obranná hráz.
Jsou vystaveni mnohým útokům. My katolíci jsme leckdy nechápali dosti odpo
vědné poslání katolíků žijících v pohraničí, a nevěnovali jsme jim té pozornosti,
jakou jsme jim povinni za jejich práci a neumdlévajíci vytrvalost. Legionáři a
jejich přátelé si uvědomují, poněvadž jiným způsobem bojovali za národní ideály,
že jsou povinni spojití se s nimi a společně postupovat. Proto jeden list spojuje
a bude všechny spojovat a prohlubovat přesvědčení, stavět. Nejpevnějším svorní
kem je právě věrnost národním ideálům na základě věrnosti idei svatováclavské.
Dnové pražského sjezdu byly povznášející, ale nadšení nesmí vyprchat. Ti dnové
zavazují a jistě se stali východiskem práce, ze které bude mít prospěch celý národ
i stát. Každý musí býti na svém místě a na nim se uplatnit.
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Průběh našich slavností
Posvěcení nového praporu katolických
legionářů stalo se opravdu velkolepou
manifestací a jedinečnou příležitostí
dokázat pravdivost hesla: „Co katolík,
to vlastenec.“ Slavnost hýla skvělou
propagací brannosti katolické složky
národa. Již ranní průvod ze Strahov
ského nádvoří do velechrámu sv. Víta
na hrad pražský, tím více pak velko
lepý průvod Prahou, konaný po posvě
cení praporu, stal se mohutnou mani
festací pro heslo, jež nese nový legio
nářský prapor: Věrni vlasti, věrni Cír
kvi, věrni národu, jež má ve svém štítě
i křesťanské lidové hnutí. Manifestace
byla tím radostnější, že byla v den yýrocí (naší samostatnosti.

Njdp. kardinál posvětil nový prapor.

Ve čtvrtek ráno seřadil se na nádvoří
strahovského kláštera průvod, který vy
šel do velechrámu sv. Víta. V čele ne
sena byla mezi čestnou stráží legionářů
s tasenými šavlemi státní vlajka. Za ní
následovali legionáři ze všech bojišť,
příslušníci domobrany, deputace spolků
s prapory. Nový prapor nesly družič
ky. V chrámu sv. Víta zaujali legionáři
čestné místo kolem hrobky českých
králů, místa u hlavního oltáře vyhra
zena byla generalite, důstojnictvu a zá
stupcům legionářů.
Mezitím u vchodu do velechrámu shro
máždili se členové metropolitní kapi
tuly svatovítské s oběma světícími bis
kupy, aby přivítali J. Em. njdp. kar
dinála Dr. K. Kašpara, který přijel z re
sidence ve svém voze. Njdp. kardinál
sloužil pak mši sv. za blaho naší vlasti
se slavným „Bože, chválíme Tebe“.
Po mši sv. njdp. kardinál posvětil no
vý prapor. Slavnostního obřadu účast
nila se celá nejd. metropolitní kapitula.
Cestnou stráž stáli při obřadu vedoucí
funkcionáři katolických legionářů s
kmotrou praporu pí R. Růcklovou i
čest, (dámským výbořem. Ijimž byl no
vý prapor potom slavnostně předán.
„Raději smrt, než byste vydali svato
václavský prapor v ruce nepřátel.“
Po svěcení, předávaje prapor do rukou
katolických legionářů, učinil njdp. kar
dinál projev. Mimo jiné pravil: „Neste
svůj prapor, na němž máte obraz sv.
Václava, k jeho cti a v jeho stopách.
Sv. Václav budiž vám příkladem věr
nosti i statečnosti. Věrnosti k Církvi,
vlasti a národu, tak jak to je napsáno
na vašem praporu. Prapor je symbolem
odvahy a síly. Vojín, který třímá v ru
ce prapor, nese jej k vítězství. Raději
svůj život obětuje, než by jej vydal
v ruoe nepřátel. Také vám platí slova:

raději smrt, než byste vydali tento po
svátný svatováclavský prapor v ruce
nepřátel. Neste jej k vítězství, násle
dujíce příkladu sv. Václava. Naučte se
milovat svůj národ, vlast i Církev tak.
jak je miloval sv. Václav. Jedině teh
dy, budou-li Cechové následovati toho
to příkladu, sv. Václav, mocný ochránce
své vlasti, „nedá zahynouti nám ni bu
doucím“.“ J. Em. nakonec udělila všem
sv. požehnání a odejela do své resi
dence.

/Va hrobě dědice české země.
Posvěcený prapor přenesen byl pak do
kaple svatováclavské, kde na hrobě sv.
Václava vykonal pobožnost plukovník
duchovní služby Msgre J. Kubáň. Učinil
projev, v němž navázal na slova njdp.
kardinála a připomněl slavnou tisíci
letou svatováclavskou národní tradici,
vylíčil mistrnými slovy všechny fáze
našeho národního osvobození. Zdůraz
nil statečnost a odhodlanost sv. Václa
va, znovu připomínaje, že půjdeme-li
cestou svatováclavskou, nezahyneme.
Nakonec vykonal modlitby k sv. patro
nům českým a pomodlil se za všechny
legionáře a oběti války.
Slavnostního svěcení zúčastnili se gene
rálové Fiala a Gajdoš za ministerstvo
Národní obrany, dále delegace jednot
livých útvarů vojenských a legionář
ských: škpt. Hladký za vojenskou kan
celář presidenta republiky, delegace 6.
p. pl. mjr. Halama a škpt. Šindler
z Olomouce, mjr. Holas za 151. děl
pl., z hlavního štábu mjr. Meisl, za
hradní stráž škpt. Řeháček, major čet
nictva J. Ševčík za ZCV, kpt. Routner
za Klub Starodružiníků, Msgre J. Kra
tina za Svaz Národních gard. plk. Voců
za Svaz invalidů, mjr. Běhal za Sdru
žení pluků svobody, škpt. Mertl z kan
celáře čs. legií, Ing. Joachim za Svaz
čsl. důstojnictva, delegace Svazu střelcil
a pod.
Presidium čsl. strany lidové zastupoval
generální tajemník F. Kliment. primá
tora pražského náměstek Msgre AI. Tylínek; byli tu zástupci všech katolic
kých spolků. Mariánských družin. SKM.
velkou účast měli Orlové a krojované
skupiny, jež dávaly celé slavnosti nád
herný rámec.
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Velkolepý průvod Prahou.
Po 10. hodině vyšel z Hradu průvod
katolických legionářů a jejich přátel,
který byl sledován s neobyčejnou po
zorností celou Prahou. V čele jel oddíl
legionářů na koních. Poslanec-legionář
K. Hintermiůller jel vpředu se státní
vlajkou. Za legionářskou jízdou jela se
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perameniy, osobní zájmy atd. Důle
žité však jest, aby si byl každý stále
vědom velikého společného cíle, aby
byl vždy ochoten tomuto cíli podří
dili svoji osobu a aby ochranu svých
osobních zájmů nehnal příliš daleko.
Takový byl a jest legionářský prin
cip. takový jest i princip katolické
spolupráce. Jest si jen přáli a pra
covali k tomu, aby princip tento ne
zůstal theorií, nýbrž aby co nejvíce
zakotvil a se uplatnil ve skutečném
životě přítomné a budoucí doby.

Oficielní zastoupení
na našich slavnostech
Československá Obec Legionářská,
Československá strana lidová v Cechách,
Csl. Národní Střelecký Svaz,
Dělostřelecký pluk č. 151,
Hlavní štáb MNO,
Hradní Stráž,
Jednota katolických tovaryšů,
Kancelář Československých Legii,
Kruh francouzských legionářů,
Kruh legionářů židovského původu,
Kruh srbských legionářů,
Kruh Starodružinníků,
Mariánská Družina,
Národní Garda číslo 160,
Nezávislá jednota čs. legionářů,
Orelská Jízda v Praze,
Památník Osvobození,
Pěší pluk čís. 6,
Posádkové velitelství Velké Prahy,
Rada katolických žen,
Redakce Lidových Listů v Praze,
Sdružení italských legionářů,
Sdružení pluků Stráže Svobody z r. 1918
až 1919,
Svaz čsl. důstojnictva,
Svaz lidových poštovních zaměstnanců,
Svaz lidových živnostníků a obchodníků,
Svaz Národních Gard RCS.,
Svaz invalidů československých Legii,
Ústředí křesťanských odborových organisací,
Velitelství I. sboru,
Vojenská kancelář presidenta republiky,
Východočeská orelská župa Brynychova,
Pozdravný telegram ministra Šrámka na
šemu sjezdu. Přeji vřele činnosti Ústřední
jednoty našich legionářů, aby pod posvěce
ným praporem svatováclavským nového
nabyla rozmachu co do členstva i co do
úspěchů ve prospěch bratrstva a celé vlasti.
Jsme n a v ás hrd i, asilamicelého
hnutí budeme vám pomáhat i. Pa
ne Bože houšť.
J. M. njdp. opat Zavoral zaslal předsedovi
sjezdu telegram tohoto znění „Za projev
oddanosti katolickým legionářům srdečně
děkuje opat Zavoral.“
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standartou Orelská jízda. Následovala
Národní garda, malebná skupina ná
rodních krojů, hosté, důstojníci Národ
ní gardy a naší armády. Za legionář
skou hudbou kráčely kmotry praporu
a čestný dámský výbor. Uprostřed čest
né legionářské stráže byl nesen posvě
cený prapor. Jádrem průvodu byli ka
toličtí legionáři, kteří svými historic
kými kroji všech spojeneckých armád
budili živou pozornost, za nimi násle
doval oddíl orelský, za ním pak šli ka
toličtí tovaryši, spolky, delegace a pod.
Průvod prošel Klárovem, přes Mánesův
most, Kaprovou ulicí k Staroměstské
radnici, kde byl utvořen čestný špalír.
Deputace legionářů a našich radničních
zástupců odebrala se pak dovnitř, aby
položila
venec na hrob Neznámého vojína.
Od Staromiěstské radnice pokračoval
průvod Platnéřskou ulicí kolem kostela
Křižovníků po nábřeží k Národnímu di
vadlu, po Národní třídě do Spálené uli
ce, na Karlovo námestí až k paláci
„Charitas“, kde byla zahrána státní
hymna. Byl prvním verejnými vystou
pením katolických legionářů a Prahu
nadchl a uchvátil. Byla to jedinečná
manifestace katolíků pro brannost ná
roda.

mí bylo tak silné, že překonávalo všech
ny rozdíly politické i náboženské.
Na frontách byli legionáři svorní, proč
by nemohli svorní být a navzájem spo
lupracovat i nyní, v osvobozené vlasti ?
Rečník zdůraznil: Všichni jsme legionnáři, všichni jsme bratři: chovejme se
dle toho, podejme si ruce pro spoluprá
ci, aby velká myšlenka bratrství legio
nářského a lásky pronikla zvláště
v ‘dnešních velkých a vážných dobách,
celou naší vlastí.
Slavnostní řeč přednesl vedoucí redak
tor ..Lidových listů“ Dr. Joscj Doležal,
který pravil, že úkolem naší mladé ge
nerace je zachovati dědictví 28. října.
Ale to není lehký úkol. Už dnes, za
dvacet let republiky, byly uloženy ná
rodu (oběti, aby tento odkaz nebyl ztra
cen. Mluvě pak o demokracii, jež je je
dinou zárukou samostatnosti našeho
státu, pravil, že dobrovolná jednota do
vede se spojit v daleko větší energii,
než jednota násilím vynucená.
Velmi obšírně probral pak svatováclav
skou tradici, jež 1000 let žije v českem
národě, jež je tisíciletou historií našeho
národa a důkazem o tisícileté její bran
né schopnosti.
Tisíciletá tradice svatováclavská úplně
zastírá dnes válečnou tradici husitskou.
Zmiňuje se o legiích, pravil Dr. Doležal,
že tehdy stal se div: z masy zajatců vy
tvořila se rázem armáda s politickým
i vojenským skvělým vedením, lepší,
než armády odpůrce, staletí pěstované.
V legiích byly dvě tradice: svatováclav
ská a husitská. Svatováclavská tradice,
má přednější místo. Je to tradice, která
je programem katolíků ve svobodném
státě. Je to tradice živá: křesťanská,
národní a sociálně spravedlivá. Všechny
zápasy jsme dosud vybojovali pod pra
porem svatováclavským a uchráníme se
i všech (nebezpečí dnešní doby, komu
nismu i novopohanství, půjdeme-li v
tradici svatováclavské nadále.
Po projevu Dr. Doležala shromáždění
spontánně zapělo chorál: „Svatý áclave“.
Po něm promluvil nadšený a obětavý
legionářský pracovník Josef Křiklavá,
který v hrubých rysech nastínil pro
gram budoucí činnosti jak katolických
legionářů, tak i jejich přátel v Cechách.
Temperamentním svým způsobem do
vedl Křiklavá účastníky přímo fascinovati, čím získal si jak mezi legionáři
tak i ostatními velkých sympatií, takže
bráškové s ohromným nadšením již pře
dem prohlašovali jej svým jednatelem.
Za katolické živnostníky učinil projev
delegát jejich pan kom. rada Krebs.
Po volbách do obou sborů, které byly
naprosto jednomyslné a přímo spontán
ně provedené a jejichž výsledek otisku
jeme jia jiném místě, přihlásil se o slovo
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Po společném obědě o 2. hod. odpol.
konala se ve dvoraně paláce „Charitas“
výroční valná hromada českého zem.
svazu „Ústřední Jednoty čs. legionářů“
a zároveň ustavující valná hromada
„Jednoty přátel katolických legionářů
v zemi České“. Účast byla neobyčejně
velká, zejmléna četné delegace přišly
z pohraničí, takže celé desítky praž
ských účastníků musely odejiti, nemo
houce se do místnosti dostati.
Valnou hromadu zahájil Dr. Polanský,
který vzpomněl zesnulého presidenta
Osvoboditele T. G. Masaryka a všech
legionářů — obětí války. Přítomní uctili
vzpomínku povstáním. Pak byly čteny
pozdravné přípisy, jichž se valné hro
madě dostalo od p. ministra Msgre Dra
Šrámka, p. ministra Ing. Dostálka, z vo
jenské kanceláře presidenta republiky,
od ppata Dr. Zavorala, od předsedy čsl.
8trany lidové posl. Msgre B. Staška. Dr.
J. J. Bůckla, od posádkového velitelství
hl. města Prahy atd. Potleskem přivítán
byl připiš velitele pluku knížete Václa
va pvatého a pozdravy všech pluků, jež
nesou slavná jména z legionářských dě
jin.
Za moravský zem. svaz promluvil řídící
učitel Pavlík, načež se ujal slova zástup
ce Československé obce legionářské Dr.
Vikt. Svoboda, jehož řeč byla přijata
s bouřlivým souhlasem. Zejména když
připomněl, že legionáři v bojích cítili
všichni národní povinnost, a toto vědo
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0r. Dominik Matějka
Jeden ze zakladatelů Ústřední jed
noty čsl. legionářů-katolíků a před
seda vršovické skupiny, Dominik Ma
tějka, francouzský legionář, dožil se
30. října i. r. 65 roků svého křesťan
ského života.
Prodělal světovou válku na srbské
frontě, zažil, lépe řečeno přežil zaja
tecký pochod hladu a smrti Albánií
a pak přešel do zajateckého tábora
na ostrov Asinaru, odkud odebral se
do Francie a vstoupil do francouzské
legie.
O životě a činnosti bratra Matějky
za světové války dozví se čtenář
z jeho pamětí, jež jsou uloženy v ar
chivu Památníku odboje a nyní vy
cházejí v našem listě pod názvem:
„Z Rakouska ke Slovanům".
Známe všichni našeho usměvavého,
nenáročného, skromného, v práci vy
trvalého, poctivého a svědomitého
bratra Matějku.
Tvoje narozeniny, bratře Matějko dá
vají nám příležitost k radostnému po
hledu do minulosti naší spolkové čin
nosti, kterou vyvolal duch nábožen
ského a mohutného národního roz
nícení.
Bratře Matějko, Tobě věrnost k Cír
kvi a opravdová láska k národu by
la nejdražším pokladem duševním,
cítil jsi tak jako ostatní bratří, kladou
cí základy k naší legionářské organisaci, že je nutno, aby katolicky smýš
lející legionáři se sdružili a vystoupi
li na veřejnost se svým náboženskovlasieneckým přesvědčením,
aby
spontánně projevili upřímně vlaste
nectví a tradičního katolického du
cha v národě.
Byl to krok odvážný a obtížný, poně
vadž šlo o smělý projev mužného ka
tolického a národního charakteru, ne

Předseda: Ph. Dr. a JUDr. Dionysius Po
lanský, advokát v Praze,
I. místopředseda: Kašpar Hintermuller, poslanec v Kosově,
II. místopředseda: Jan Spryňar. průmy
slník v Novém Městě,
III. místopředseda: Antonín P i 11 n e r,
soudní úředník, Teplice-Sanov,
I. jednatel: Josef V. Křiklavá, přednosta
záložny v Praze,
II. jednatel: Emil Dostál, korektor a spi
sovatel, Praha,
III. jednatel: Jan F o 11 í n, inspektor, Pra
ha,
zapisovatel: J. Prácheňský, štábní rotmistr, Praha,
pokladník: Jindřich Suška, prokurista,
Praha.

Členové výboru:

Ph. Dr. a JUDr. Dien. F. Polanský

Členové výboru:
Josef Balín, restauratér v Rokycanech,
Rudolf Brandejs z Plzně,
Dr. Marek Caha, vrch. odb. rada MNO,
Praha,
Ignác Kolář, správce ve Vodňanech,
Rudolf Kozel, tajemník Kolín,
Dr. Th. Novák, min. rada, Praha,
podplukovník A. P e 1 i c h, Praha,

škpt. Ant. Přenosil, Mladá Boleslav,
Bohumil Šetka, Český Wiesenthal,
Roman Sk a r k.a z Ústí nad Orlicí,
Jindřich Veselý, magistr, úředník. Slivenec,
Ant. Turek, Strakonice,
Dr. F. Vondráček, odbor, rada, Praha,
Jindřich Winkler, přednosta, Praha.

František Anděl, farář v Holicích,
městský rada Karel B r e j c h a, Praha,
vicepresident obch. komory Rudolf B u k áč e k, Praha,
Václav Buřil, farář v Meziříčí v Cechách,
Jordán Dostál, děkan v Třeboni,
J. Dragoun, farář, Slivenec,
vrchní tajemník Josef F i k e j z 1, Praha,
Frant. Krčmář, železn. manipulant, Podmoklí,
Josef Polák, ředitel tiskárny, Hradec
Králové,
spisovatelka Nina Svobodová, Praha,
prokurista Josef Šeda, Praha,
Zdenka S k á b o v á, soukromnice, Praha,
Anna S m a h o v á, zemský poslanec, Praha,
Jan Zelenka, vrch, ber, taj. v. v., Slaný.

M arie Diordievič-Vovsová. Praha XII..
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Nově zvolený výbor Ústřední jednoty
čs. legionářů pro zemi českou

Předseda: Br. děkan Václav Mlejnek.
Teplice-Sanov,
I. místopředseda: Bedřich Klimeš, pro
kurista, Praha-Bráník,
II. místopředseda: Ing. Frt. Schneider,
major, Praha,
jednatel: Ing. Karel Joachim, podplu
kovník v. v., Praha,
zapisovatel: Josef Kašpar, úředník, Pra
ha,
pokladník: Josef K u d ě j, disponent zálož
ny, Praha-Bráník,
organisační referent: Josef Jandáček,
tajemník, Praha,
akční referent: Vladimír Kopecký, úřed
ník, Praha,
zpravodajský referent: Josef Svoboda,
přednosta pojišťovny, Praha.

H©

Zvolený výbor Jednoty přátel
katol. legionářů v Cechách

* *3 St

Poslanec a předseda čsl. strany lidové
Msgre B. Stašek děkuje ze srdce za pozdrav
ze sjezdu katolických legionářů a prosí, aby
tyto díky byly všem účastníkům vyřízeny.
Další záslužné činnosti přeje hojnost Božího
požehnání.

Csl. třídní loterie koupíte v prodejně

upřímný projev oddanosti a věrnosti
Vám i naší milé republice.“
J. Em. njdp. kardinálu dru Kašparovi:
..Katoličtí legionáři a jejich přátelé po
sílají jsvětiteli svatováclavského prapo
ru ze svého sjezdu upřímný projev od
danosti a věrnosti víře svatováclavské.“
J. E. arcibiskupu olomouckému Dru
Preěanovi:
„Katoličtí legionáři a jejich přátelé
v Cechách posílají svému vzácnému pří
znivci ze svého sjezdu upřímný a srdeč
ný pozdrav.“
Ministru Msgre Dr. Šrámkovi:
„Ministru Dr. J. Srámkovi. vůdci čs.
katolíků, záchránci čs. demokracie a
vzácnému příteli posílají katoličtí le
gionáři a jejich přátelé v Cechách ze
zemského sjezdu upřímný a srdečný po
zdrav 4 ubezpečují svou oddaností.“
Dále byly zaslány telegramy ministru
nár. obrany Machníkovi. ministru Dostálkovi, opatu Dr. Zavoralovi, kanovní
ku Boh. Staškovi a generálu Janinovi.
Slavnosti zakončeny byly národními
hymnami.

I

vdp- Jdlejnek, známý hraničářský pra
covník, nově zvolený předseda Zemské
ho svazu jednoty přátel katol. katol. le
gionářů. Mluvil krátce, ale jeho slova
hřímala, povzbuzovala i varovala. Mlu
vil pd srdce k srdci, volaje všechny věr
né (Cechy, aby semkli své síly k obraně
svobody své vlasti a národa!
Byla to bouře nadšeného potlesku, jež
provázela jeho slova. Když sám pln na
dšení a lásky k legionářům a k vlasti
volal, aby Praha a Cechové nezapomí
nali na hraničáře, již jsou pevnou hrází
a ptráží, ozvalo se hřímavé: ..Přisahá
me!“
Ke konci promluvilo ještě několik řeč
níků. načež shromáždění zapěli píseň
..Pod korouhví sv. Václava“, která byla
složena kap. Rabanem před dvěma léty
k jsjezdu katolíků. Z valných hromad
zaslány byly pozdravné telegramy pre
sidentu republiky Dru Benešovi tohoto
znění: „Katoličtí . legionáři společně
s Jednotou přátel, posílají Vám, pane
presidente, ze svého zemského sjezdu

jf

•
Přátelsky večer a oslava 65. narozenin nej.
staršího bratra naší pražské skupiny Do
minika Matějky koná se ve čtvrtek 18. listo
padu t. r. o 8. hod. večer v malé dvoraně
paláce Charitas. Účinkují přední umělecké
síly. Katolickou veřejnost srdečně zveme.

Cis. 10., 15, listopadu 1937.
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boť bylo to v době největšího ná
poru na katolicismus v národě a v
Praze zvlášť a proto bylo orpavdovým heroismem, veřejně se hlásili
k Církvi svaté a tradici svatováclav
ské.
Bratře Matějko, zažíváme chvíle ra
dosti ve vzpomínkách na naše četně
navštívené schůze s Tvojí přítomnos
tí na Strahově, mající ráz upřímných
bratrských kroužků, kde jsme se po
učili, osvěžili, pobavili a rozcházeli
s touhou, abychom byli opět brzy po
hromadě.
A ještě jiný činitel naší Jednoty pů
sobí Ti radost - Jednota našich přá
tel, která se nám tolik obětuje a které
máme mnoho co děkovali.
Dobře jsi pracoval, bratře Matějko, a
došel jsi výsledku své práce. Pán Bůh
Ti odplať všechno, co jsi vykonal pro
naši jednotu.
Přejeme Ti všichni z upřímného srd
ce, aby Ti dobrotivý Bůh milost a po
žehnání seslal, zdraví zachoval, aby
ses ještě dlouho těšil mezi námi.
Tvoji bratři a přátelé.

SVATOVÁCLAVSKÁ STRÁŽ
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Josef V. Křiklavá:

Naše legie
U Zborová, na Sibiři, u Doss Alta,
Vouziers,
v dálných krajích, krvácela naše
legie.
Věrna vlasti, věrna Bohu, věrna
národu,
vydobyla po staletích Čechům
svobodu.

Br. děkan Václav Mlejnek
Svoji neúčast na našich slavnostech
omluvili:

Ministr Dr. Jan Šrámek, ministr Ing. Jan
Dostále k, primátor hl. m. Prahy Dr.
Petr Z e n k 1, Zemské vojen, velitelství, Bra
tislava, brig, generál V. P o z d í č e k za 2.
divisi, brig, generál B. Neumann za 5.
divisi, generál Moravec za 11. divisi,
generál S v í t e k za 12. divisi, brig, generál
Hněvkovský za 14. pěší brigádu, pplk.
g. št. Z. Bureš za 4. jezd, brigádu, Veli
telství vojenské akademie, Velitelství 4. pol.
dělostř. brigády, Důstojnický sbor dragoun,
pluku č. 8 knížete Václava Svatého, plk.
Michálek za pěší pluk 1., plk. To meček za pěší pluk č. 2, Velitelství pěších
pluků č. 12, 30, 35, 37, 39, 42, délostřel.
pluk č. 4 a 125, Telegrafní prapor č. 1 a 5,
Cyklistický prapor č. 2, za Slovenské le
gionáře br. L e n d ě 1, Jihočeská orelská žu
pa Jirsíkova, Jednota Cs. Orla Vinohrady,
Praesidium čsl. strany lidové v Cechách,
Klub poslanců lid. strany, Dr. Jan Jiří
R ü c k 1, mpí B a t o v á, vdova po průmysl
níků, mpí Kořínková, mpí Maternov á, mpí P i 1 n á č k o v á, J. M. opat Z avoral, pap. prelát F. Světlík, br. fa
rář Tuček, br. prof. K r p á 1 e k, br. fa
rář Krejčí, br. vládní rada Bača, br.
Navrátil, br. Králík, br. Vtípil, ma
jor Dvorský, ředitel Cech, kom. rada
Schnöbling, MUDr. Koudela, br.
pplk. g. št. Hrubíš, br. pplk. Rameš,
primář Dr. Lenz, Frt. Strnadel, Dr.
Valenta, Dr. Schauer, primář Dr.
Tuhý, bří Čadek, Tuček a Strýgl.

Zaslali jste předplatné!
Doporučujeme legionářskou prodejnu

VÁCLAV STICKEL
prodejna čsl. třídní loterie

PRAHA XIX., Vuchterlova číslo 16.

S písní na rtech, s vírou v duši za
svou otčinu
umírali čeští chlapci každou hodinu.
Doma matky modlily se za vítězství
zdar Václave, patrone svátý, nepříteli
zmar!
Svcbodu si uhájíme, naši rodnou zem
nepřátelům nevydáme nikdy vlast
svou v plen.
Věrni budem víře matek, řeči národa,
odkazů to věrozvěstů Cyrilla a
Methoda.

Jiří S a h u 1 a:

Svatováclavští rytíři
Právě v těchto časech je potřebí oži
vili pamět na velice čestný titul dáv
ných našich předků, kteří slynuli ve
likými zásluhami.
Při korunování českých králů se uží
valo zachovalého svatováclavského
meče k pasování nových rytířů. Král
Václav II. druhý den po své koruno
vaci (r. 1297) dotkl se tím mečem 240
šlechticů českých i jiných a pasoval
je tak na rytířství.
Král Jan Lucemburský ve dni své ko
runovace r. 1311 pasoval tak na rytí
ře dva mladíky, jimž uloženo, aby
drželi korunu nad královou hlavou.
Také Karel IV. mečem slavnostně udeříl některé přítomné, povýšiv je tak
na rytíře. Tito nazýváni rytíři svato
václavskými nebo zlatými.
Podobně po něm král Zikmund úde
rem meče pasoval mnoho rytířů ro
ku 1420.
Tato tradice pevně se vkořenila, tak
že sami Habsburkové se jí poklonili
a takové pasování konali. Když na
stoupil u nás vládu Ferdinand I., tu
dle úřední zprávy r. 1527 mečem zdě
lal mnoho „rytířů zlatých". Král Ru
dolf r. 1575 „obdařil čtyři (pány) pá
sem zlatým, udeřiv je mečem, jakž
jest obyčej". (Od uděleného nádher
ného pásu odvozeno slovo pasování.)
Matyáš II. povýšil tak r. 1611 dva urozence Ferdinand II. r. 1617 tři, Fer
dinand III. r. 1627 čtyři, Ferdinand IV.
r. 1646 pět, Leopold I. r. 1656 devět,
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pánské, dámské všeho druhu, orelské kroje
a všechny součástky zhotoví odévnf družstvo

SNAHA

Praha I., Melantrichova 5, I. p.

vchod z Liliové 21. — Telefon číslo 332-29.
Úvěru schopným povolujeme splátky

Karel VI. r. 1725 docela 47. Marie Teresie (1743) 21, Leopold II. (1791) 14,
František I. (1792) 17, Ferdinand V.
(1836) dvacet.
Pak ten obyčej usnul. Císař František
Josef I. se nedal v Praze korunovali,následkem toho odpadlo i pasování,
které vždy slaveno ve dnech koruno
vačních. Habsburkové ovšem povy
šovali — jak aspoň ze jmen vysvítá s počátku obyčejně cizince,- později i
Čechy. Ale - aspoň projevovali tak
úctu zemskému sv. patronu, poukazu
jíce i cizincům na veliký význam to
hoto světce,- ostatně vzdávali hold na
šemu svátému knížeti i jiným různým
způsobem.
Různé okolnosti svědčí, že ten zvyk
se ustálil u nás již před Václavem II.
a že žádný náš panovník v pozdějším
středověku na něj nezapomněl.
Neškodilo by, jestliže by kompetent
ní korporace název „svatováclavské
ho rytíře" obnovila,- ovšem tento titul
by měl poněkud jiný význam a udě
lil by se trochu jinou formou než
v minulých stoletích. Udělil by se
těm, kteří by byli opravdovou mo
rální stráží svatováclavskou. Vždyť
jméno sv. Václava je pro všecka vla
stenecká srdce tolik hřejivé!
V sekretariátu Ústřední Jednoty čsl.
legionářů-katolíků v Praze II., U Půj
čovny 4, úřaduje celý týden mimo
soboty a svátky od 16-18 hodin bratr
Jan Foltín. Bratři v sociální potřebě
obracejte se na něho.
Orelšti dobrovolnici na Slovensku z r. 1919
obdrží za svou povinnost vykonanou v do
bě nejtěžší od RCS. bronzový kříž, zavě
šený na modrobílé, svisle pruhované stuze.
Uprostřed kříže bude lvíček státního znaku
a meč. Na rubu odznaku bude nápis: Za
pomoc v dobách nejtěžších — RCS. Odznak
bude vydáván M. N. O. zdarma. Právo na
nošení této medaile mají osoby, které, ač
nebyly odvedeny, dobrovolně se přihlásily
v době mezi 28. říjnem 1918 a 7. červencem
1919 a službu ve vojenských nebo dobrovoL
nických útvarech vykonávaly. — Účastníci
Strážního oddílu čsl. Orla nechť se oň při
hlásí Při tom upozorňujeme všechny, kteří
se dobrovolně přihlásili k obraně vlasti ve
shora uvedené době, aby se přihlásili u
Jednoty přátel katol. legionářů, kde bude
utvořena dobrovolecká sekce. Jedná se také
o schválení historické uniformy těchto dobrovolců.
-jvk-

U
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HRANIČÁŘ

Teplice-Sanov jsou lázeňským městem, že
mimo usedlé Cechy sem přiijíždí každo
ročně mnoho českých hostí, a jest tedy jen
spravedlivým požadavkem, aby nový farář
u sv. Alžběty byl, ne-li Cech, tož alespoň
české řeči dokonale znalý, jako je nynější
administrátor vdp. Dr. Rabas. Na jmenová
ní nového faráře v Saňově jsme tedy oprav
du zvědavi, neboť máme na něm veliký zá
jem.

Připomínáme znovu, že příští neděli, t. j.
dne 21. t. m., večer konáme cecilskou zá
bavu s tancem v Lázeňském domě a zveme
k ní ještě jednou všecky katolíky a všecky
příznivce našeho hnutí.

Teplice-Sanov
Právě v památný den Dušiček konal se ve
farnosti sv. Alžběty v Saňově pohřeb vdp.
Msgra Edmunda Tobische, arciděkana a bý
valého vikáře Teplického vikariátu. V Pá
nu zesnulý vedl po 35 let duchovní správu
v Saňově a byl pro svoji dobročinnost a
kněžskou horlivost ve všeobecné vážnosti
všech svých osadníků. I jako vikář byl mi
lován a ctěn ode všech spolubratři, kteří
v něm viděli spíše svého bratra a dobrého
přítele nežli svého představeného. Choroba
a vysoký věk přinutily ho nejdříve vzdáti
se úřadu vikáře, letos v srpnu konečně i
úřadu duchovního správce. Dlouho se za
slouženému odpočinku netěšil. Zemřel 28.
října ve věku 74 let. Pohřbu se zúčastnil
sám njd. biskup Msgre Dr. Ant. Weber
z Litoměřic, který za zesnulého sloužil requíem a vykonal první výkrop, přes 30 kněží, zástupci města, spolky a veliké množ
ství věřících, jejichž slzy nejlépe svědčily,
jak svého duchovního pastýře milovali. —
Nyní se bude jednati o obsazení fary v Sa
ňově. Jak se dovídáme, městská rada již
o něm jednala, ale nechceme věřiti tomu,
co ve schůzi rady bylo referováno, že by
o uprázdněnou faru se hlásil jen jediný kva
lifikovaný kandidát. Pokud víme, zajímali
se o faru v Saňově i jiní kandidáti, vesměs
starší, osvědčení kněží, a biskupská konsistoř by jistě nebyla tak nespravedlivá,
aby všem kandidátům upřela způsobilost
pro toto místo a jen jednomu ji přiznala.
Spíše se domníváme, že u městské rady je
snaha, aby se farářem stal spolehlivý ně
mecký kněz. K čemuž jen podotýkáme, že

Dominik Matějka:

Z Rakouska ke Slovanům
Pokračování.

V této veliké vesnici byly nás 4
prapory a pátý byl v Temešváru.
Obyvatelé jsou Němci (Sedmihradští
Sasíci) a nosí stejné černé obleky.
Každý den, vyjma neděle, měli jsme
polní cvičení a odpoledne cvičení se
zbraní na blízké pastvině. V neděli
1. listopadu chtěl jsem jiti se třemi ka
marády do Temešváru. Než vyšli jsme
za vesnici, rozmyslil jsem si věc a
vrátil se sám a zašel do kostela, ktarý byl naplněn našimi vojáky. Poznal
jsem ihned kazatele, který kázal ob
dobně jako v Komárně. U vědomí ja
kému nebezpečí smrti jdeme vstříc,
poroučel jsem svůj osud do rukou
Božích.
Ve čtvrtek 5. listopadu 1914 v 10.
hodin odcházel již jeden z našich
praporů a my jsme nastupovali blíže

(Organisačni.) V neděli dne 7. t. m.
konala se slušně navštívená schůze českých
katolíků v Lázeňském domě. Známý a vě
hlasný spisovatel, p. Dr. J. Krlín z Pra
hy, přednesl skvělou a jedinečnou řeč o
poměru inteligence k náboženství a k církvi
katolické. Škoda, že právě naše katolická
inteligence nebyla ve větším počtu zastou
pena, krásná přednáška byla by si toho
plnou měrou zasluhovala. Na slova řeční
kova navázal profesor obchodní akademie
p. Fr. Kolář, který nadšenými slovy dopo
ručoval přítomným katolický tisk, časopisy
i knihy. Předsedající vrchní soudní revident
p. Kar. Bruna děkoval oběma řečníkům
a nabádal české katolíky, aby si jejich slo
va vzali k srdci, katolický náš program věr
ně plnili a navzájem se milovali. K doslovu
se přihlásil vdp. V. Mlejnek. Zdůraznil, jak
jest třeba svorné, obětavé práce všech ka
tolíků na poli náboženském i národním,
hospodářském i sociálním. Připomenul, že
máme svůj peněžní ústav, záložnu „Her
mes“, která má v celém pohraničí své sběr
ny, že máme nyní svůj hraničářský časopis
„Svatováclavskou Stráž“ a že jest naší svá
tou povinností, abychom oba tyto naše pod
niky co nejvíce podpořili. Chorálem svato
václavským byla tato naše krásná schůze
ukončena.

kostela. Postavili jsme pušky do pyra
mid, odložili tlumoky a čekali na
oběd.
V poledne, za krásného počasí, po
chodoval náš prapor do Temešváru
na nádraží, kde jsme nastoupili do
vlaku. Vedlejší osobní vůz zůstal ne
obsazen, ten jsme obsadili a rozdělili
se o místa tak, že jsme mohli v noci
ulehnouti na lavice a pod ně.
Ještě za denního světla unášel nás
vlak směrem k Bělehradu. K večeru
již se nesmělo svítiti ve vlaku.
Když se rozednilo, vál silný mra
zivý vítr a v dáli bylo viděti srbské
hory, táhnoucí se v polokruhu.
V poslední rakouské stanici, měl
náš velitel výstup s přednostou sta
nice, který nechtěl dále vypraviti
náš vlak. Konečně pomalu vyjel vlak;
před nejbližší stanicí Keve-Váre kol
10. hodiny zastavil v poli.
Při výstupu z vlaku pohřešili jsme
jednoho kamaráda, jehož výzbroj zů

Litoměřicko.
Státní policie do Terezina. Důležitým a účelným opatřením s hlediska obrany státu
bude dosazení státní policie do Terezína,
k němuž má nyní dojiti. Případ rotmistra
Krejzy, popraveného pro velezradu, doká
zal, jak se o toto posádkové město nápadně
zajímá špionážní služba. Bude tedy snad
tímto opatřením její činnosti částečně za
bráněno.
Konrád Henlein věnuje Litoměřicím až přL
liš nápadnou pozornost, neboť je neustále
poctívá svojí návštěvou. Bylo by lépe, kdy
by se neobtěžoval.

Ústecko.

Dne 12. září t. r. konala se v Ústí okresní
valná hromada čs. strany lidové, za účasti
župního tajemníka p. Herverta z Loun.
Svými delegáty byly zastoupeny všechny
stávající organisace na okrese. Po zahájení
a úvodním proslovu p. tajemníka provedeny
byly volby v tomto sestavení: předsedou
Josef Hvězda, dělník, Třmíce čp. 88, místo
předsedou Frant. Krutký, pošt, zřiz., Ústí
n. L. čp. 1, důvěrníkem Karel Stekbauer
ml., obch. zaměstnanec, Unčín čp. 66, za
pisovatelem sl. Julie Sarochová, učitelka,
Bohosudov, pokladníkem Ant. Kočí, horník
v. v., Chabařovice, revisory: vldp. Jar.
Dostálek, katecheta z Ústí n. L„ a Fr. Exnar, strojník z Třmíc. Cleny výboru a ná
hradníky jsou: Bohuslav Mudroch z Ústí
n. L„ Arnošt Hrabina z Petrovic, Jan Di-

stala ve voze. Musil jsem mimo svou
těžkou výzbroj nésii ještě jeho puš
ku a jiní dva tlumok.

Do prvého statku od nádraží ve
šel celý náš 1. „zug" od prvé „kumpačky" s četařem Matějíčkem z Ko
šíř. Do dvou velkých světnic nano
sili jsme si slámu.

Zdejší Srbové jaksi se báli mluvili
s námi. Slyšeli jsme, že předešlý den
byl zastřelen zdejší starosta, byv usvědčen z vyzvědačství. Odpoledne
a k večeru přijely další prapory a
s nimi i náš pohřešovaný kamarád.
Dvě těžká děla zaujala posice k ostřelování. Ve 3 hodiny byl dán roz
kaz, že v 6 hodin večer je nástup a
odchod.
Vyšli jsme za tmy z vesnice a dva
místní četníci dělali nám průvodce.
Došli jsme za nedlouho k vysokému
náspu; byl to regulovaný břeh Duna
je, jak jsme později poznali, který nás
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víšek z Chabařovic, Ludvík Miller z Unčova a Marie Pilecká z Ústí n. L. — Bylo
usneseno ve všech stávajících organisacích
provést v dohledné době valné hromady a
budovati organisace nové v místech, kde
dosud nestávají. Čeští katolíci na severu
musí si uvědomit, že jejich místo jest je
dině v čs. straně lidové a proto nově zvo
lený okresní výbor musí podniknouti vel
kou náborovou akci ku rozšíření počtu člen
stva i organisací.

v Trnovanech, které dosud náležely k far
nosti Novosedlické. Dokonce bylo i stano
veno, že farářem v Trnovanech má býti
český kněz, což jisté čeští katolíci přijmou
s povděkem.

žoval. 2upní tajemník jest příliš daleko od
nás, má příliš rozsáhlý obvod pracovní a
tak se nám zdá, že o nás ví jenom, když
žádá od nás daň strany a příspěvky na udržení sekretariátu. Ústřední sekretariát má
pochopitelně největší zájem pro veliké pod
niky strany, reservuje si naše vůdce pro
manifestační tábory a sjezdy v území, kde
má Lidové hnutí silně vybudované posice.
A my hraničáři si připadáme jako sirot
kové, kterých „nemá nikdo rád“. S vděč
ností aspoň přijímáme pomocnou ruku, kte
rou nám podávají katoličtí legionáři, a sli
bujeme jim, že rádi budeme odbírat a pod
porovat jejich a nyní i náš hraničářský
časopis „Svatováclavskou Stráž“. A pro
síme a očekáváme s pevnou důvěrou, že i
Ústředí naší strany pochopí jednou význam
hraničářských lidových organisací a znovu
obsadí místo hraničářského tajemníka
v Teplicích-Saňově, kterému, bude-li jen
trochu schopný, jistě se podaří oživiti a
posidniti katolické lidové hnutí nejen u nás
v Košfanech, ale i v celém pohraničí.

Z Chabařovicka a okolí!

Také na soudním okrese chabařovickém
vydala státní policejní expositura zákaz
kolportáže neperiodického tiskopisu (letá
ku) vydaného spolkem ,,Verband zum Stu
dium und zur Förderung der Volkswirt
schaft, Sitz Teplitz-Schönau“, tiskem fir
my R. Brettschneider v Podmoklech, s hes
lem: „Deutsche Hausfrau kaufe
richtig“, na němž je znázorněna žena,
držící otevřenou peněženku a stojící za řa
dou domků. Na jednom z nich je nápis:
„50.000 Familien deutscher Kauf
leute“.
Leták nepřímo vybízí k bojkotu podniků jis
tého druhu, čímž je ohrožován veřejný klid
a pořádek.
Není třeba, abychom k tomu dělali další
poznámky, ale musíme konstatovat, že s le
táků vychází zase jenom ten nacionalismus
a ne demokracie.
Naše úřady se těchto věcí více všímají a
česká veřejnost v pohraničí sleduje s vel
kým zájmem jejich zajisté správný postup.

Dubí u Teplic.

Sdružení českých katolíků koná svou člen
skou schůzi v neděli dne 28. listopadu ve
spolkové místnosti. Referát přejal ze vzác
né ochoty vdp. V. Mlejnek z Teplic-Sanova.
Své členy a přátele zveme k největší účasti.
— Naše Sdružení utrpělo bolestnou ztrátu
úmrtím věrné členky, pí Kopáčkové. Po
hřbena byla v pondělí dne 8. t. m. na hřbi
tově v Novosedlicích za četné účasti člen
stva a přátel. Její duše se odporučuje zbož
né vzpomínce.
í

I

Košfany u Teplic.

Můžeme svým čtenářům sděliti radostnou
zprávu. — Úředním výnosem bylo právě
schváleno utvoření samostatné farnosti

Vypsané volby byly tedy odloženy, u nás
již po třetí, a kdy se budou konat, dnes ni
kdo neví. Bez ohledu na odložení voleb ko
nali jsme alespoň členskou schůzi, při které
přítomnou situaci poutavým způsobem nám
objasnil náš okresní důvěrník vdp. V. Mlej
nek z Teplic-Sanova. Seznali jsme, jak ve
lice jest zapotřebí, abychom my katolíci
s veškerým úsilím pokračovali v organisač.
ní práci, získávali nové stoupence a podpo
rovali všemožně náš lidový tisk, zejména
náš nový hraničářský list „Svatováclavskou
Stráž“. Musili jsme si bohužel přiznati, že
v poslední době naše katolické hnutí uvízlo
na mrtvém bodě, nejenom u nás v Košfanech, nýbrž i jinde v hraničářských organi
sacích. Nebylo to naší vinou a není v našich
silách zjednati nápravu. Neměli jsme listu,
který by katolické hraničáře k práci po
vzbuzoval, nemáme dosud tajemníka, který
by hraničářské organisace budoval a udr-

chránil z levé strany. Na pochodu ně
kolikrát se odpočívalo, až konečně
byli jsme na místě, určeném ku pře
chodu přes Dunaj. Jelikož vítr stále
silně vál, takže nebyla přeprava přes
řečiště možná, ulehli jsme na trávník
a pohlíželi na blízké vrchy. Bylo vi
děli občasné mihání světélka.
Kol 10. hodiny večer náhle se zablýsko, zahřměl výstřel, náboj za
svištěl a dopadl poblíže nás,- nato
druhý a třetí, na štěstí nás žádný ne
zasáhl; leželi jsme v jednom houfu.
Pak nastalo zase ticho.
Dlouhým pochodem upocení, zaba
lili jsme se do pokrývek a celt, ale
mrazivý vítr profukoval až na kosti.
K ránu dal velitel brigády, generál
Mrázek, rozkaz k zpátečnímu pocho
du, poněvadž nebylo již možno za
tmy útok provésti; za světla by nás
na tomto místě zničilo srbské dělo
střelectvo.
Při zpátečním pochodu nebyl ani

odpočinek; zůstal jsem pozadu. Slun
ce stálo již na obloze, když jsem na
šel náš, večer opuštěný byt a jsa ve
lice unaven, ulehl jsem. Ale nespal
dlouho. Probudil mné desátník denní
služby, táže se, kdo je nemocen. Cítil
jsem slabé píchání u srdce a dal jsem
se napsali k prohlídce.
Prohlídka byla odpoledne v malém
domku na náměstí; zhrozil jsem se zá
stupu vojáků před domkem stojících:
byla zde dobrá polovice praporu.
Za 2 hodiny přišla na mne řada.
Vlídně a česky mne oslovil mladý lé
kař: Jak jsi stár a co ti schází? Když
jsem mu řekl, že 42 roky a že mne pí
chá u srdce, dobře mne proklepal a
pak řekl: Máš tři dni „dienstfrei". Měl
jsem radost, že jsem jednou přišel na
dobrého lékaře a snad přece něco
„ošvindluji". Byl jsem v Praze třikrát
u prohlídky a při poslední hrozil lé
kař vězením.
Pokračování.

Trnovany u Teplic.

Jos. V. Křiklavá:

A ted do práce
Zemský náš sjezd musí býti mezníkem
v organisací a činnosti Ústřední Jed
noty čsl. legionářů v Cechách. Pan
president republiky Dr. Ed. Beneš vy
slovil přání k naší deputaci, aby ka
toličtí legionáři byli mostem mezi ostatními legionářskými a také národ
ními a vlasteneckými organisacemi
k jednotě národa. Na sjezdu, kde by
ly zastoupeny takřka všechny legio
nářské a branné organisace, podali
jsme si ruce k práci pro stát. Jest te
dy naší povinností a to všech, jak
v Praze, tak i v poslední zapadlé vís
ce na Šumavě anebo v českomorav
ské vysočině přiložili ruku k dílu a
v prvé řadě dáti si organisací do po
řádku.
Provedeme novou přihláškovou akci
a zašleme všem bratřím leták s ně
kolika přihláškami a prosíme, aby by
ly vyplněny a nám do ústředí ode
slány. Každý získej nejméně jednoho
člena. Je jich v katolických spolcích
dosti, abychom se mohli pochlubili
náležitým počtem členů. Ve všech
krajích uspořádáme konference legio
nářů a schůze vlastenecky cítících
českých katolíků. Na schůzích pro
mluví vždy legionář, člen Jednoty
přátel a hraničář. Připravujte tyto
schůze a napište nám, kdy schůzi svo
láte.
Provedeme a budeme každým rokem
prováděli vánoční akci k podpoře na
šich chudých bratří legionářů, vdov
a sirotků po padlých a zemřelých le
gionářích (napište nám adresy těch,
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kteří si podpory zaslouží a ji skuteč
ně potřebují). Bylo by hanbou celé
české katolické veřejnosti nechali hla
dověli af už naše bojovníky za svo
bodu anebo jejich vdovy a sirotky.
Víme, že naši bratři jsou z 90% chudí
a nemajetní a nemohou si pořídili Uniformy a přece zájem organisace ne
jen naší ale i representace katolické
ho tábora vůbec a manifestace pro
brannost vyžaduje, aby naši bratři při
různých slavnostech vystupovali v hi
storických uniformách. Poprosíme
proto katolickou veřejnost, aby nám
přispěla k okrojování našich bratří, je
likož valná část jich si uniformy sa
ma pořídili nemůže.
Budeme nákladem Zemského svazu
Ústřední Jednoty vydávali 3-4x za
rok
knihovničku
Svatováclavské
Stráže. V prvním svazku ještě před
vánoci vyjde povídka spisovatele
- legionářského historika Emila Do
stála: Vánoční pout československé
ho vojska. Kniha bude státi jen Kč
3. -. Objednejte ihned.
To by tak byl krátký nástin činnosti
v nejbližší době. Prosíme všechny
naše čtenáře o spolupráci a spoléhá
me na ně. Napište nám nejdříve ad
resy legionářů-kaiolíků ve vašem
městě, vesnici a okolí a to každý čte
nář. Nezapomeňte!
Vojenská kancelář děkuje z daného příkazu
za projev oddanosti, který jste zaslali panu
presidentu republiky z Vašeho zemského
sjezdu. Podepsán: Generál Bláha.
Ve Voticích byl v neděli 31. října posvěcen
nádherný pomník sv. Václava ja
ko první památník Blanických
rytířů, dílo to mistra Vosmíka. Akt svě
cení vykonal v zastoupeni J. E. p. kardinála
Msgre M. Kubáň, generální vikář čsl. bran
né moci. Jednota čsl. Orla ve Voticích při
slíbila, že daruje našim legionářům na pra
por stuhu. Slavnost bude se konati na jaře.
-jvk-
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Peněžní a organise«™ jednotky záložny Hermes. Centrála v Praze I., Masarykovo nábřeží 18.

Kde ještě dnes lidé ukládají své peníze.
Rolník Fric z Velenína u Lovosic zdědil po
svém bratru domek. Prodal jej a stržené
peníze v obnosu 20.000 Kč místo do zá
ložny uložil do starého vojenského kufru.
Odešel na pole a když se vrátil z práce,
seznal ke své hrůze, že celý příbytek byl
přeházen, kufr otevřen a peníze z něho zmi
zely.

Jiný hospodář z Velké Hubiny u Litoměřic
byl opatrnější. Nosil peníze v náprsní taš
ce. Nechal tuto ležeti na stole, a odešel na
dvůr. V krátké chvíli jeho nepřítomnosti
vplížily se do světnice dvě cikánky, popadly
tašku se 3000 Kč a jak přišly, tak zase
zmizely.
Nejsou tyto dva případy poučné a výstražné
pro tak mnohé, kteří své úspory z opa
trnosti a bázně schovávají doma, místo aby
je svěřili peněžnímu ústavu. Katoličtí ob

čané, máte dnes všude na blízku sběrny
záložny „Hermes“, víte tudíž, kam máte
své úspory vložiti.
Jeden z prvních vojáků republiky, starodružiník plukovník Em. Kužel zemřel v úterý
9. listopadu t. r. Do České družiny na Rusi
— do ruského vojska vstoupil 2. srpna 1914.
Pohřeb konal se 12. listopadu 1937. —- Bu
diž mu česká země lehkou.

Půjčky
ihned kulantně vyřizuje
BANKOVNÍ ZÁVOD

R. SEDLÁČEK,
PRAHA XII., Anglická 12

BOHOSLUŽEBNÁ ROUCHA a veškeré kostelní potřeby a zař.
přesné dle
zhotovené,

církevních předpisů

dodává

levně

Ars Liturgica,

Anežka Mestková, Praha II.
Ječná 2, u av. Ignáce.
PRAPORY pro kaioL spolky,
dle vlastních i dod. nákresů,
V.LAJKY v každé ceně a
provedení, vyšívané stuhy.
ARS LITURGICA zn. jakosti.

PRO DOBRÉ BYDLENÍ

Knihařství

NÁBYTEK

ANTONÍN BAUTZ

od fy R. BUKÄČEK Praha-Karlin,
Královská tř. 47.

provádí veškeré práce zakázko

DOBRÝ

Odborné zařizování ústavů, vil, obcho
dů. Bohatý výběr, kvalitní výroba,
levné ceny. — Telefon číslo 61705.

vé, obchodní a nakladatelské.
PRAHA II., Podskalská 46.

Telefon 459 82.
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Jednota přátel katolických legionářů, Praha 11, U Půjčovny č. 4. Cis. pošt, spořitelny 210.512 (záložna Hermes v Praze). Odpovědný redaktor Bedřich
Klimeš. Tiskne Družstvo Vlast, n. A. Daněk v Praze ILŽitná 26. Židi redakční kruh.
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