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Ročník II.
Dr. D. Fr. Polanský:

Stálé zakřikování
není na místě
V nynější naší situaci hraje velmi vý
znamnou roli světová mentalita. Jest
velmi důležité, co si o nás přátelé, ne
přátelé i neutrálové myslí. Že naše
nynější státní samostatnost v přítom
ných rozměrech nám po právu patří,
že jest přesně stipulována meziná
rodně i vnitrostátně, o tom není ni
kde žádného sporu. Jsou však - byt
i neoprávněné - snahy o změnu to
hoto stavu a převládá protiprávní
smýšlení, že by nemusela býti vylou
čena změna třeba i proti naší vůli,
kdyby se to shledalo účelným. Při
pouští se princip převahy síly nad
právem, nebo aspoň není tento prin
cip, t. j. princip válek posud vymý
cen z morálky přítomné doby. V pra
xi se s ním vždy počítalo - co lid
stvo lidstvem - a patrně sotva kdy
bude jinak. Tu však jest otázka, ře
čena kdysi Bezručem jen Podiěšínským, nicméně platící dnes všem
nám: „a když jest nás sedmdesát, tisí
ců jen sedmdesát, «mime žít?" Nebo-li: rozhoduje o naší státní a národ
ní suverenitě jen počet a fysická sí
la? Síla ducha není nic? Na tyto a
takové otázky dává velikou odpověď
celá naše historie, jež znamená ne
přetržitý řetěz samých vítězství česko
slovenského ducha nad brutální sílou
nepřátel. Ještě nikdy jsme neměli pří
ležitost k boji s jiným nepřítelem, než
silnějším nás. A přece jsme vítězili a
dodnes tu jsme.

Nemívali jsme vždycky tolik přátel a
spojenců jako nyní. Nebývalo vždy
světu tolik jasno, že naše samostatná
existence jest podmínkou pro světo
vou rovnováhu, a že bez ní by na
stal chaos. A přece jsme vždy odola
li, byť i s intermezzem 3001etého do
časného včlenění do nepřirozeného
svazku tehdejšího Rakousko-Uherska.
Proč tedy dnes tolik ohledů, tolik zře
telů, tolik až neúměrné snahy po za
vděčení? Vždyť je to až na újmu na
ší duchovní prevalescence a mohl
by si třeba někdo mysleli, že se na ni
odvoláváme a ji zdůrazňujeme vlast
ně z bázně. Chválí se na př. obětavá
disciplinovanost našich orgánů, které
leckdy se zaťatými zuby nereagují
na provokace v zájmu prý státní pro
sperity. Velmi přísně se postupuje
proti tisku i proti jiným projevům ná
rodní spontanity, pokud se v nich ob
jeví československé sebevědomí. Jest
zde zajisté vodítkem zřetel, abychom
svět přesvědčili, že každý zákrok pro
ti nám by byl nespravedlivý. Ale, co
z toho? I když všecky přesvědčíme,
to by nás ještě nezachránilo, kdyby
naše integrita nebyla zájmem všech
zúčastněných. A len zájem rozhodně
velmi souvisí s naší odolností, silou a
odvahou. Každá slabost, ba i pouhé
její zdání nám škodí. Mezinárodní
smlouvy ovšem mluví o nevyprovokovaném útoku, jakožto podmínce po
moci, ale o elastičnosti tohoto pojmu
by bylo škoda diskuse. Kdyby se na
nás někdo vrhnul ze záminky, že ně
který náš občan rázně projevil své
státní sebevědomí, tedy dobrým na
šim přátelům by to ještě nestačilo, ani
kdyby lživá propaganda sebe více ta

kový „incident" nafoukla. A kdyby
nám někdo pomoci nechtěl, tu by si
záminku vždycky našel i kdybychom
dovedli proměnili všechnu národní
krev ve vodu. Ba naopak, by se ta
kové výmluvy tím více hledaly, čím
méně průbojné hodnoty by se v nás
vidělo.
Slyší-li však občan stále jen výstraž
né pst, tedy snad se tím dá přesvěd
čili, anebo aspoň uposlechne a vy
hýbá se všemu, co by pak bylo rozhlučeno jako „incident", a jest tak če
leno nepřátelské lžipropagandě. Ale
jako taktický prostředek jest toto pst
naprosto nevydatné a v mnoha ji
ných směrech přímo škodí. Vynalé
zají se tím horší lži, čím více se vidí
nutnosti lháti z nedostatku pravdivé
ho podkladu. Dokonce jest na snadě, že takové neuvěřitelné licho, jaké
u nás jest, může se zdáli podezřelým
a ne zcela skutečným. Ten pak, kdo
mu nevěří, kdo ví, nezapochybuje-li
o existenci našeho národního a státní

ho elánu, když tuto dovede tak mno
ho se utajili.
Tedy ponechme československému
občanu svobodnou víru ve vlastní
sílu, nezakřikujme ho ve všem, dejme
mu nespoutané právo promluvili,
nechrne mu vědomi, že jest doma pá
nem. Vždyť kdyby k něčemu došlo,
tedy celkový výsledek nebude jen
na zodpovědnosti a na bedrech ně
kolika vedoucích, nýbrž na celkovém
národním úhrnu. Každý jest u nás
odhodlán nasadili své všechno sto
procentně. Není bázlivců, není opairníků v československém lidu. Budiž
tedy tento lid respektován, budiž mu
ponechána jeho ústavní suverenita.
Napsal-li nedávno kterýsi cizí žurna
lista, že v Československu vládne cligarchicko byrokratická diktatura, ledy
to byl zřejmý omyl. Pořádek to ano,
ale pořádek uvědomělý, svobodný a
bez zbytečných zákroků proti hlasu
lidu, který jest hlasem božím jako všu
de, ale u nás ještě též výslovnou nejvyšší ústavní instancí.

Norimberský sjezd a Evropa
Bombasticky svolaný sjezd nacistické
strany, jakožto tvůrce Velkého Ně
mecka, koná se za doprovodu vojen
ského obsazení hranic všech s Ně
meckem sousedících států, nevyjíma
je ani Severní moře, kde anglická flo
tila byla v uctivé vzdálenosti od Říše
soustředěna. A i za této situace jsme
přesvědčeni, že Hitler i ostatní vůd
cové budou mluvit o míru - ba je
možno, že prohlásí, co ještě pro svě
tový mír po obsazeni Rakouska při
nesou. Celá Evropa vyhlíží v netrpě
livém očekávání, co přijde nyní a jak
se evropská situace po projevu polo
boha vytvoří. Zatím jen víme, že před
ní místa na sjezdu jsou věnována čsl.
Němcům a Arabům a že hospodář
ská čtyřletka se v Říši povedla a že
dnes Velké Německo v případě války
nemůže býti hospodářsky isolováno.
Nutno proto i pro budoucnost počí
tali, že není předpoklad, - zvláště pro
nás - že by Německo upustilo od do
savadní autarkie a že ani pro nejbližší
dobu nemíní se včlenili v rámec svě
tového hospodářství.
Vlastní projev vůdce k ukončení
sjezdu má býti zahraničně politický a
není prý dosud připraven, ježic má
v něm býti shrnut nejnovější poli
tický maleriál a ten se objeví až bě
hem sjezdu. Částečná překvapeni ani

*iu nejsou vyioucena, s ohíeaem na
známou bleskovou politiku. A tu se
zdá, že minuly již doby, kdy tón svě
tové politiky byl udáván západními
velmocemi a že těžiště její přesunulo se
směrem na východ, tedy na Němec
ko a Rusko - státy to, představující
nejsilnější vojenské jednotky, kde po
litika jest vedena metodami poněkud
jinými, než udává světová tradice,
na které západní velmoci dosud bu
dují. Překvapuje-li občas Německo
svou realistickou politikou, nezůstává
v ničem pozadu Rusko, ba možno říci,
že tam právě jest jediný světový kon
kurent Německa, nejen politický, ale
i vojenský a myslíme, že o lom vůd
cové Velkého Německa nejsou na po
chybách. Bude-li použito tedy v No
rimberku ostřejších slov a kritiky na
vládnoucí režim v Rusku, jsme pře
svědčeni, že tímtéž způsobem, ne-li
jadrněji bude odpověděno.
Je-li pak opravdu na Norimberském
sjezdu již o překvapení postaráno,
sotva bude toto překvapení překva
pením pro Sovětské Rusko a věříme,
že bude opět jeho vlastní metodou
zodpovězeno, - bez ohledu na to,
pro co by se rozhodly západní vel
moci — a to je pro nás nejdůležiíějši.
Ja.

A. Navrátil:

Cesty Československého
z a h r a n i č n í li o o d b oj e
V roce 1936 poslal jsem několika rus
kým Čechům dotazník, v kterém mi
mo jiného jsem žádal o sdělení, jaký
význam byl přičítán v Rusku před
válkou a v době války tradici svato
václavské a cyrilometodějské a otáz
ce náboženské.
Pan Zlámal zaslal odpověď, v kte
ré pro mnohé záštím naplněné věty
nemohl se dostali k věcem, na které
jsem se vlastně dotazoval. Mimo to

ho uveřejnil p. Zlámal v „Legionář
ské stráži" čís. 3. a 5., r. 1937 pole
mický článek k mým dotazům. I já
jsem k jeho dopisu zaujal stanovisko
ve „Věstníku katolických legionářů'
č. 4 z roku 1936. Jest proto takto tře
ba rozuměti připomínce p. Rejmana
v následujícím článku. P. Rejman, bý
valý petrohradský krajan, měl vý
značnou roli v začátcích našeho od
boje v Rusku. Byl přidělen k „Čes-
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K oslavám Paladia země
české
E. Dostál:

Nedejme se!
Den se probouzí. Sedíce schouleni v
polospánku kolem ohňů, očekáváme
rozkaz k pochodu. Jesté. se staví na
oheň kotýlky k uvaření nezbytného
čaje. Nasrkavše se ho. stojíme hotovi
k pochodu.
Cesta vede stepi a oraništi. Karmínová
zář nad stepi vystupujícího slunce bar
ví kra jmu nachovým pastelem a než
skřivánci procitli a zapěli jitřní píseň
a než sluneční koide zaplála zlatém,
byli jsme blízko fronty. Před námi
křoviska bříz, po stranách široká step
jako stůl rovná a na pravé straně v
dolině město Trojek.
Již jeden boj měli jsme u samých
bran města, vzdor převážné síle ne
přítele. Ale na hlavní nápor, zmocniti
se samého města, byli jsme slabí, celo
denním bojem vyčerpaní. Ustoupili
jsme a činili přípravy ke konečnému
likvidování ohroženi našeho levého
křídla — dráhy Poletajevo — Celjabinsk.
Dnes musí býti město naše, stůj co
stůj! Nepřítel — Němci a Maďaři —
je zakopán a dobře skryt, jeho výzbroj
je dokonalá. Pevně zahnízděn je v
kostelních věžích města, z kterých je
mu možno lehce smést i naše nastupu
jící řady po stepní rovině. Nepřátelské
dělostřelectvo je dobře maskováno a
vchody do města chrání pancéřová
auta. / na ústup je připraven; v tu
stranu postavil silné a vojensky spo
lehlivé stráže.
Časně zrána začal boj. Naše část, 7.
rota 3. pluku, jde směrem k nádraží.
Jdeme mlčky a upřeně díváme se
vpřed a na strany na nejbližší spo
jení. Pojednou se řetěz nastupujících
legionářů zastaví, hlavy se vzpřímí a
všichni napjatě poslouchají. Pohnutý
je pohled na ty československé legio
náře! Promočeni rosou, ověšeni sumka
mi na patrony, s čepicemi zdobenými
bíločervenou stužkou a v rukou zbraň
svírajíce, hledí pod svahem k skryté
mu městu, od něhož se nese táhlý
zvuk trubky:
Moravo, Moravo, Moravičko milá,
co z tebe pochází, chasa ušlechtilá . . .
..Bratři," volá velitel roty br. Boček,

Nedejme se! (Dokonč. se str. 1)
„naši úderníci jsou již ve městě. bašty
nepřítele, monastýr (klášter) a kasár
ny jsou jimi dobyty — město je naše!“
To bylo radostí mezi bratry, že to tak
speciálně českým způsobem vedení boje
dobře dopadlo a spustili mohutným
hlasem pochodovou píseň.
Nepřítel se rozutekl, zanechav všecko
válečné nářadí v městě. Nepřítelův pe
kelný plán, zniciti významnou část
města výbuchem. byl zmařen: v budo
vě, v které bylo uloženo velké množ
ství dynamitu, doutnala šňůra, jež by
la ještě včas naším úderníkem přeříz
nuta a tak město Trojek uchráněno od
hrozné pohromy. I druhý plán prcha
jícího nepřítele, pustiti proti našemu
přednímu vlaku roztopený parovůz.
byl překažen odvahou legionáře, jenž
na parovůz vyskočil a poslal jej zpět
do nádraží.
Hoši jsou blažení a radují se nad ví
tězstvím. Dovedou ocenili službu, již
úderníci vykonali za součinnosti dru
hých částí k záchraně celistvosti čes
koslovenského vojska, obklopeného si
lami zákeřného nepřítele.
..Moravo, Moravo,“ rozradostnila vždy
tváře legionářů ke hlavnímu útoku a
stala se nám od tohoto boje melodií
vítěznou. Kolikrát, když jsme již ne
doufali ve zdar našeho vítězství, sta
čilo. aby tato píseň pozvedla naši mysl
a upevnila poslední tvrdý nápor k úplnému vítězství. Byla vždy troubena
v týlu nepřítele a ten se jí naučil tak
dohře znáti. že při prvních zvucích
písně zahodil zbraně a dal se na útěk.
Melodie tato nás spojovala a dávala
mim v boji to, co žádná armáda sebe
lepším výcvikem a přísnou disciplinou
dokázati nemůže: jednotnost ducha ve
společném nebezpečí a vnitřní sílu ví
tězství. Dokud nás tato vnitřní síla
neopustila, byli jsme silní a nepřemo
žitelní.
V nynější, pro nás. nebezpečné době
je národní povinností každého česko
slovenského legionáře, aby pracoval
tak družně a sebeobětavě. jako svého
času v legiích. Ať nás i dnes ovane
český pospolitý a bratrský život v čes
koslovenských legiích, ať nás pobízí na
cestě boje za mír a klidný vývoj naší
země naše chrabrá píseň:
„Moravo, Moravo. Moravičko milá,
co z tebe pochází, chasa ušlechtilá...“
Každý z legionářů má tu zkušenost,
že když se chce, dá se dokázati malý
mi prostředky velké dílo. Bratrství a
láska k československému člověku a
k vlasti, jaká existovala v Rusku mezi
námi, nesmí zmizet i, poněvadž jsme
poznali, že jenom společnou prací a
společnou cestou, třebas nás jednotlivá
rozcestí dělila, dojdeme k cíli. I bla
ho. Štěstí a pokoj naši země leží nám
každému stejně na srdci. Proto jsme
strádali, bojovali, krváceli a naši bra
tři umírali, abychom vyrvali naši zemi
z rukou nepřátel a stali se pak v ní
nejenom svobodnými občany ale také
vladaři.
Tuto vlast, o níž starosti se chvěje
každé české srdce, nedáme ani dnes,
kdyby nepřítel, naplněný nafoukaností, velikášstvím a samolibostí, byl se
be silnější, sebe sveřepější a sebe ukrutnejsi. To všechno nás nevžene do
úzkosti a strachu.
Ale vzájemná láska a svorná práce nás
spoj! Dnes naším Blaníkem musí býti
každé České srdce věrné.
Nejlépe budeme strážci dědictví sva
továclavských zemí a Slovenska a
Podkarpatské Rusi, budeme-li pomá
hali v době nejistoty každodenní mod
litbou a zvláště častým svátým přijí
máním míru a odvráceni války a vyprošovati dar Ducha svátého vůdcům
našeho národa, aby je osvítil a posílil
a nehledali přátel, kde jich není, ale
našli toho největšího a pravého Osvo
boditele všech národů. Ježíše Krista.
Neboť On jediný nezklame. A Matka
Páně, Panna Maria, která je vítězitclkou nad pekelnými mocnostmi, po
dává nám v současných častých zjeve
ních (Beauraing a Banneux v Belgii)
v dnešní, pohanstvím prosycené době
svoji pomocnou ruku. Křesťanští mu
žové nezapomínejte, že mužové byli
prvními, jež přijali Tělo Pánt’ z ru
kou samého Spasitele. Bud to věrní to
muto vyznamenání, neboť Pán Bůh a
patronové čeští vpředu se sv. Václa
vem jsou síla vaše!

Cesty Československého zahraničního odboje (Pokrač se str1.)
ké družině” jako politický zástupbe
krajanských spolků v Rusku.
Ohledně připomínky P- Rejmana v
jeho článku zde uveřejněném, k vě
tě, která se týká svatováclavské ko
runy v adrese ruskému caru r. 1914,
bych připomněl, že jestli p. Rejman
dnes tvrdí, že tato věta neměla teh
dy s kultem svatováclavským nic spo
lečného, proč tedy v adrese nebylo
psáno jen o koruně české a proč se
výslovně připomínala koruna svato
václavská? Vždyť carovi by to bý
valo jistě lhostejné a byl by i tak roz
uměl, o co se vlastně jedná.
Dále jsou pozoruhodné rozpory o osobách, které vypracovávaly známou
adresu. Jak zde ve Svatováclavské
stráži bylo již uveřejněno, p. Hrabě
tvrdí, že slova navrhl p. Koníček,
kdežto Rejman uvádí, že on jest je
jich autorem.
Dopis, který mi zaslal p. Rejman, zní:
A ještě „K cyrilometodějské a svatováclavské
tradici v našem odboji.“
Také já jsem obdržel od pana Aloise Navrá
tila dotazník, týkající se výše uvedené věci.
Neměl jsem možnosti odpovědět naň zavčas,
chtěl jsem tak učinili až o své dovolené. Nyní
vidím, že v „Legionářské stráži“ je uveřejněn
článek br. A. Zlámala, s jehož odpověďmi v
celku souhlasím.
Tenkrát ve čtrnáctém roku, když vzhledem
k vypuknuvši světové válce pojednou vznikla
možnost znovu dobytí naší neodvislosti, sotva
kdo z krajanů vzpomenul na tradici cyrilo
metodějskou anebo svatováclavskou. Jako au
tor věty „Nechť zazáří svobodná a nezá
vislá koruna svátého Václava v pa
prscích koruny Romanových“ potvrzuji, že opravdu ta věta neměla s kultem st>. Václava
nic společného. Její vůdčí myšlenka byla vtě
lena do slov „svobodná a nezávislá
korun a“. Byla takovým způsobem vyjádře
na zejména touha po svobodě a nezávislosti
vlasti. Tak také byla chápána věta v moskev
ském komitétu, který adresu carovi podle ná
vrhu Tučkova a Koníčkova v srpnu roku 1914
projednával. Je nutno vzpomenouti této okol
nosti, abychom si uvědomili, že tenkrát pro
ty Čechy, kteří ve volnosti svých projevů ne
byli omezeni rakouskými úřady, největší me
tou byla svoboda a neodvislost státfi: proje^
vili již tenkrát hluboký státní smysl.
To, co zde uvádím, nesmí ovšem býti vykládá
no jako útok proti památce svátého Václava,
neboť jako dnes, tak i tenkrát jsme si byli
vědomi dalekosáhlého významu tisícileté pa
mátky našeho národního světce pro myšlenku
naší samostatnosti.

Ze začátku války nemohla ani tradice svato
václavská ani cyrilometodějská míti na sblíženi
Čechů s Rusy a pro slovanskou myšlenku bez
prostředně vlivu zcela žádného. Nebylo na mi
nulost času, všichni byli nuceni obírali se
přítomnosti.
Něco jiného však bude, povšimneme-li si do
by předválečné. Tu tradici cyrilometodějské
nebude lze upřít jistého významu. Nevím, jak
jinde, ale v Petrohradě měla svoji váhu v tam
ním Slovanském spolku. Spolek ten pozůstával
věren starému slavjanofilskému učeni, hlásané
mu Chornjakovém, Kirějevem, Lamanským a
j. Pamatuji velmi dobře na zakončeni jedné
z řeči tajemníka spolku Bašmakova: „Slovan
ský spolek zůstává věren svému starému heslu:
Pravoslaví, samoděržavi a národnost. Praporů
svých nedáme. Znám jen ně sdávat.“
Členové „starého“ Slovanského spolku patřili
vesměs ke krajně pravým kruhům ruské před
válečné inteligence, blízkým k činitelům vlád
ním. Ve jmenovaném spolku kult památky svět
ců Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů
uctívaných i církví pravoslavnou, byl jedním
z článků spojujících toto společné prostředí
se Slovanstvem, tedy i s Čechy. Nevadí, že ně
kteří zvláště horliví členové Slovanského
spolku považovali za správné Slovany jen Slo
vany pravoslavné, Srby, Bulhary a Černohorce:
byli i takoví, kteří tvrdili, že Rumuni jsou
Rusům bližší než Češi a Chorváti, neboť Ru
muni jsou pravoslavní... Takových členů hle
dících na Slovany jen pod zorným úhlem pra
voslaví, bylo ale málo. Převážná většina byla
odhodlána pěstovali bratrské styky i se Slo-

Tak vnitrné vyzbrojeni, nemusíme
míti úzkost při pohledu na mapu no
vého Německa, na tvrdý, tisíciletím
vyzkoušený a odolatelný český ořech,
sevřený v mohutném německém lous
káčku, můžeme se na ni dívati také
s jakousi pýchou. Kdo by v takové si
tuaci odolal? My jsme s pomocí Bozi
a Panny Marie, Matky křesťanského

vany-katoliky. A mezi těmito posledními byl
i poslední tajemník Slovanského spolku Bašmakov.
Ze sympatie k Slovanům poskytoval Slovanský
spolek i své místnosti slovanským organisacim
v Petrohradě. Tam na Zvenigorodské č. 24
sídlil Český výpomocný spolek v Petrohradě
a studentské kroužky srbské a bulharské.
V místnostech Slovanského spolku byla zmíně
ným českým spolkům uspořádána počátkem
války r. 1914 schůze, na niž bylo usneseno, aby
Češi a Slováci v Rusku usedli vystoupili se
zbrani v ruce proti svým utlačovatelurn, by
své vlasti dobyli svobody a znovu zřídili svůj
nezávislý stát.
Před válkou v prostředí starého Slovanského
spolku cyrilometodějská tradice tedy žila a
promítala se jaksi nepřímo do styků českoruských.
Mimo Slovanský spolek vznikl v Petrohradě
asi v roce 1908 „Spolek slovanské vzájemnosti“,
v němž jsem byl členem výboru. Jeho předse
dou byl Alexandr Stolypin, bratr zavražděné
ho velkého ruského státníka Petra Stolypine.
Ve spolku Slovanské vzájemnosti cyrilometo
dějská tradice se žádným způsobem nevyjadřo
vala, alespoň já osobně, který jsem nevynechal
snad ani jediné výborové schůze, se nepamatuji,
že by kdy ve spolku Slovanské vzájemnosti
bylo obou slovanských světců vzpomenuto.
K výše uvedenému chtěl bych ještě připojili,
že ani v jednom, ani ve druhém spolku se
nepěstoval kult sv. Václava, třeba že jméno to
hoto světce zná i ruský pravoslavný kalendář.
Pokud se týká pojmenováni prvních pluků,
souhlasí líčeni bra. Zlámala se skutečnosti.
Abychom ale předmět vyčerpali dokonale, tře
ba vzpomenouť též spisku spoluiniciátora
České družiny L. Tučka, vydaného u příleži
tosti desítiletého výročí vzniku České družiny
„Kruhem starodružiniků v Praze“, „Prvý tisíc
branného odboje“. Uvádí tam, že:
„Po prvých demonstracích uspořádána byla na
Kuzněckém mostu 16 (moskevská ústředna fi
liálek fy Laurin & Klement) důvěrná porada
několika činitelů moskevské české kolonie, na
které byl učiněn návrh, aby byla zřízena „Hu
sitská družina“, jakožto samostatná bojová jed
notka v rámci ruské armády. Tato myšlenka
byla přítomnými ihned přijata...“ Tedy Sva
topluk Koníček měl na zřeteli „Husitskou dru
žinu“.
O několik dní později jsme ve Hlavni sprá
vě generálního štábu v Petrohradě projednáiali
směrnice, dle niž vojenští odbornici měli vy
pracovali podrobnosti rozkazu, který měl býti
předložen ke schváleni „Nejvyšši vojenské ra
dě“. Samozřejmě vznikla ihned otázka pravdě
podobné početnosti a pojmenováni jednotky.
Když byl vysloven předpoklad, že se bude jed
nat asi o tisíc mužů a rozhodnuto vypraco
vali organisačni řád pro batalión, bylo též sta
noveno, že český batalión ponese názei „Čes
ká družina“. Nepamatuji se, že by Koníček,
který právě jako Tuček byl přítomen pouze
prvnímu zcela formálnímu jednání, byl se zmí
nil o svém původním návrhu názvu „H u s i tská družin a“.

Když už Česká družina byla v poli a jednotlivé
roty přiděleny větším formacím ruským (štá
bům divisi), nevznikly pokud se pamatuji ni
kdy návrhy týkající se přejmenování na pluk
svatováclavský neb cyrilometodějský, alespoň
ne v takové formě, abychom o tom byli in
formováni my, političtí zástupci Družiny.
Název „Česká družina“ měl určitou ladu, o
niž jsme ovšem nevěděli, když se jednalo v
petrohradském štábu o názvu. Vada byla ve
slově družina. Když kterýkoli příslušník ruské
branné moci po prvé uslyšel slovo družina,
ihned v něm vznikl pojem něčeho méně cen
ného, neboť v ruské vojenské organizaci se na
zývalo družinami „opolčenia“, to, co v armádě
rakouské byl „tandsturm“, tedy nejstarši roč
níky.
Jakmile jsme toto vycítili, rozhodli jsme se
najit název vhodnější. Příležitost se naskytla
při rozšířeni České družiny na pluk, pro který
jsme volili názet „První československý stře
lecký pluk Mistra Jana Husi“.
Také při této změně jsme neměli příležitost
uvažovat o možnosti dát pluku název .Svato
václavský“.
Navrátilova otázka .Jaké byly náboženské po
měry mezi našimi krajany v Rusku?“ nemůže

lidu a křesťanských vojsk odhodláni
odolati.
„Byli jsme před Rakouskem. budeme
i po něm,“ říkával Palacký. Dočkali
jsme se toho. „Byli jsme před Hitle
rem, budeme i po něm,“ říkáme si
dnes. Doufáme pevně, ze i toho se
dočkáme ...

být zodpověděna tak jednoduše, jak to činí br.
Zlámal. Je mnohem složitější, než on si před
stavuje. Ale v celku lze říci, že náboženství
bylo soukromou věci krajanů a že nikdy ne
bylo heslem ke spolkovým, společenským neb
politickým akcim na Rusi. Totéž se nedá říci
o krajanech před válkou v Ruském Polsku,
kde tuším v Lodži měli české organisace na zá
kladě náboženském.
Zdeněk Re j m a n.

poznámky
V úterý 6. září dožil se mladý, sym
patický král bratrských Jugoslávců,
Petar II., patnácti let. Za 3 roky ujme
se kormidla našeho spřáteleného stá
tu. V Praze byla v neděli uspořádá
na oslava jeho narozenin.
Dary na obranu státu dostupují výše
500 milionů Kč. Počet dárců dosahuje
čísla 225.000.
Naši letci při letu v závodě Malé
dohody měli pěkný úspěch a sice 6
míst z prvních 12. Dostalo se jim 2
prvních, 2 druhých a 2 třetích míst.

Lord Runciman byl v neděli 4. IX.
na weekendu u pražského arcibisku
pa kardinála Karla Kašpara na jeho
letním sídle v Dolních Břežanech.

Francie obsadila dvojnásobně Maginotovu linii, poněvadž německé voj
sko obsazuje francouzské hranice, as
50-60 tisíc německých mužů nastou
pilo do svých posic.
Vládní návrhy připraveny. Jednání
československé vlády o národnost
ních otázkách bylo v poslední době
vedeno snahou, aby byl nalezen spo
lečný názor na vyřešení německého
problému v Československu. Téže
snaze sloužily i neoficielní rozhovo
ry, které měl v minulých dnech pre
sident republiky dr. E. Beneš se
zástupci sudetoněmecké strany. Ve
své schůzi konané dnes u presiden
ti republiky usnesl se vládní kabinet
na definitivních návrzích, které bu
dou v nejbližší době sděleny zástup
cům sudetoněmecké strany.
Svatováclavské korunovační klenoty
budou vystaveny k dvacátému výro
čí čs. samostatnosti. Posledně byly
přístupny veřejnosti r. 1929 při osla
vách Svatováclavského milénia. Sva
továclavská koruna, říšské jablko a
žezlo, tor doklady tisícileté tradice
českého státu a jeho suverenity.
U Radiměřic v Německu na našich
hranicích byla při nedávných povod
ních stržena vodou hráz vybudovaná
v rámci opevňovacích prací v mís
tech, kde se vlévá do Nisy Smědá.
Náhražkový materiál se „osvědčil”.
Nacista profesor Hilgenreinei, který
obětoval křesfansko-sociální stranu
Henleinovi, byl vyzván církevními úřady, aby se odebral do pense. Přes
své vysoké stáří 70 let měl „velkoněmecký” elán.

Německý tisk nadává našim legioná
řům „zrádců” a „desertérů” a jeho
běsnění proti našemu státu a národu
nezná mezí.

Sjezd nacistů v Norimberku koná se
za účasti as 800.000 Němců. První při
jeli naši Němci.
Maďarsko zavádí povinnou vojen
skou službu. Podle řeči min. předse
dy Imrediho v Kapošváru bude Ma
ďarsko spojencem Německa.

Pak že by to nešlo. V Budišově nad
Budišovkou konala se svatba židov
ky Emy Meitnerové, jejíž otec - žid
- byl ve válce italským legionářem
a hlásí se stále jeho rodina k česko
slovenské národnosti. V Budišově je
celkem 16 Cechů. Na svatbu byli po
zváni sousedé - henleinovci, ordnéři a členové F. S. Svatby zúčastnili
se předáci SdP Winkler a Pietsch.
Hostina v hotelu „Richling" (majitel
Němec Fochler) trvala dlouho. Hodo
valo se, ne ovšem z jednoho hrnce,
pilo se, tancovalo se, ordnéři pěkně
se židovkami, nedošlo k žádnému in
cidentu, nacistům neubylo na čistotě
„rassy” a „Sieg - heil” se volalo pod
okny novomanželky. Tak by to vy
padalo, kdyby řemeslní štváči neštva
li a neprováděli hrozný teror. Klidně
a spokojeně. Kdyby se zavčas byli
„fůhreři'' pozavírali...
-jvk-

8 podkopu naší demokracii
1. Zřízení úplné rovnoprávnosti a rov*
noměmosti sudeioněm. národ, skupi
ny s národem českým.
2. Uznáni sudeioněmecké nár. skupiny
jako právní osoby, povolané k hájení
tohoto rovnoprávního postavení ve
státě.
3. Zjištění a uznání Němci osídlené
oblasti.
4. Vybudování německé samosprávy
ve všech oblastech veřejného života,
pokud jde o zájmy a věci německé
národ, skupiny.
5. Pořízení zákonných ochranných opatření pro ony stát, příslušníky, kteří
žijí mimo uzavřené území své národ
nosti.
6. Odstranění křivd, spáchaných na
sudet. Němcích od r. 1918 a naprave
ní škod, které jim těmito křivdami
vznikly.
7. Uznání a provedení zásady: V ně
meckém území němečtí veřejní za
městnanci.
8. Plnou svobodu přiznání se k ně
meckému národu a k německému
světovému názoru.

hraničář
75 let kněze-hraničáře.

Nebezpečí odloženo
Houževnaté úsilí Csl. vlády a i ini
ciativa samotného presidenta, vyvrcholující v těchto dnech, prošla zkouš
kou, která bude v dějinách našeho
národa jistě náležitě zhodnocena a již
lze srovnávali jen se státnickou pro
zíravostí Sv. Václava - zabránili vál
ce stůj co stůj. I zde dostalo se ku slo
vu přísloví: „Kolo nejvíc skřípající
bude nejlépe namazáno" — tož namaznali jsme je.
Snad se zdálo nemožným věřili, že
by naše vládní konstelace demokra
tická byla s to snésti i takové peklo,
do něhož byla i svými spojenci ve
hnána. Nicméně věříme dnes, že pře
nesla by se i přes situace horší - tedy
budoucí. Rovněž neobyčejná účast a
aktivita pana presidenta do svízel
ných jednání dává náznak, že jsou na
nejvyšších místech dobré nervy a ukazuje se, že i při zakolísání jsou mí
sta, která si ví rady i při řešení pro
blémů nejiěžších.

P. Bonaveníura Hruška je zakladate
lem jednoty Orla a čsl. strany lidové
v Mostě. Svým vlídným a skromným
jednáním získal si vážnost všech na
Mostecku - Cechů i Němců.
A dnes všichni prosíme Pána Boha,
aby P. Bonaventuru Hrušku mezi ná
mi ještě dlouho zachoval. Ad multos
annos!

(Došlo opožděně.)
Vdp. P. M. Bonaveníura Hruška,
kvardian řádu Minoritu a katecheta
českých národních škol v Mostě, do
Teplice-Šanov
žil se v plné svěžesti a síle 75 let.
Narodil se 3. září 1863 v Kojetíně na Organizační zprávy. Skupina katolické
Moravě. Po gymnasijních a univer mládeže konala minulou neděli zda
sitních studiích vstoupil do řádu Mi- řilou. slušně navštívenou schůzi. Před
noritů sv. Františka. Slavné sv. sliby sedající vdp. Mlejnek vyslovil přede
složil 22. dubna 1889 a na kněze byl vším potěšení nad tím. že značný po
vysvěcen 4. července 1889 v Praze. čet členstva tuto první neděli v mě
Po svém vysvěcení působil v Praze, síci přistoupil ke. svátému přijímání a
v Brně a Jihlavě, kde všude rozvíjel povzbudil mládež. aby tak činila kaž
horlivou
činnost kněze-vlastence, dý měsíc. V případném proslovu zdů
vždy upřímného Čecha. V Brně a Ji raznil. že právě katolická mládež musí
hlavě založil české náboženské spol se řaditi k nej obětavějším a k nejky a knihovny, které byly zajisté ve statečnějším obráncům ohrožené vla
likou pomocí v uvědomování našeho sti. Musíme býti ochotni pro svou vlast
pracovat, oběti přinášet, bude-li třeba
lidu.
V roce 1902 byl vdp. P. Bonaveníura i bojovat, ale musíme také za vlast,
Hruška zvolen kvardiánem kláštera za její vítězství. za mír a pokoj se
Minoritu v Mostě, kde působí nepře modliti. Slova přednášejícího neminula
tržitě až doposud Zde na horké půdě se s účinkem a byla přijata s nadše
utlačovaného češství vede hraničáře ným potleskem. Usneseno bylo za
k hluboké víře a k opravdovému vla čtrnáct dní. t. j. v' neděli, dne 18.
stenectví. Jako katecheta českých ná t. m. uspořádali podzimní výlet do
rodních ško£v Mostě wchoval tisíce našich hor. bude-li příznivé počasí.
českých lidí - hraničářů. Ze jeho pů Cílem výletu bude Supí hora. Komáří
sobení stává se minoritský kostel v vížka a přes Dubí zpět. \ neděli dne
Mostě ..českým kostelem" pro celý 2. října bude dle směrnic z Ústředí
široký kraj mostecký. Minoritský ko konána svatováclavská oslava, k níž
stel v Mostě bvl jediný, kam chodilo budou vydány zvláštní pozvánky. Dří
nřed válkou tisíce hraničářů, abv si vější předseda mládeže br. Heřman
tam mohli zazpívat a pomodlit česky. Smíd a br. Jos. Sandri narukují, chce
Za války věnoval se cele záchraně me jim tedy na svátek sv. Václava
českých lidí a jeho obzvláštní láskou uspořádati večírek na rozloučenou.
byly školní děti. Pro ně zřizoval po Na místo laické katechétky pro české
lévkové ústavy, kuchyně a podpůr školy ustanovila njd. biskupská konsistoř v Litoměřicích sl. Kloudovou z
né spolky.

ZBOROV
Z knihy M. Plesky „Velezrádri“
(Vydalo naklad. L. Mazář. Praha.)

(Pokračování.)
Zákop, v kterém vyčkává 3. četa, leží
noněkud výše než střelecký zákop.
Máme z něho překrásný výhled na
mohutnou Mohylu i do terénu, v kte
rém bude útočit 15. finský pluk.
Teprve potom, až se zemljáci zmocní
Mohyly a až granátníci a s nimi vojáci
I. praporu opanují „český nos", teprve
potom vyrazí 1. rota.
Máme před sebou nebezpečný terén.
Údolí, kterým musíme proběhnout, je
neustále pod palbou nepřítele. Ne
bezpečné jsou zejména nepřátelské
kulomety, které pálí do údolí se sva
hů Mohyly. Dokud tyto kulomety bu
dou v činnosti, neproklouzne k ra
kouským drátům ani myš. Toho je si
poručík Cecek vědom, a proto nařídil,
aby se 1. rota připojila k útoku teprve
tehdy, když nebezpečí s boku bude
zažehnáno.
V poslední chvíli přichází k naší četě
ještě starodružiník Kacafírek a s ním
Václav Kubíček, naši obětovní saniiáři. Když se přesvědčují, že u nás
„vsio blagopolučno", že kapesní ob
vazy jsou v pořádku, a když nám

ještě dávají některé rady, spěchají do
střeleckého zákopu. Tam budou sama
ritány potřebovat nejdříve.
8 hodin 44 minut...
Poslední minuty v zákopech, minuty
největšího duševního napětí...
Dávám chlapcům ještě jednu radu:
Nezdržovat se v nepřátelských záko
pech. Ven z děr, raději na zákopy a
koukat! - Tak to říkal poručík Cecek.
A sotva jsem domluvil, už to začalo.
A naráz, po celé frontě, s naší i s ne
přátelské strany. Příšerné hromobití,
explose granátů, šrapnelů, výbuchy
min, pum a do toho rachot kulometů.
Příšerné, ale pro Zborováky sladká
hudba.
Po celém bojišti sloupy vyhozené ze
mě, mračna prachu, hlíny, ohně. A tam
před rakouskými zákopy každou chví
li vvletí do vzduchu jakýsi předmět,
kláda, rohatka, kůl s ostnatým drátem,
ale i lidské tělo ...
Granátníci na Marusje i bojovníci ve
střeleckém zákopu nasazují helmy, upravují si výstroj, výzbroj, všichni na
svých místech, seskupeni u schodů.
A ti první odhazují rohaiky ...
9 hodin....
Českoslovenští vojáci, po jejich boku
stateční zemljáci, jako by je vystřelili
prakem, vyšvihují se na zákopy a jako

dobře vědoma, že vy železničáři zde
v pohraničí máte zvlášť těžký a zod
povědný úkol, že vaše životní podmín
Lord Runciman má nesporné zásluhy ky jsou daleko horší nežli vašich druhů
ve
vnitrozemí, a že si plně zasloužíte,
právě o to, že jaksi úředně předsta
vil světu pravé dva partnery ve vy aby na vás, hraničářské železničáře
jednávání a sice Berlín a Prahu a ni byl brán zvláštní zřetel, jak při úpravě
platů, tak při jmenování a povyšování.
koliv Prahu a Aš.
Osm karlovarských požadavků stalo Děl áme pro vás, co můžeme, ujišťoval
se přece jenom jakýmsi základem pro p. senátor, ale zázraky od nás nesmíte
jednání, z nichž pět zůstává a 3 Csl. čekati. Jsou mimořádné poměry, vlast
vláda zamítla alespoň pro tuto dobu. je v nebezpečí, proto každý, kdo ji
Základem pak zůstávají nová župní zří miluje, vytrvej na svém místě jako
zení, jež budou národními, správními bdělý, neohrožený strážce jejích záj
mů. Za řeči p. senátora dosta\il se do
a hospodářskými celky.
schůze duchovní rádce odbočkv vdp.
Že sobectví je i v politice nutno hle děkan Mlejnek. který doplnil jeho
dali, snad nepřekvapuje - zaráží však, slova především vřelým projevem dí
kde si naši spojenci (či spojenec) před ků p. senátorovi za jeho neúnav nou
stavovali nejkrajnější mez naších ú- vyčerpávající činnost ve prospěch hra
stupků, nutíce nás tak jako svého spo ničářů a přáním plného zdraví a dlou
jence k obětem, které přinášíme ne hého žití, aby mohl ještě dlouho pro
již pro nás, ale pro ně samotné.
vlast a církev tak záslužně pracova ti.
V nouzi se vždy naleznou ti praví V dalším svém proslovu obrací se
přátelé - to si zapamatujeme a ve duchovní rádce ke shromážděným že
vhodný čas připomeneme jak v dob lezničářům. Nabádá je. aby ve vzru
rém Sov. Rusku a Rumunsku, tak i ve šených dobách zachovali klid a roz
špatném Polsku a jiným.
vahu. aby věrně setrvali na svých mí
li stech, neutíkali a nežádali za přelo
žení z pohraničí, které nyní více než
Budějovic, absolventku státního učitel kdy jindy jejich služeb potřebuje. Ne
ského ústavu v Budějovicích. Slečna, ní třeba propadati strachu a panice.
která vykonala předepsanou zkoušku Válka, kterou již od jara vedeme su
způsobilosti pro vyučování nábožen chou cestou u zeleného stromu diplo
ství. místo již nastoupila. Súčastnila matického. jest již z polovice v v hrána,
se také již schůze mládeže, která ji veřejné mínění Evropy' se kloní stále
radostně ve svém středu přivítala a více na naši stranu, náš soused a ne
v jejím působení všeho zdaru přála. přítel jest stále více isolován a dobře
Doufáme, že i mládež získá v nové u- si rozmyslí vyvolati válku, která bv
čitelce dobrou členku a podporovatel- se stala zase válkou světovou a pro
ku svých snah. - V teplické nemoc něho by mohla skonciti katastrofou,
nici zemřela v sobotu odpoledne pí. ze které by se již nikdy' nevzpamato
Nademlejnská. matka naší bývalé člen val. My katoličtí hraničáři máme plnou
ky Milady Nademlejnské a obětavá důvěru ke své vládě, spoléháme cele
kolportérka bratrské organisace \
na naši vojenskou pohotovost, ale dů
Trnovanech. Zesnulá byla vzornou
věřujeme také v nadpřirozenou pomoc
přesvědčenou katoličkou, která pro Boha i našich svátých patronů. Ne
katolické hnutí v Trnovanech cele se bojme se. pevně stůjme, vytrvejme
obětovala a zejména také o rozšíření každý na svém místě, republika pře
katolického tisku velmi se zasloužila. koná šťastně' všechny obtíže, a pak
Dlouho churavěla, svou nemoc s an se vám železničářům i nám všem hra
dělskou trpělivostí snášela, v neděli ničářům lépe zas povede. Spontání
před smrtí ještě sama k svátému při potlesk celého shromáždění byl panu
jímání do kostela přišla a za týden senátorovi i duchovnímu rádci nejpo té tiše a do vůle Boží odevzdána krásnější odměnou a zároveň důkazem,
skonala. Pohřeb v Pánu zesnulé konal že jejich slovům bylo plně rozuměno,
se v úterý za hojné účasti českého jak také následující debata prokázala.
katolického lidu z Tmovan i z Teplic. Na všechny dotazy pan senátor vlídně
Budiž jí země lehká!
odpovídal, všem oprávněným steskům
Lidoví železničáři sešli se v neděli, a přáním sliboval svoji pomoc. Na ko
dne 4. t. m. v Lidovém domě teplic nec děkoval ještě jednou předseda
kém ke schůzi zdařilé účastí i průbě vzácným hostům i všem účastníkům,
hem. Předseda odbočky, p. komerční kteří potěšeni a posilněni se rozchá
náměstek \ áclav Teplý s radostí v ítal zeli.
účastníky, kteří v nebývalém dosud Odbor katolických služebných a po
počtu schůzi navštívili, a zejména mocnic v domácnosti koná toto úterý,
vzácného hosta, p. senátora Nováka, t. j. 13. t. m. měsíční schůzi v Lido
neohroženého zastánce zájmů želez vém domě a zve k ní všecky členky
ničářů. který ve svém obsáhlém refe i příznivce co nejsrdečněji.
rátu se dotkl všech jejich bolestí, ro Lékařská služba. Od 5. do 18. září ko
zebral všecky jejich stavovské otáz ná službu městského obvodního lékaře
ky. nabádal k trpělivosti a k svědomi pro celý teplický obvod MUDr. .Jan
tému plnění povinností právě v ny Hroch.
nější napjaté a nebezpečné době. Vlá
da republiky, dovozoval, jest si toho

Zaslal jste předplatné ?

lité šelmy ženou na nepřítele. Junáci
od I. a II. praporu, vedeni statečnými
granátníky, závodí na „český nos",
zemljáci od 15. pluku se řítí na Mo
hylu. Do opuštěného střeleckého zá
kopu nastupují v tu chvíli jiné jed
notky. Jsou to zálohy.
Jen 1. rota je dosud v zákopech. Její
čas ještě nepřišel.

Což všichni padli, což všichni vy
krváceli? ...
Starost o granátníky žene kupředu ju
náky od 1. a 3. pluku, vojáky Cečkovy, vojáky Husákovy. Ani jim není
nic strašné! Nedbají, letí kupředu
k nepřátelským drátům. Granátníkům
na pomoc!...

Nad bojištěm to nyní bouří, soptí, bu
rácí. Rozbouřil se vesmír, rozbouřila
se zem. To se tak rozběsnili Rakušáci.
Prostor před nepřátelskou posicí je
v ohni. Tímto pásmem smrti chlapci
neprojdou, i kdyby se udělali nevidi
telnými. Ci možno věřit v zázrak?
Chvějeme se úzkostí, neboť nám při
padá, že stateční granátníci a také oni,
kteří je následují, jdou na jistou smrt.
Sotva vyrazili ze zákopů a ukázali se
v odkrytém poli, už se na ně sype
déšť železa. Junáci mizejí v dýmu vy
buchlých střel, tu a tam se některý
na okamžik ukáže, ale už zase zmizí..
Naše úzkost, naše obavy nejsou ani
liché, neboť když se palba na chvilku
zmírnila a mrak kouře, prachu a země
se poněkud rozplynul, marně namá
háme oči, marně pátráme! Po odváž
ných granátnících ani památky! Jako
by se do země propadli...

Ano, stal se zázrak! Jsou to naši chlap
ci, stateční granátníci. Už se prodírají
nepřátelskými dráty, už bombardují
rakouské zákopy granáty, už slyšíme
jejich vítězné „Urál"...
Pravda - zní ten radostný a vítězný
výkřik chrabrých granáiníků poněkud
slabě, jakoby nesměle, ale co chceme
od šedesáti k smrti uštvaných junáků?
A není jich už šedesát! Do nepřátel
ských zákopů se jich dostala sotva po
lovina. Ostatní v poli a v drátech už
dobojovali...
A pak pojednou ticho, podivné ticho,
leč tu se do nepřátelských zákopů
vrhá druhá a třetí vlna Čechoslováků.
Vítězné „urá!" zní potom už mohutně.

Však hle! V rakouských drátech se
pojednou mihne postava, tam se vy
mrští druhá, tam zase třetí a vlevo se
také kdosi ukazuje ...

(Pokračováni.)

Teplice-Šanov.

Divadelní výbor zahajuje po delší pře
stávce zase svoji činnost. Pozval sou
bor Jihočeského divadla, které právě
hraje v Mostě na jedno pohostinské
představení ve čtvrtek, dne 15. září t.
r. v 8 hodin ve velkém sále městského
divadla v Teplicích-Sanově. Jihočeský
soubor sehraje u nás úspěšnou operetu
Járy Beneše Za naší salaší.
Pohyb obyvatelstva v měsíci srpnu.
Narodilo se 60 dětí, 32 chlapců a 28
děvčat. Dvě děti byly jnrtvorozené,
šest bylo nemanželských. České děti :
Hanirka Hůšáková z Prosetic. Eduard
Šlajs z Chudeřic, Maric Vlčková z
Hradiště, Vladivoj Hrách z Teplic.
Jindřich Vodička, Lexa Kochloífel.
Ladislav Sork. Miroslav Tůma. Ze
mřelo 35 osob. 21 mužů. 14 žen. Ze
mřeli: Karla Stěpničková z Duchcova.
František Šperl z Bystřice. Karel Dě
dek z Teplic, Ánna Tudorova ze ftetěnic. Anna Brabcová z Cukmantlu.
Eduard 11 la van z Teplic. Oddáno bvlo
16 párů, z nichž k české národnosti
se nepřihlásil žádný.
Městské divadlo. Sudetoněmecká stra
na a její složky vydávají bombastická
provolání, kterými vybízejí k hojnému
upisování předplatného v městském
divadle pro nastávající zimní období.
Zajímavé jsou podpisy, jimiž tato pro
volání jsou opatřena. Za svaz Němců
podepsán Dr. Kužel, za německý kul
turní svaz Husák, za německý tělo
cvičný svaz Dr. Ptačovský. Přimyslete
si k tomu ještě jméno nynějšího Ilenleinovského starosty Čermáka a pak
jistě tomu uvěříte, že Teplice jsou
..Henleinov'". t. j. čisté německé město.

Píše: Fr. Studnička, dobrovolec čsl. vojska.

Vzpomínám si jasně, když konec svě
tové války zastihl některé české plu
ky mimo hranice právě prohlášené
čsl. republiky, co naše vojsko dělalo.
Byli jsme s naším turnovským plukem
v Kečkemetu v Uhrách. Zatím, co Pra
ha kol pomníku sv. Václava jásala,
celé Maďarsko pokládalo zbraně, dů
stojníci strojili se do civilu, husaři a
honvédi šmahem opouštěli posádky.
Nastal naprostý chaos, kterým vřelo
celé město, rabování civilního oby
vatelstva atd. Byli jsme požádáni o
vojenský zákrok, aby život města při
šel do pořádku. A přesto, že jsme již,
již chtěli být doma, popadli jsme zno
vu pušku a klid i pořádek obhájili.
Město Kečkemei nám Čechům dalo
jako odměnu, několik vagonů poži
vatin.
Náš voják dokázal smysl pro pořá
dek.
Po návratu do naší drahé vlasti jsme
pochodovali na Hodkovice, Rychnov,
Jablonec, Liberec. Zde měl stát Hen
lein se svým štábem.
Měli jsme v živé paměti vytloukání
oken Národních domů v těchto mís
tech za Rakouska, znali jsme němec
ký teror, který museli naši lidé sná
šeli a sami jsrae slyšeli již za války
světové, že nám budou řezány jazy-

Nebáli jsme se a nebojíme se! Když po
ukončení světové války vraceli jsme se
rozradostněni domů, tu se nám zdálo, že
již nikdy a nikdo nás nemůže ohrožovati. Ale nebylo tomu tak, již v listo
padu r. 1918 musili jsme se znovu zúčastnih bojů proti nepříteli, jak na Slo
vensku, tak na Téšínsku. To ale ne
bylo jako za staré monarchie, to byla
láska k osvobozené vlasti. A ted by
chom měli nechati zmítati naší drahou
republikou jak s lodičkou na rozbou
řeném moři! Nikdy! Jako jsme dovedli
v roce 1918-1919 brániti naši mladou re
publiku a obétovati za ni i životy, tak
dnes, když jsme pro ni už tolik udělali,
nedáme ji i kdybychom zase měli obé
tovati i životy. Jsme připraveni — jen
nás zavolati a nepřítel bude překvapen,
jak se umíme brániti, právě tak, jak
jsme dobrovolné hájili naši republiku
v roce 1918-1919, přijdeme i dnes dobro
volně biti se za její svobodu.
p J,.

Čtěte, půjčujte a rozšiřujte
Svatováclavskou STRÁŽ

Ukládejme
své úspory

u záložny

„HERMES"
která podporuje

náš český živel

v pohraničí
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VŠECH DRUHU, MODERNĚ
PROVEDENÉ, V DOBĚ NEJKRATŠÍ DODÁ TISKÁRNA
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ky. Než po těchto zkušenostech jsme
klidně obsadili město za městem bez
krve a msty za příkoří dříve na nás
páchaná. Náš voják už tehdy dokázal
značnou mravní kvalitu. Odpustili
jsme tenkrát Němcům celou trpkou
minulost a náš voják dokázal mírumilovnost.
A naši důstojníci? Vidím před sebou
naši protibolševickou frontu v r. 1919
od Kremnice přes Banskou Štiavnici
k Levici. V sametové černé čapce a
bleděmodrém stejnokroji majora fran
couzské legie často se nám ukázal ny
nější náčelník vojenské kanceláře pa
na presidenta republiky, divisní ge
nerál Sylvestr Bláha. Často to bylo
na místech velmi nebezpečných, ale
vždycky s naprostým klidem, rozva
hou a s přímým hazardováním vlast
ním životem.
Naše armáda i při letošním cvičném
nástupu dokázala dle hlasů zahranič
ních vojenských odborníků svoji na
prostou pohotovost, rychlost a zdat
nost.
Takovéto vojsko se nikdy nevzdá a
kdyby to muselo být, dokáže chra
brost legionářskou a do posledního
muže.
Náš národ je jednolitý s armádou a
své armádě také věří.

Razítka jen y Peterky
Roudnicko-Libochovicko

Nikdy
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Naše armáda je spolehlivá

Opravy zevnějšku kostela proboštského, které počaly v pondělí po sv.
Jirské pouti na Řipu na sv. Marka 25.
dubna, budou tento týden do posví
cení roudnického 11. září skončeny,
nanejvýše zbude ještě odklízení od
padků a rumu nynějšího i dávného
nahromaděného pod kryibami kostel
ními. Kostel dělá nyní velikolepý do
jem gotickobarokní. Opravy budou
siáti asi 80.000 Kč a bude nutno něko
lik let je spláceli. Na poděkování Bo
hu, že se při nebezpečných opravách
vysokých střech a věží nikomu nic
nestalo, ani vůbec žádný úraz se ne
přihodil, bude na posvícenskou ne
děli 11. září po velké mši sv. Tebe
Bože chválíme.
Vysoká voda v Labi ukázala se zase
v sobotu 3. září po předchozím roz
vodnění sobotním 27. srpna. Labe stá
lo více nežli půl metru nad břehy
následkem rozvodněných přítoků pohorských - ale zase v neďěli klesalo
a již snad nestoupne. Přes deštivé po
časí shořel přece v noci ze dne 1. září
na pálek 2. září stoh slámy na poli
velkostatku v Račiněvsi u Roudnice
a požár zachvátil také mlátící stroj
veďle stohu stojící.
Sdružení čsl. hudebníků pořádalo svou
odbočkou roudnickou v neděli 4. září
dopoledne v 11 hodin velký prome
nádni koncert na náměstí roudnic
kém, v němž hrálo asi 40 hudebníků
a vybralo na obranu státu 1100 Kč.
Na radnici roudnické jsou dále zase
rozhodujícím jazýčkem 3 zástupci po
litických živnostníků, kteří spojují se
zase se stranami socialistickými. Jeden
z vystouplých živnostníků, vlastně
jejich hlava bývalá, hledá přijetí do
strany národního sjednocení, které se
však obává, že by tím mohlo právě
přijití o sjednocení svoje. V několika
obcích okresu roudnického i libochovického budou se konati obecní
volby letos na podzim. Jména jejich
příště uveřejníme.
Do Staré Boleslavě.
Počet hlásících se účastníků na poutní
zájezd do Staré Boleslavě v sobotu a
v neděli 10.-11. září stále roste, pro
tože se tam čekají slavné pobožnosti
na konec třistaletých oslav vrácení
siaroboleslavského mariánského pal
ladia z jeho tříletého zajetí za války
třicetileté od r. 1635- 1638, kdy byvši
vráceno do Prahy, převezeno bylo
slavně do Staré Boleslavě právě o
těchto dnech měsíce září.

sš:

různé zprávy
Paní Růžena Rúcklová zaslala naše
mu ústředí dopis tohoto znění: Těž
kou ztrátu, která mne z vůle Boží po
stihla úmrtím mého drahého manžela,
snažili jste se i Vy mně ulehčili po
slední poctou mu prokázanou. Děkuji
Vám i všem jednotlivým zúčastně
ným katolickým legionářům jménem
celé rodiny co nejvřeleji za jejich účast na pohřbu na Vyšehradském
hřbitově a za doprovod jeho ostat
ků k hrobu. Odplaiiž Vám Pán Bůh
mnohonásobně Vaši lásku, zesnulému
projevenou!

Slavnost, vysvěcení kostela sv. Fran
tiška v Chodově, které vykonal J. E.
nejdp. Karel kardinál Kašpar v nedě
li 4. září i. r., zúčastnila se početná
delegace kaiol. legionářů z Prahy v
čele s předsedou br. D. Polanským.
Slavnosti zúčastnilo se mnoho věří
cích katolíků. Po vysvěcení obětoval
první mši sv. J. E. nejdp. kardinál Kaš
par.

Po skončení církevních obřadů seřa
dil se mohutný průvod, v jehož čele
šlo na 30 legionářů se státní vlajkou,
Orelstvo, místní spolky, který prošel
Chodovem k pomníku padlých, kde
byl položen chodovskými katol. le
gionáři věnec a po pietni vzpomínce
uspořádána národní manifestace na
oslavu dvacetiletého trvání naší re
publiky. Malá Hana Křiklavová před
nesla báseň Naše legie a zemský
předseda kaiol. legionářů br. Dr. Po
lanský učinil slavnostní projev. Po
něm legionářský historik br. E. Dostál
v pečlivě připravené řeči vzpomněl
obětí za svobodu a pevné víry náro
da k uhájení jeho práv. Pevná víra
v Boha a obětavá a neochvějná láska
k vlasti jsou zárukou naší samostat
nosti do budoucna. Br. Křiklavá tem
peramentním
doslovem
jménem
všech účastníků slíbil, že katol. lid
nezradí krev prolitou za svobodu, ale
v duchu legií bude tuto hájili do po
sledního dechu. P. Voženílek podě
koval všem za účast a spolupráci při
stavbě kostela. Chodovští katolíci, ja
ko ostatní katolíci v celé republice,
jsou věrni církvi, Bohu, vlasti a ná
rodu.
— jvk-

r. 1914 a po těžkém zranění padl 7.
července r. 1916 na Sommě. Odpoled
ne konala se manifestace pro mír, de
mokracii a spojence. Město bylo vy
zdobeno střídavě vlajkami českoslo
venskými, jugoslávskými, rumunský
mi, francouzskými a ruskými.
V Kolíně byl odhalen pomník Dr. K.
Kramáři.
Přátelská beseda uspořádána kaiol.
legionáři v neděli 4. září na Strahově
třebas za slabé účasti bratrů vydařila
se svou srdečností a upřímností, kte
rá potrvala celé odpoledne. Hudební
odbor jednoty čsl. Orla z Řep svou
vzácnou ochotou umožnil nám uspo
řádání této besedy a hudba mla
dých nadějných děvčat a chlapců
pod taktovkou br. Hrůzy se tak líbi
la, že všichni účastníci se těší, aby
si mohli hudbu poslechnouti znovu.
Také malá Hana Křiklavová, za své
básničky, přednesené s dětskou roziomilostí, mimikou, jasným hláskem,
byla odměňována bouří potlesku.
Škoda, že počasí nedovolilo, aby be
seda mohla se odbývali v zahradě.

orelstvo
Druhý sletový nástup Českosloven
ského Orle.
Po úspěšných III. branných závodech
mužů a 1. ústředních branných zá
vodech dorostenců a žen v neděli 4.
září, jimž předcházely vylučovací zá
vody v okrscích a župách a jimiž za
hájen byl sletový rok III. sletu Če
skoslovenského Orla, nastupují k obecnému, sdruženému a závodu o
přebor, muži, dorostenci, ženy a do
rostenky. Sraz všech závodníků a zá
vodnic koná se ve střediscích všech
orelských žup v neděli 11. září a za
hájen bude společnou mší svátou, po
níž nastoupí všichni závodníci a zá
vodnice ve srazu na hřištích (za ne
příznivého počasí v tělocvičnách)
vzdají hold státní vlajce a vyslech
nou projev náčelníka Čsl. Orla dr.
Vojtěcha Jílka, vysílaný všemi sta
nicemi čs. rozhlasu v 8.30 až 8.45 hod.
Po projevu náčelníka Čsl. Orla, bu
dou provedeny závody, jimž v kaž
dém středisku bude přihlíželi někte
rý člen náčelnických rad. Po závo
dech následuje spuštění státní vlajky
a hlášení výsledků ústředí.

volná místa
Poříční plavební úřad v Praze I. přijme po
mocného jeřábníka pro pražské přístavy. Žá
dosti do 20. IX. 1938. Bližší v Úředním listě
ě. 199.
Město Brandýs nad Lab. obsadí 2 místa obecních zřízenců. Žádosti do 20. IX. 1938. Bliž
ší v Úředním listě č. 201.
Obec České Budějovice obsadí několik míst.
Žádosti do 14. IX. 1938. Bližší v Úředním lis
tě c. 202.
Prchni správa v. i. nemocnice ve Slaném ob
sadí místo správního úředníka. Žádosti do 20.
IX. 1938. Bližší v Úředním listě č. 203.

Půjčky
ihned k u lan t ně vy řiz u je
BANKOVNÍ ZÁVOD

R. Sedláček,
PRAHA XII., Anglická 6

Sklad nábytku fy

R. Bukáček
nalézá se nyní
v Karlině, Královská 29,
stanice elektrické draky „U VIADUKTU"

Velký výběr bytových zařízení. O je| 617.05

V neděli 4. IX. byla odhalena v Krás.
Březně pamětní deska siarodružiníků
z roty „Nazdar" ve Francii, Oldřichu
Černému, jenž bojoval s rotou od
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