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K*svátku sv. Václava

Svatý Václav
znovu příkladem

Od rána valí se lidské davy
do středu Prahy, jenž dnes je malý
■pojmout to množství celé Prahy,
spějící k symbolu České slávy.

Než tyto řádky vyjdou, bude již mno
hé zřejmějším. Ňež dojde k jejich
předmětu: svatováclavské oslavě le
tošního roku, budou události ještě dá
le. Ale každopádně ať spád vývoje
půjde dobrým směrem nebo zlým,
jedno zůstane nesporným: nemáme
naléhavějšího státního a občanského
příkladu než příklad svátého Václava,
který - ač měl jiná řešení - rozhodl
se položití na váhy osudové budouc
nosti své vlasti svoji drahocennou
krev a svůj mladistvý a nadějný ži
vot. Z legend i z historického badání
víme, že šlo o problém, jak zachrá
nili křesťanskou kulturu ze slovanské
ho východu přišlou před pohanským
barbarstvím jakožto loutkou sveřepé
ho germánství, jehož záDadokultumí
rouška již tehdy měla velmi pochyb
nou cenu. Bratrovražda, usilování o
vladařský stolec a podobné zjevy oné
doby, jež doprovázely podstatu činu
svátého Václava, to vše musí býti po
suzováno právě s hlediska tehdejších
časů a jejich prostředí. Zrovna tak
dnes si odmyslíme veškeré nedávné
kampaně jedněch proti druhým.

Siaroboleslavské
oběti
nejlepšího
výkvětu a representanta naší vlasti
předcházel předvečemí kvas, tedy
iednání koníerence, diplomatické ře
šení a veškerá kurtoasie státníků. Mělo-li to jinou formu než dnes, sotva
byl jiným výsledek, tlumočený svět
ci za časného rána 29. září 909 ve for
mě přátelské rady, ba rady naléhavé
a důtklivé, aby se vzdal dalšího úsi
lí, ježto přátelé nemají pomoci a že
nechtějí. Byl mu přiveden osedlaný
kůň, jakožto smírné východisko, po
jehož užití k úniku by prý nastal
klid a mír. Svatý Václav však neshle
dal tuto radu za dobrou, ani takovou
pomoc za užitečnou a dal tak direk
tivu celým příštím věkům pro svůj
národ a pro svoji vlast: vždy bedlivě
zkoumali pozadí lstivých a zištných
rádců, věřili jen sobě a nebáti se žád
ných obětí pro dobro vlasti.
Kdyby byl svátý Václav uposlechl
nátlaku, byl by snad zachránil svůj
život, zahubil by však život svého ná
roda. Nebyl by národním světcem,
nebyl by pilířem československé kul
tury, protože by nás zde již dávno ne
bylo a dnes by Praha byla sídlištěm
metly lidstva, před kterou by se chvěl
každý kulturní prvek, pokud by ješ
tě do nynějška zůstal. On se však obě
toval a nasadil svůj život. Dnešní
člověk, který se v to vžívá, pravdě
podobně nevynechá úvahu, zda zde
nebyla na místě sebezáchova a tu
ovšem nezbývá než vroucně a na ko
lenou prošiti Ducha Svatého, aby osvítil rozbolavělou moderní duši, aby
„utěšil smutné" a aby učinil co nej
všeobecnějším československé národ
ní přesvědčení, že život nekončí jed
notlivcem a že svatováclavské dědic
tví stojí za to, aby se za ně vycedila
krev.

Jsme národem víry a odvahy. Na roz
díl od moslimského fatalismu jest na
še víra živá a opřená o slavné dějiny,
které svědčí, že pro nás není žádná
doba dosti zlá, aby nás zahubila.
Ovšem i skepse posledního věku na

Zde socha Svatého Václava stojí,
jenž k soužití a lásce k bližnímu zve,
jenž v celek jeden lid nás pojí.

k obrané vlasti a viry své.
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Dnes klaníme se Tobé vděčně,
prokazujíce před tváři světa,

že nás nic nedělí — že stojíme pe\*iě
žulovou hradbou — do skonáni světa.

Již deset století neseme Tvoji vlajku

a vděční jsme té hlavě pod šišákem,
že předky vyvedla z pohanských hajku,
že bůžky přestaly být lidu strašákem.
Svatý kříž Tvé české vlajky
nás sílí morálně čím dál tím víc,
ten lomený je pro pohanské bajky,
s nim společného nechceme mít nic.

Přes tisíc let Tě slaví Český lid.

Utěš smutné zažeň vše zlé —
nedej zahynouti nám ni budoucím —
Svatý Václave!
Josef \ . Křiklavá: Celý národ v těch
to rozbouřených dobách stojí shromáž
děn v jednotné a svorné frontě pod
Blaníkem, v ncobmezené důvěře ve
Tvou pomoc a posilu, v jednotné a
silné vůli hájiti Tvé dědictví, rodné
šíré lány, květnaté lučiny, hory i lesy,
dedinky i města, stověžatou matičku
slovanských měst, srdce Evropy —
Prahu. Hradčany s chrámem sv. Víta,
kde Tvé svaté ostatky společně s tě
ly českých králů očekávají vzkříšení..
Tisíc let chráníme si Tvůj odkaz. Ti
síc let bijeme se za Tvou řeč, tisíc let
jsme věrni Tvé víře, tisíc let odrážíme
útoky sveřepého germánského nepří
tele. A jako Ty před tisíci lety za
chránil jsi národ před útokem a zni
čením. tak i my dnes chtěli jsme
v zájmu pokoje a míru přinésti nejkrajnější oběti.
Pod Tvým praporem s černou orlicí
jsme dnes shromážděni všichni, přišli
i nevěrci a jinověrci, už neběsní a ne
nadávají, ale všichni společně spolé

nás střikla svoji slinou a dříve nebý
valá otázka: co bude, kdyby všechno
spalně dopadlo, hlásí se rovněž o od
pověď. Zlá otázka a příští pokolení si
oddechnou, až vymizí z našeho slov
níku a až zase víra ve svátého Vác
lava a Jeho nezdolnou ochranu se sta
ne všeobecným článkem českosloven
ského kréda a východiskem jakého
koli počínání a jednání. Pokud však
má taková otázka svoji zatímní mož
nost, tedy odpověď není těžká: bě
da každému, kdo by na špatném kon
ci nesl spoluvinu, běda, kdo by se
zalekl, kdo by podlehl špatným ra
dám! Jako štvanec světem pronásle
dovaný vlastním svědomím a výčit

háme na Tvého ducha, na tisíciletou
tradici národního sebevědomí, posilu
jeme jeden druhého, podpíráme slabé
a stojíme na stráži rozhraní Evropy.
Veď nás, jak jsi dědy vodil. Tvůj cho
rál je naším hymnusem snad v nej
osudovějších hodinách bytí národa. —
Před 24 lety na Tvůj svátek začali
se formovat blaničtí rytíři a svěcen
prapor Koruny svatováclavské. S tím
to praporem jsme vítězili na několika
bojištích, jsi patronem našich legií,
naší armády.
Svatý Václave, volá Tě Tvůj lid. stůj
v čele svého národa, zvláště bude-li
musit železem a krví chránili Tvé dě
dictví. Svatý V áclave, zazen vše zlé.
zpívá a prosí Tě německou nenávistí
a pohanskou záští pronásledovaný po
kojný lid ... Uteš smutné, posil je a
nadchni silou lví. aby každý z nás byl
jak ze žuly, abychom tvořili nepře
možitelnou hradbu a skálu.

dědictví Tvého jsa hoden v každé době
a hájit ho. je hotov ihned jít

proti novopohansťví a jeho zlobě.
Odkazu Tvému my věrni zůstanem.

nikdo nás nesvede a nikdo nezdolá,

dnes viru svou před každým zastanem,
dnes Praha velká je, a Vlast naše volá.

Do nové éry vCd nás, chraň každé
zradyi
vůle Tvá budiž nám věčně rádcem,
korouhev Tvá nechť stmelí všechny
strany.
Vévodo náš, bud naši země strážcem 1

Antonín Hodač.

Nedej zahynouti nám ni budoucím.

kami generací, jež by plivaly na jeho
hrob, byl by každý Čechoslovák, kte
rý, aby se osobně zachránil, nevynaložil by vše, co má tam, kde to mohlo
pomoci.
A tu se rozhlížíme po světě a po svých
bližších i vzdálenějších partnérech.
Kdyby bylo nutno, aby všichni živou
cí Čechoslováci položili životy, to by
pouze znamenalo, že další život ne
stojí za to, aby se žil a pak je lepší
smrt. Přece však by takováto oběť
přinesla ovoce, aniž by došlo ke kon
ci. Chtějí-li se již po nás oběti, budiž
nám ponechána jejich volba. A uvi
díme, zda se odhodlá nepřítel sdíleli
s námi tuto hru i kdyby se na celém

světě nenašel kousek svědomí neb
drobet pomoci. To však lak zlé pře
ce není. Svět má čtyři strany a je-li
sever a jih proti nám, je-li západ v
soumraku, pak ještě přece zbývá úsvit na východě. Ale ani kdyby to
ho nebylo, zbývá vždy ještě hlavní
záře našeho národního genia - svá
tého Václava. V Jeho šlépějích nestudí mráz, pod Jeho stínem nepálí
vražedná rána, za Jeho korouhví ne
ní porážky. Skloňme tudíž všichni
svorně: mocní, chudáci, vůdcové, dav
věřící, neznabozi, bez jakýchkoli roz
dílů víry, rasy, věku, skloňme vši
chni své hlavy před svým příkladem
a buďme odhodláni ho následovali.

E. Dostál:

Potkání
Na Václavském námestí volá na mne a
do náruči přijímá „starý, dobry, čes
ký hoch“ A. Havlík. Nevideli jsme
se již deset let; jak se změnil za ta
leta! Slzy má v ocích a radostí ani
nemůže promluvit, tak jej dojalo naše
shledání. A jak by ne. Spolu jsme
sloužili u prvního praporu polních my
slivců, byli na haličské frontě, přišli
do zajetí v Rusku a spolu šli do česko
slovenského vojska.
Všechno si snad v tom okamžiku při
pomněl a představil, co všechno jsme
musili prodělati, než jsme se stali
československým i dobrovolníky.
A on prodělal nejvíce. Pěšky, ve dne
v noci, šel přes 60 verst do českoslo
venského vojska, zasněženou stepí dněprovskou. aby dorazil včas do Kalančáku, kde byli dobrovolníci shromáž
děni k odjezdu. Došel právě v den,
kdy jsme na mužických „bryčkách“
odjížděli.
JŠlovan všude bratry má a všelijakou
bídu mezi nimi taky“, po pozdravu
pravil Havlík. „Musel jsem od tako
vého Slovana-mužika v noci utéci; ne
chtěl mne pustiti do Československého
vojska a dělal si na mne nárok jako na
otroka, ba vyhrožoval mi i smrtí, nezůstanu-li. A nezůstal jsem; národní
porannost mne hnala k vám, bratři, a
s vámi do československého vojska.
A tak mne zde máte.“
Havlík, jeden nejstarší z dobrovolníků,
přes všechny výhrůžky mužíkovy se
nedal odstrašiti, cítil nezdolnou povin
nost k národu a také ji vyplnil.
Naše cesta do československého vojska
šla stepní jízdní drahou do Kyjeva, od
vesnice k vesnici, zachvácené revoluč
ní bouří, až jsme se úplně bez pro
středků dostali do Chersonu. Živili
jsme se společně z toho, co kdo z nás
iněl, dělilo se vše společně stejným
dílem, i „machorka“ (tabák). A když
bylo všechno spotřebováno, prodávaly
se jednotlivé části chatrných oděvů . ..
Rylo mezi námi upřímné, nepředstí
rané bratrství, jež vrcholilo ve skuteč
né komuně.
V Chersonu jsme si oddychli; myslili
jsme, že máme vyhráno a že nás ruské
vojenské úřady jako československé
dobrovolníky přijmou s otevřenou ná
ručí. Ale místo teplé náruče, spatřili
jsme napřažené pěsti k úderu. . .
Na nádraží hlásili jsme se „dežurnému“ (službu konajícímu úředníkovi),
že jedeme do Kyjeva jako českoslo
venští dobrovolci, aby nám vydal líst
ky na dráhu na předloženou ..bumagu“ (dokument) vojenského náčelníka
z Alešky.
Jakmile „dežurný“ uslyšel, že jsme
československými dobrovolníky a že
chceme obnoviti ruskými „továryšči“
opuštěnou frontu, uhodil jednoho z
nás „bumagou“ do hlavy a spustil na
nás jadrně rusky a nadávky se sypaly
z úst, zlosti znetvořených:. „Taková
mizerná sebranka zajatecká, na místo
aby šla ,jia rodinu“ (domů), chce bo
jovat. Našim ,jiadojelo“ (už se jim
nechce) a oni se chtějí státi hrdiny.
Jděte okamžitě z kanceláře, nebo do
stane každý z vás pár políčků.“
Tak jsme začínali, vid Havlíku. Ale
dokázali jsme to, co jsme si předse
vzali: dostat se do československého
vojska.
Tisíce takových, mužíkem udřených
zajatců v roztrhaných rakouských
mundúrech rozmnožilo československé
vojsko: tvrdých v národní povinnosti
jako křemen a uhlazených v bratrské
lásce jako oblásek. národním smýšle
ním poctivých a obětavých. Z nich
povstala velká armáda ducha a zbraně,
která musela zvítězit, majíc všecky
předpoklady plánovité národní výcho
vy k tomuto velikému boji za samo
statnost národa.

Z redakce
Jelikož příští iýden je sváiek sv. Vác
lava a censumi předpisy nařizuji
předloženi časopisu k censuře 24 ho
diny před vytisknutím a nebylo by
možno z technických důvodů vypla
vili časopis včas, vydáváme toto čís
lo jako dvojčíslo. Příští číslo vyjde
v pálek 7. října.

Mezi mírem a válkou
Co píšeme tyto řádky, nevíme ještě
jaké padne rozhodnutí a jaká bude
v nejbližších dnech situace. \ lada pro
jednává návrh anglicko-francouzský a
je jisto, že její rozhodování bude se
díti podle skutečných zájmů republi
ky a národa. Oficielních zpráv není a
podle „Daily Heraldu“ spočívá po
slední plán, který snad vyhovuje i
Hitlerovi, na těchto zásadách:
1. Ve všech okresech, kde v letošních
volbách 75 procent voličů hlasovalo
pro llcnleina. se prý bére za proká
záno, že bylo vysloveno přání po spo
jení s Německem.
2. Nové hranice budou stanoveny po
dle praktických možností.

3. V okresech, kde bylo přes 50 pro
cent hlasů pro Henleina při posledních
volbách, budou prý vytvořeny auto
nomní celky uvnitř Československa.
4. Bude prý provedena výměna obyva
telstva a zaručeno právo menšin, jež
nechtějí být pod nemeckou vládou.
5. Provedení změn v maďarských a
polských krajích.

6. Nové hranice československého stá
tu budou zaručeny velmocemi a sou
sedními státy.
7. Československo bude prý propuš
těno ze svých závazků vůči Francii a
Rusku.
Překvapilo stanovisko Francie a jestli
skutečně je pravdou to, co hlásí do
hady, pak se musíme dívati na vše
chny smlouvy jako na cár papíru,
který nemá žádné ceny. Velmoc, která
jednou zklame, nikdy nemůže si zbudovati soustavu spojeneckých svazků,
protože již nikdo by neměl práva ris
kovat celou budoucnost svého státu
smlouvou, která může býti kdykoli
odhozena. Že se Anglie bojí bolševismu, že má panický strach z války
chápeme, ale co bude dál i když Čes
koslovenskí» přinese evropskému míru
největší oběti?
Německá expanse se nezastaví a kdo
jí učiní přítrž? My v jednotě a svor
nosti stojíme za svým presidentem a
vládou a v klidu, připraveni na vše,
očekáváme příští rozhodující dny, kte
ré rozhodnou, zda naše osudy budou
vyřešeny cestou míru anebo zbraněmi.

Vzpoura zlomena
-jvk- Události posledních dnů pře
svědčili nás důkladně o tom. že naše
volání po zatčení „Fuhrerů“ a pevné
ruky v pohraničí, bylo na místě a
že všechno ,.mazlení“ a jednání s
podvratnými a z ciziny dirigovanými a
placenými živly bylo zbytečno. Henleinovo hnutí mělo být rozpuštěna
již r. 1935 a náš stát mohl býti uše
třen mnohých nepříjemností. Dnes,
myslím, že se nikdo nebude hlásiti
k tomu, co napsal jeden náš deník
v prosinci r. 1937. „že Henleinovo
hnutí, je jejich zásluhou“.
\ zpoura byla dlouho připravována a
organisována z říše, odkud byly do
dávány zbraně, střelivo a odkud se
útočilo tiskem, radiem a všemi pro
středky. Hitler chtěl u nás vyprovokovati revoluci — občanskou válku*
Kdyby nás napadl vojensky, byl by
tu důvod k zákroku spojenců a proto
mělo to být jako ve Španělsku. Ně
mecko by bylo mohlo pohodlne k nám
dodávat Sudetčíkům zbraně, střelivo
a „dobrovolce”. kteří by bojovali proti
našemu vojsku, a když by to nevy
hrávali, šli by dělati v zájmu „klidu a
míru“ ve Střední Evropě, dělati k
nám pořádek vojenský.
Tah se nepodařil. Sudetští „revolu
cionáři“, nejvíce zfanatisovaná mládež,
jak uviděli četnické přilby, jakmile
bylo vyhlášeno stanné právo, ztratili ku
ráž a až na některé výjimky, které
si. bohužel, vyžádaly lidských životů,
byl v několika hodinách zjednán klid
a pořádek.

poznámky
President republiky jmenoval ředitele
Baťových závodu, bývalého našeho vy
slance Hugo Vavrečku mini
strem pro propagandu. Mini
sterstvo bude umístěno ve Valdštejn
ském paláci.
Již 530 milionů na obranu státu složili
naši občané. V těchto dnech jistě zase
se zvýší příspěvek na naši bezpečnost
a ochranu. Počet dárců dostupuje již
výše 300.000.

Novým náčelníkem generálního Štábu
jihoslovanské armády byl jmenován
generál Dušan Simonovič, jeden z nejlepších generálů jugoslávských.

V sobotu 18. t. m. konal se ve Falknově vojenský pohřeb 8 zavražděných
četníků za náležitých poct. Padlí hrdi
nové za svobodu a celistvost naší re
publiky byli převezeni do svých rod
ných obcí.
V’ Anglii. Francii i v Polsku konají se
demonstrace pro ČSR. Hlavně pracu
jící strany stojí za naším národem a
státem.

Pak už vše pokračovalo rychle a naše
vláda skutečně ukázala pohotovost a
pevnou ruku a dnes vidíme, že jed
nání, které jsme s Němci vedli,
bylo skutečně s naší strany krajní
obětí pro zachování míru a že všechny
naše snahy a dobrá vůle a že všechny
pokusy lorda Runcimanna, byly mar
né. poněvadž Henlein se dohodnouti
nechtěl a snad nesměl. Strana SdP,
ordneři. S. F. a všechny útvary byly
rozpuštěny a rozumní Němci se dnes
desí, kam až byli nesvedomitými a ne
zodpovědnými hazardéry s lidskými
životy a majetkem zavlečeni. „Fůhreři“ místo, aby zůstali v čele svých
stoupenců, utekli za liranice a tam
štěkají jak psi přes plot, ale bude to
asi marné, poněvadž zbabělci nemohou
nikdy a nikomu imponovati. Jaký to
rozdíl mezi Schuschniggem a Henleinem. Svedený lid také houfně opouští partaj a tisíce odznaků S.D.P.
bylo zaházeno. Kdyby teď byli na
svém místě vůdci německých křesť.
sociálů a agrárníků, mohli by míti
své stoupence zpět, takto se hlásí
Němci do řad německé sociální de
mokracie
Výsledek puče jest stanné právo v 19
okresích, 30 mrtvých, z nich polo
vina Čechů, z toho 9 četníků. 1 stráž
ník. 2 železničáři a 2 civilisté. 76
raněných, z nichž 17 četníků.
Náš lid přes úžasné štvaní a lhaní z
Německa jest klidný, spoléhá na vlá
du a hlavně na armádu a jest připra
ven hájiti si svoji nezávislost a svo
bodu do všech důsledků.
Vyslanectví ČSR. protestovalo v Ber
líně proti zatýkání čs. příslušníků na
různých místech v Nemecku, kteří se
ničím neprovinili, jen snad tím. že
se narodili Čechy a že se nepovedla
vzpoura v ČSR.

Mimořádná opatření nařízená vládou
ze dne 17. t. m. potrvají 3 měsíce.
Další opatření k zachování klidu a
pořádku mohou uciniti zemští presi
denti.
Dopisy do ciziny musejí nyní za mi
mořádných opatření býti zasílány otevřené. Používání jazyka nekontro
lovatelného, tajného písma, těsnopisu
a pod. není dovoleno.

Celý arsenál zbraní z Německa měli
příslušníci SDP připravený proti našim
občanům a hlavně obranným sborům.
Nyní jsou zbraně odevzdávány našim
úřadům.
Běsnění říšskoněmeckého a nyní i ma
ďarského rozhlasu stává se už směš
ným. Sířené lži jsou takového rázu,
že rozumný člověk se jim musí smát.
Tato propaganda vykoná u nás opačný
účinek, nerozleptá ani nezaseje pani
ku. ale zcelí národ k jednotě.

Petr SÁHUL A

Otče náš
Z připravovaného dalšího svazku Knihovničky
Svatováclavské Stráže „Vzpomínky a pamětí
ruského legionáře Petra Sahuly“.

Otče náš, jenž Jsi v nebesích,
dej otce nám, našemu národu,
by spravoval tu drahou hrstku země
jménem Tvým jen v lásce k bližnímu.
I posvěť se jméno Tvoje,
které od úst k ústům všude zni,
i povzbuď duše moci ducha Svého,
ať jméno Tvé všude se jen stkvi.

Přijď království Tvé, Bože ku všem
znajícím lásku národní
a království Své utvrď všude,
kde český zvuk i české jméno zní.

Buď vůle Tvá a na nás slabých
Úpicích v starém otroctví —
však když duch Tvůj také i v nás žije,
nechť na zemi se vůle Tvoje proslaví. —
A chléb náš vezdejší dejž nám dnes
a požehnej nám naši českou zem —
by živit mohla její dobré syny
a dej nám hojnou žeň.
/ odpusť nám staré viny naše,
jak těm my chceme odpustit,
kdož vrhali se na naše stará práva
a chtěli se na nás jen mstít.
A neuveď nás nikdy v pokušení
bažit po cizích krajích, právech jich,
a dejž by s námi mohli v míru žit
a nepoznali od nás vlastni jejich pych.

Pak nás zbavíš jistě zlého
v historii osudech,
by nevraždil bratr bratra svého
a štěstí kvetlo ve všech národech. —

To stane se — já věřím v Tebe, Pane,
i povždy Tobě děkuji,
vždyť slaveno pak bude jméno Tvoje
po celém světa okolí.
Psáno v uhelných dolech Kolčuginských pro
povzbuzení revolučního hnutí zajatců na Rusi
r. 1917.

Katoličtí legionáři na svátek sv. Václa
va budou míti čestnou stráž u ostatků
sv. Václava v chrámu Páně sv. Víta
na Hradčanech. Sraz všech krojova
ných ráno v 7 hodin na Strahově, kde
bude služba rozdělena. K čestné stráži
vyzýváme i katolíky z italské domo
brany a dobrovolce z r. 1918—1919.
I část pražského členstva jest povinná.

Těžká práce novinářů
Nejhorší snad je dělati týdeník. —
V rychlém spádu událostí a v šíleném
tempu evropských zmatků, kdy kaž
dou hodinu mění se situace, jsou kaž
dé noviny staré a nemají nejnovějších
zpráv. Ráno vyjdou a po vyjití je
už situace nová a nutno psáti docela
jinak. To je u novin, které vycházejí
denně anebo několikráte denně. Což
potom týdeník. Člověk připravuje ná
sledující číslo, napíše článek a pošle
jej do tiskárny a ten pro změnu si
tuace za chvíli nemá ceny. Číslo je už
hotovo, zlomeno a nejlépe by bylo
polovinu věcí změnit anebo napsati
jinak a tak milý čtenáři musíš prominouti, najdeš-li v časopise zprávy,
které jsou už ..zastaralé“ a nehodí se
k poměrům. Redakce není vševědoucí
a nevědí se dopředu ani hodiny, neřku-li 3—4 dny. V Evropě panuje
zmatek, její vlastní vinou. Politikaření
a napalování jednoho druhým se tu
mstí a chytráci toho využívají a zne
užívají takovým způsobem, že jejich
stále otevřeným hubám ustupuje celá
řada států a ztrácí svůj význam a
prestiž.

Zaslal jste předplatné ?

Jiří Sahula:

Svatý vzor legionářů
Katoličtí předáci českého lidu přečasio osvědčili největší udatnost, šlo-li
o obranu češství a římsko-katolické
víry- Nejkrásnější vzor mladistvého a
krajně obětavého hrdiny nám před
stavuje sv. Václav.
Tento junák byl mezi současnými pa
novníky ve střední Evropě zjevem je
dinečným. V době, kdy mocní vlada
ři vůbec neměli literního vzdělání,
náš patron mluvil a psal plynně slo
vansky a latinsky, což působilo ve
liký podiv netoliko v Cechách, nýbrž
i za hranicemi. Podporoval rozvoj do
mácí kultury tak úsilně, že osvětový
ruch tehdy v naší vlasti byl živější
než v následujícím století.
Nejvíce oslňovala Cechy i jejich sou
sedy Václavova vroucí zbožnost. Pro
nás však je zvlášť významno, jak mla
distvý rek dovedl krásně spojovati
náboženskou zanícenost se vzácnou
chrabrostí.
Již jako mladičký čekatel knížecího
trůnu byl nucen náš světec pilně se
cvičili v umění vojenském. Kdyby
toho nebývalo, nebylo mysliielno je
ho povýšení. Tehdejší šlechta v kotli
ně české pokládala za hlavní znám
ku vladařské schopnosti udatnost a
pružnou zručnost v ovládání zbraně.
Kdyby byl Václav po té stránce nevynikl, buď by ho jiní předáci v Ce
chách za svého pána neuznali, anebo
by ho byli násilně zbavili života —
což tehdy nebývalo mezi národy zje
vem řídkým.
Je vhodno připomenouti, že již Boři
voj hrdinsky bojoval. Ještě více jako
válečník se zaskvěl slávou otec sv.
Václava Vratislav. V písemných pa
mátkách se chválí horlivá zbožnost
tohoto syna sv. Lidmily. Zároveň však
se velebí jeho vojenská ráznost. Účast
nil se i dosti dalekých výprav. Tak
s největší pravděpodobností přispěl
na pomoc Luticům proti vpádu Ma
ďarů, kteří vytrhli do Durynska přes
Moravu. Praví se o něm, že „milostí
Boží nepřátele své téměř bezpočetné
slavně přemohl". Cizí spisovatel do
cela zaznamenal, že Vratislav padl
v bitvě. (Novotný: České dějiny 1/1,
447. Stejskal: Sv. Václav, 14, 39.)
Za divokého řádění Maďarů přímo
byl Václav nucen zdědili po svém
otci obranu vlasti; jinak by bývalo
po českém státu veta. Ostatně kmen
Cechů musil se bránili také proti bo
jovné panovačnosti vévodů jiných
slovanských kmenů, sídlících v kotli
ně české. Kdybv byl spolehl Václav
jenom na modlitbu, svou lidumilnost
a smířlivost, bývalo by to pokouše
ním Boha. Proto již jako chlapec učil
se jízdě na koni, používali meče, stří
leli šípy z luku a házeti kopím.
Že prodělal otužovací školu vojen
ským cvičením, je patrno také z jeho
rázného, nebojácného vystoupení,
když se ujal vlády. Nebyla tehdy si
tuace v zemi utěšená. Povaha Václa
vova silně se lišila od povahy jeho
matky Drahomíry, která před tím
vládla jako poručnice. Drsní, zisku
chtiví šlechtici přáli si prodloužení
vlády Drahomířiny, jiní si zamilovali
mladého vévodu, čekajíce, že uvede
knížectví v lepší řád. Obě skupiny se
svářily, až krev tekla.
Sv. Václav svolal šlechtice, aby jim
promluvil ostře do duše. Pronesl stesk,
jak mu někteří překáželi v úkonech
křesťanské zbožnosti. „Nebudu po
slouchali více vaší nepravosti," po
kračoval, „nýbrž řídě činy své přiká
záním Božím, pevně státi budu, po
silněn jsa vyšší milostí. Pročež marné
buďtež šeptů vašich proti mně úkla
dy, ať minou o schůzích obecných
ukrutné vaše rady. Láska k míru ať
vře doma i venku v zemi. Práce ja
kékoliv prospěšnosti ať od soudců
neberou pohromy překrucováním.
Ohavnosti vraždy, kterou poskvrněni
býváte, ať se nikdo více nedopouští.
Jestliže z bázně před Králem nejvyšším neustanete od porušování tohoto
zákona, hněv náš, horoucností k Bo
hu proti nešlechetníkům rozevřelý,
každému takovému provinilci dá sliti
hlavu." (Stejskal d. c., 52-3.)
Ovšem nelze soudili, že světec pro
mluvil touže formou, jakou mu pi
satel klade do úst. Ale že jádro řeči

je podáno věrně, dokazují Václavovy
energické činy. Václav samu svou
matku Drahomiř i hlavní přívržence
její, „syny sváru", ode dvora svého
vypudil,- „zuřivé různice" byly uklid
něny a založen „pokoj církve Kristo
vy". Tedy Václav, jsa si vědom své
odpovědnosti vladařské před Bohem
i národem, pokládal za svou povin
nost vystoupili v zájmu obecného bla
ha i proti podezřelému chování své
matky. Když se však různice zcela
uklidnily, povolal Drahomiř zpět, ale
nedával jí podílu ve vládě. (Svato
václavský sborník I, 38-9. Novotný
d. c., 463.)
Kdo by chtěl tedy světce líčiti jako
nábožnůsikářského slabocha, již při
pomenutá událost takovou pisatelovu
pomluvu vyvrací.
Svou přísnost projevoval i jinak.
Ačkoli byl velikým lidumilem, přece
podle svědectví nejspolehlivějšího ži
votopisu „ty, kteří se v krčmách po
valovali, když nechtěli usiati od své
ho života nekřesťanského, i mnohými
ranami zbil, bojuje tak proti ješitným
mocem tohoto světa." (Stejskal d. c.,
57.)
Jestliže v tom směru reformním osvěd
čil velikou rozhodnost, tím pilněji
dbal toho, aby měl řádně opatřené a
mravné bojovníky. V době neustá
lého nebezpečí maďarského a dobývačných choutek domácích polopohanských velmožů kníže vydržoval
na četných hradech a v zemských

branách vojenské posádky, kterým
věnoval velikou péči. Své vojenské
družině dával nejlepší zbraně i oděv
a choval se k ní srdečně vlídně. Při
tom však dbal přísné kázně, jelikož
vojsko málo ukázněné značí špatnou
a nespolehlivou obranu vlasti. Proto
Václav, „o kterých věděl, že jsou suiovcí, že se toulají bez příčiny, že v
krčmách popíjejí a od prvé víry od
padávaj!, dal ihned k stolici přivá
zali a přísně zmrskali." (Stejskal d. c.,
68.)] Dále se dovídáme, že světec v
mnohých bitvách byl vítězem. Vždyť
ostatně sám před šlechtici, svědky
činnosti vojenské, prohlásil, že chrá
nil podle možnosti vlast proti síle ne
přátel. (Svatov, sborník I., 50. Stejskal
d. c., 52.) Jinde čteme o našem hrdi
novi: „...jehož Hospodin ráčil obda
řili takovou milostí, že i z bitev vy
cházel jakožto vítěz." (Kalousek: Ob
rana knížete Václava svátého, 65.)
Které to byly boje? Předně sv. Vác
lav se musil starali o upevnění ústřed
ní vlády pražské, o zmohutnění náro
da jako politické složky přidružením
menších kmenů slovanských ke kme
ni českému. Kalousek vhodně připo
míná, že centralisační přetvořování
odstraňováním kmenových vévodů,
neprovede se lehce a bez násilí. Za
Václava byl pořádek v zemi hluboce
rozviklán špatným vladařením Dra
homířiným. Ale sv. Václav přece jen
uhájil celistvost území ovládaného a
pražskou moc knížecí nad ním. (D. c.,
75.)

K tomu však bylo zapotřebí vojenské
zdatnosti. Vidíme tedy našeho svět
ce, jak podniká válečné tažení proti
Radslavovi Zlickému, který chtěl
svou moc rozšířili na újmu državy
Václavovy. Náš kníže Radslava po
kořil. (Srv. Novotný d. c., 462. Svatov,
sborník I, 50.)
Pak měl jistě některé vítězné boje
s Maďary, kteří při svých zhoubných
nájezdech do Německa se nechtěli
naší zemi vyhnouti. Faktum je, že sta
tečný a velice bystrý král německý
Jindřich I., byv zemdlen mocnými údery loupeživých rot barbarských,
zavázal se Maďarům k ročnímu po
platku. (Rausse: Die Geschichte des
deutschen Mitlelallers, 114.) Ale náš
kníže Václav neplatil Maďarům nic.
Chráněn jsa hustým hvozdem pomez
ním, a maje statečné vojsko, dovedl
odráželi divoké útoky Maďarů, pro
jejichž jízdní boje naše země neměla
příznivé polohy.

K zastavení zhoubných náporů ma
ďarských bylo nutno, aby Václav a
Jindřich spolu udržovali srdečné přá
telství, aby byli politicko-vojenskými
spojenci. A skutečně oba panovníci
dobře porozuměli významné potřebě
pohnuté doby. Ani jedna jasná, ově
řená zpráva nám nedokazuje,, že
vznikly mezi oběma panovníky váž
né spory a že snad docela vytáhl Jin
dřich proti svátému knížeti s ozbro
jenou mocí.
(Pokračováni na sír. 5.)

Svatováclavská tradice v československých legiích
V literatuře, obírajíce se dějinami na
šeho osvobození, setkáváme se často
s otázkou ideových vlivů, jimiž půso
bila minulost národa na ducha a
myšlenkový obsah československé re
voluce. Psalo se o splnění odkazu ná
rodních bud‘ielů a politických i kul
turních vůdců devatenáctého století,
ukazovalo se na zvlášť plodné půso
bení myšlenky sokolské v zahranič
ním vojsku, sledovaly se velmi hojné
stopy tradice husitské, jak v politické
akci osvobozenské, tak zejména v od
boji branném. Konečně počal se zdů
razňovali i vliv tradice svatováclav
ské, která byla často stavěna - od
obhájců i odpůrců - proti tradici hu
sitské. Spor, řešený hlavně s různých
hledisk náboženských a politických,
nabyl aktuálnosti v době příprav k
svatováclavskému miléniu 1929, jme
novitě vystoupením ministra dra Hod
ži a jeho výkladem o národních tra
dicích. Materiál, který byl od té doby
s obou stran shromážděn, jest i při své
neúplnosti v celku dostatečný, aby
téma, o které běží, mohlo býii po
souzeno i s hlediska objektivně histo
rického.
Mluvíme-li - a právem - o tisícileté
tradici svatováclavské v našem ná
rodním životě, a jsme-li sami svědky
její životnosti a vlivu v době přítom
né, je jistě těžko s* představit’, že by
tradice tato mohla chyběli a působili
právě v dějinném údobí pro národ tak
osudově významném, jako byl osvobozenský boj za světové války. Vskut
ku také kult národního patrona a oslava jeho památky měla v naší osvo
bozenské historii důležité místo, jak
svědčí zvláště přečetné doklady z do
mácího odboje. Ale ani v revoluci
zahraniční nechybějí svědectví o tom,
že mezi symboly našeho úsilí o obno
vení státní neodvislosti, s nimiž vy
stupoval náš branný odboj v doho
dových státech před světovou veřej
ností, bylo též jméno Václavovo. Jde
ovšem o to, jak byla tato symbolika
v legiích chápána a jakým obsahem
ji naplňovali sami legionáři. Pozná
me to jasně z dokladů, jež u celého
zahraničního vojska, bez ohledu na
jeho rozdělení v armádách různých
dohodových států, mluví stejnou řečí
a prýští z téhož národního ducha,
jímž byly naplněny legie.
Zmínil jsem se již při jiné příležitosti,
jak účinně působil hlas dějin na vznik
a vzrůst našeho dobrovolnického voj
ska a jak se tehdy v pravý čas uká-

před níž se konaly bohoslužby v poli,
ale v úředním názvu pluku se jméno
světcovo neuvádělo.
Jest známo, že roku 1916 byl rozkazem
brigády určen 1. pluku za plukovní
svátek den svátého Václava, 2. pluku
den svátého Cyrila a Metoděje. Pozdě
ji za revoluce se ovšem již nové plu
kovní svátky nezaváděly a ze zpráv
o oslavě svatováclavského dne, které
jsem dříve uvedl, je patrno, že nejen
1. pluk, nýbrž i všechny ostatní pře
vzaly dobrovolně svátek svátého Vác
lava za svůj a slavily jej společně.
Jako je tedy jisté, že se 1. pluk úředně
plukem svátého Václava nikdy ne
jmenoval, tak nelze opět pochybovali
o tom, že byl tak v prvních letech
od vojáků často nazýván. Potvrzují to
mnohá svědectví bývalých příslušní
ků pluku i jiných vojáků ruských le
gií — slyšel jsem sám mluvili na Rusi
o svatováclavské Družině — a je to
konečně zcela přirozené, víme-li, jaký
význam měl svatováclavský den pro
1. pluk od samého jeho počátku. Také
náš odborný časopis na Rusi „Česko
slovenský voják" jmenuje 1. pluk pro
starší dobu plukem svátého Václava.
Hned v prvním čísle jeho, vydaném
v Kyjevě „ke dni svátého Václava
28. září 1917", čteme v článku o sou
dobém životě v plucích 1. divise, že
Ke konci se chci ještě zmínili o otáz náš národní svátek (t. j. sv. Václava)
ce, která vzbudila v legionářské li bude „nejokázaleji slaven v prvním
teratuře snad nejvíce polemik, na pluku Jana Husa, dřívějším svatovác
mnoze zbytečných. Je to otázka po lavském".
jmenování 1. pluku ruských legií jmé
nem svátého Václava. Bylo již sne Podobný doklad, že se vojáci sami,
seno dosti důkazů, že se úřední názvy bez oficiálních pohnutek a důvodů
našich pluků podle historických osob- hlásili k jménu národního patrona,
nosií nebo podle zemí a krajů česko který byl řadě generací mystickou
slovenských datují teprve z doby vět ochranou v bojích a který byl právě
šího osamostatnění našeho vojska od vojska po věky vzýván jako po
v Rusku po únorové revoluci. Brzy po mocník a dárce vítězství, možno uzborovské bitvě byl 1. pluk pojmeno vésii též z legií italských. Dobrovol
ván na výslovné přání vojáků plu níci jedné výzvědné roty, která byla
kem Husovým. A poněvadž i další tři odeslána v osmnáctém roce ještě před
pluky zvolily si jména husitských utvořením našeho vojska v Itálii na
vůdců, vznikla v sedmnáctém roce frontu k sedmé italské armádě, říká
celá husitská divise. Pojmenování vo vali o sobě, že jsou vojskem svato
jenských útvarů na Rusi podle světců václavským.
nebo podle určitých historických o- Dostalo-li se proto při miléniové osla
sob nebylo do revoluce možné již vě jednomu z československých plu
z toho důvodu, že to nebylo v sou ků i úředně čestného názvu pluku sv.
hlase s ruským vojenským řádem. Václava, je to jen pozdní splácení sta
Podle tohoto byl ustanoven pro každý rého dluhu a mravní dík památce kní
pluk jen určitý den některého pravo žete - světce, který po tisíc let žije
slavného světce jako plukovní svá v duši našeho lidu jako nejstarší pa
tek, který však nijak nepodmiňoval tron národního vojska i jako nejstarší
pojmenování pluku. Světec ten po symbol našeho národního a státního
kládal se arci za plukovního patrona, života.
Dr. František STEIDLER
jeho obraz zdobil plukovní ikonu,

zala historie národa dobrou a vlivnou
učitelkou. Poctivě myšlený patriotism
burcoval k činům, vyzýval do boje
a historické upomínky na vše, čím ná
rod žil, čím se proslavil, zač bojoval
a trpěl, byly našemu člověku mocnou
mravní vzpruhou osobního odhodlání
k dobrovolné revoluční službě a k bo
jovým obětem. Minulost národa půso
bila však nejen do vlastních řad,
nýbrž dávala zároveň neinformované
cizině přesvědčivé doklady pro ospra
vedlnění naší protirakouské akce, pro
oprávněnost našich revolučních cílů.
A v tomto spojení ozvalo se často i
jméno Václavovo vedle jmen jiných
představitelů národních dějin, jmeno
vitě doby husitské, bělohorské a obrozenské. Že upomínky na vojenskou
slávu, národní i mravní význam hu
sitských revolucionářů byly zvláště
působivé a mocné, je při povaze na
šeho branného odboje samozřejmé.
Tradice svatováclavská žila v legiích
a projevovala se v nich hlavně myt
hem blanickým, symbolikou svato
václavské koruny, pěním chorálu a
oslavováním Václavova svátku. Pro
první údobí revoluce lze to dobře
sledovali zejména u legií ruských, kde
bylo na počátku války těžiště našeho
osvobozenského hnutí.

A. Navrátil:

v

Cesty Československého zahraničního odboje
Do souboru této studie zařazuje re
dakce podrobný popis svěcení svato
václavského praporu v Kyjově a pří
sahy v den 28. září 1914 st. st.
Popis přísahy a svěcení byl uveřejněn
v Československém legionáři“. Praha,
dne 29. června 1934, pod nadpisem
„Současný dokument a svěcení praporu
České družiny“. František Svřiště v úvodu poznamenal, že článek onen vyšel
v časopise „Cechoslovan“ v Kyjevě,
18. (5.) října 1914. Jak udává Syriště,
pořad článku byl tam asi vinou sazeče
přeházen a proto jej Syriště upravil,
zčeštil a doplnil dle ruského originálu
řeči dr. Vondráka, uveřejněné v časo
pise „Cechoslovan“ ze dne 24. (11.)
října 1914. Úpravu a doplňky dal
Syřiště do závorek. Syřiště též udává,
že dle podpisu zkratky V. V., auto
rem článku byl jistě dobrovolník Vla
dimír Vaněk, dočasný člen redakce
..Čechoslovana“. Česká družina tehdy
sestávala ze 4 rot. Prapor na rubu
sestával z ruské trikolóry, na líci z
pole běločerveného, na bílém poli vy
šita byla koruna svatováclavská v polověnci lípových ratolestí. Znaky 3
zemí koruny České a znak Slovenska
přišity byly do rohů později. Svěcení
praporu trvalo následkem dlouhých
pravoslavných obřadů od rána do 2
hodin odpoledne.
Dle Syřiště. slavnostní řečník dr. Vá
clav Vondrák byl jedním z hlavních
předáků volyňských Čechů, za něž bvl
zvolen poslancem do gubemského
zemstva volyňského a měl býti kandi
dátem poslanectví do gosudarstvené
dumy za levicové strany Volyně, již
jádrem byli čeští kolonisté; ti stáli
v boji proti zpátečnickému naciona
lismu. Ve vládních kruzích ruských
platil proto dr. Vondrák za radikála a
pokrokáře.
Syřiště poznamenal, že článek v „Cechoslovanu“ zaslouží pozornosti. To
to plně potvrdí jistě i naši čtenáři.
Zvláště pro katolíky jest důležité znáti přesný obsah řeči dr. Vondráka, při
které poznáme, jakou důležitost při
kládal dr. Vondrák svatováclavské tra
dici při zahájení našeho boje za svo
body.
Místa, kde jest v řeči jmenován sv.
Václav, jsem zde potrhl já.
Článek zní:

Svěcení praporu a přísaha naší
družiny
Jak začínal tento náš slavný den?
Bylo trochu mrazivé jitro toho dne,
když Solíjské náměstí ožilo šedými stej
nokroji naší Družiny, a slunce umlčené
hustými závoji mlh jen chvílemi vy
lilo svoje zvědavé světlo. Tak právě v
té chvíli, když s hudbou blížil se náš
prapor, doprovázený stráží, ozářilo jim
slunce cestu do našeho čtv erhranu, jenž
jako ulitý bez hnutí stál po celé šíři
náměstí. Byl to malebný obraz když po povelech naše bodáky tvo
řily přímé řady pod zlatými kopu
lemi sofijského soboru (chrámu) —
však také se na nás dívalo půl Ky
jeva! Okolo čtverce tísnili se nesčísl
né davy a kordony policie i našich
kádrových (vojska) měly co dělat, aby
zadržely naléhající obecenstvo. Upro
střed ohromné prázdné plochy v na
šem čtverci stály tři stolky: na dva
položili náš prapor a třetí (podložený
kobercem), připraven byl pro evan
gelium.
Ozývá se povel: „Na karaul!“ (K po
ctě zbraň!)
Tisíc pušek zdvihá se naráz v před a
zraky všech upřeny jsou na prapor.
Pomalu rozvinuje se před námi. Na
učili jsme se jej jaksi milovati za
tu krátkou dobu — zákon nepotřebuje
nám připomínati, že je to „plukovní
svátost, již má každý chrániti do po
slední kapky krve“ — každý jaksi
samo sebou cítí, že zde, před očima
má hmatatelně a soustředěně to, co sem
tak dost neurčitě táhlo. Milujeme ten
prapor. Beklo se: při přísaze dotknout
se prsty praporu; my jej však líbali.
Měl-li kdo jakési (výčitky) svědomí
nebo defekty (kazy) ve svém nadšení
— pozoruje sám, že neslyšně zmize
ly a že ten prapor sám pomazává (po

vyšuje) každého na řádného vojína.
Jsou mezi námi povahy, jež nesnesou
žádného seriosního (vážnějšího) mo
mentu, aniž by při něm (nevtipko
valy pro smích svých druhů) — ale i
to ku podivu mizí. Všichni milují
opravdově, pevně.
Prapor je rozvlát silným větrem, ale
toho nás starý praporečník (Jaroslav
Heyduk) nepotřebuje — poutá ihned
rozlétlé barvy ke stolkům a náš adjutant (prap. Brovko) připravuje zla
té hřeby a kladívko.
Naši hoši opět v karaulu. Jede vy
soká návštěva, náčelník štábu generál-lajtnant Chodorovič.
Hudba vítá jej slavnostně, náš plu
kovník (Sozentovič) vychází mu vstříc
s pozdvihnutou šavlí. Nastává krátké
oslovení. Generál potřásá rukou plu
kovníkovi a zastavuje mávnutím hud
bu. Pak obchází naše řady a obešed
celý čtverhran, vrací se ke skupině,
jež se zatím utvořila nedaleko sto
lečků u kašny. Náčelník štábu po
zdravuje se tu s komandantem města
gen.-major. Mederem. s naším váže
ným krajanem gen.-major. Červinkou,
se zástupcem města Burčákem a s
představiteli i zástupci všech samo
statných státních i zemských korpo
rací, se zástupci tisku a se zástupci
české kolonie, jež se v hojném počtu
zúčastnila slavnosti. (Slavnost, bohužel,
ustanovena až v předvečer samého
dne, a proto nebylo možno dáti zprá
vu našemu venkovu, jehož zástupci
byli by nám tak vítáni.) Adjutant po
dává generálu Chodorovičovi kladív
ko a ten pronesl několik slov
oslovení, zatlouká první hřeb do žer
di praporu. Po něm řadou jdou vši
chni hodnostáři i čeští zástupci (na
př. V. Červený s chotí, Jindřišek, dr.
Vondrák, Zuman, Andrle a j.) a s
vřelými osloveními zatloukají po zla
tém hřebu v náš prapor (zabito bylo
celkem 25 hřebů).
Prapor je slavnostně přijat (předáni
v moc vojenskou.
Mezi aktem i před ním je pozorovat
malé hejno fotografů, obyčejných i
kinofotografů, jež se všech stran za
chycují tento slavnostní obřad pro
věčnou slávu naší Družiny. Tak budou
moci videti náš slavnostní den i ti,
kdož nemohli se dostaviti a mnohý tatík se potěší se svým synem. Aparáty
pracuji přesně, vrčíce svými klikami,
tu zachycujíce přímé naše řady, tu
opět skupiny našich zástupců z (Čes
kého) komitétu s p. gen. Červinkou,
tu opět náš prapor, naším plukovní
kem plně (do šíře) rozvinutý.
Se zlatolesklé báně sofijské zvonice
zazněly pojednou zvony — celá har
monická stupnice rozechvěla její zvuč
né útroby a z jejího vchodu vychází
skvělý průvod. Vpředu kráčí ducho
venstvo v zlatých řízách, za nimi archimandrita ve zlaté mitře a s křížem,
za ním opět duchovenstvo, s evange
liem a vzadu kalkanti (ministranti) a
chór.
Náš prapor stavějí před stolek (spo
čívající na koberci, a celý svátý prů
vod staví se kolem něho. Chór začíná
pěti.
Začíná (polní) mše. Pak bere archi
mandrita stříbrný kropáč se svěcenou
vodou a kropí nejprve slovanské a
pak české barvy našeho praporu. Za
ním stojí čeští důstojníci, již budou
přísahati.
Modlitby jsou skončeny a prapor po
svěcen. Nastává akt přejímání pra
poru. Náčelník štábu bere prapor a dává
jej klečícímu před ním plukovníkovi,
zatím co archimandrita pronáší nad
ním modlitby. Plukovník vstává a před
něj opět kleká si náš dobrý praporeč
ník Hejduk. jehož celý šedý vous i
vážný zjev vzbuzuje úctu. Plukovník
opět jemu předává prapor. Pak staví
se (všichni) opět za stolek a archi
mandrita se stříbrným kropáčem (z
koňských žíní) obchází naše řady a
kropí nás svěcenou vodou, modle se.
Vrací se v skupinu a (potom) vystu
puje plukovník se zákoníkem a čte,
jaké tresty stíhají ztrátu praporu, pak
zásluhy, za něž odměňují georgievským křížem.

Nastává přísaha. Všichni zdviháme dva
prsty vzhůru a archimandrita čte pří
sahu, kterou všichni za ním opakují.
Po přečtení — napřed důstojníci a
pak všechno mužstvo — jeden za
druhým přicházejí ke stolu a líbají
kříž a evangelium a pak prapor. Trva
lo hezkou chvíli, než celý čtverec (t.
j.) jeden po druhém se vystřídali.
Konečně stanuli všichni opět na svých
místech. Je velení: ..Pokryť golovy!“
Každý s chvatem nasazuje na zmrz
lou holou hlavu čapku a bere do pravé
ruky vintovku (pušku). Opět velení.
Rady mění se v kolony, a roty jedna
za druhou staví se na hořejším kon
ci náměstí pod soborem. Stojíme smirno (v pozoru). V tom před Družinu
vstupuje pan Vondrák, tajemník Čes
kého kyjevského komitétu, napřed ru
sky a pak česky k nám promluvil
(ruský):
Bratři, nadešel pro nás veliký histo
rický den! Uskutečnil se náš posvátný
sen, v České družině vidíme (zas
konečne) české vojsko; jež má jiti v
boj proti odvěkému nepříteli českého
národa — proti Rakousko-Uhersku.
Není nás ovšem mnoho, ale síla naše
není v množství. Co značí naše (4)
české roty v ohromném moři stateč
ného vojska ruského, do jehož řad
Č. D. dnes vstupuje?
Nešťastné plemeno lidské vedlo pro
nejrůznější příčiny nekonečné množ
ství válek, z nichž však jen málo
zůstalo ve vděčné paměti potomků.
K tomu, aby se válka nestala jen pou
hou válkou, vyvolanou vrtochem ná
hodných ctižádostivců, a aby naopak
t. zv. maso pro děla se přeměnilo v
řady národních hrdinů, zbožňovaných
vděčným potomstvem, k tomu je nut
ně třeba, aby základem jejím byla
nějaká velká idea, nějaký svátý cíl,
ospravedlňující potoky krve, hekatomby padlých těl i moře ženských slz.
Já neznám ve světové historii momen
tu. kdy původem k zápasu by byla
idea vznešenější, kdy věrní synové
vlasti šli by na její obranu s větším
právem, s větším zdůrazněním, než
jdete vy. Vy jdete bojovati nejen za
Čechii a za Slovanstvo, vy jdete v
boj za všechno lidstvo, neboť v Něm
cích svět s úžasem poznal nikoliv no
sitele kultury, ale nejhoršího jejího
nepřítele.
V dávué české otázce vy jste povoláni
pronésti jedno z posledních slov. Vy
víte, za co trpěl, čeho dobýval a
po čem toužil vždy náš národ. Je
to především svoboda ve všech pro
jevech lidové duše, politická samo
statnost zemí koruny svatováclavské
i vybudování našeho vnitřního živo
ta v duchu národním a na demokra
tických základech.
My jdeme k našemu posvátnému cíli
odkrytým hledím, neboť my nejsme
založeni, abychom svůj vlastní bla
hobyt stavěli na zničení druhých. My
zakoušeli jsme na sobě po tři století
veškerou tíhu germánské poroby a
jesuitské nesnášenlivosti, jsme však
daleci toho, splatit touž měrou svým
nepřátelům. Uznalá slovanská rasa, ke
které i my náležíme, nikdy se nesníží
k politické mstě. Jediný cíl, ke kte
rému směřujeme, je ustavení takového
pořádku, při kterém by byla vylou
čena možnost utiskování jednoho ná
roda druhým.
A hle, vás potkalo řídké štěstí; vy
se objevíte v usoužené Čechii jako
zvěstovatelé nového života, ve vašich
rukách prudce zaplane pochodeň svo
body a přicházejícího štěstí, vy budete
těmi anděly, kteří přinesou stráda
jícímu českému národu dlouho želanou
zvěst o právu, podle kterého konečně
sám bude řídit svůj osud bez cizího
poručnictví a podle kterého bude mo
ci věnovati své národní sympatie z
náklonnosti své duše a svého srdce —
Slovanstvu a Rusku.
Vám jediným je souzeno srazit se s
kletým nepřítelem tváří v tvář v ote
vřeném boji, vy jste jediní z Čechů,
jdoucí na pochod právě ve veliký svá
tek zahraničních bratří, na něž těžce
doléhá prokletá vláda rakouská. Ho
nili naše bratry do vagonů bajonety
a když oni — nechtíce jiti proti svým

bratřím, Srbům a Rusům — vrhali
se na své mučitele, byli stříleni po ce
lých stech. Bratři naši dovedli sice
odplatit všem svým proklatým katům
a svým úporným pasivním odporem
připravili již předem katastrofální po
rážku rakouské armády, jsou však
přes to připraveni o štěstí přímého
boje a opojné možnosti vrhnout se na
svoje utiskovatele a zadávit je.
Veliký cíl, za který vy jdete do boje,
žádá i veliký čin. Vy jste skutečná
družina vítězství nebo smrti! To není
fráze, nýbrž opravdová, drsná sku
tečnost. Pro vás neexistuje zajetí, ni
kdo z vás jistě nebude chtít podstou
pit! ponižující trest smrti z rukou
rozvzteklených Rakušanů — pro které
Česká družina je nej těžším ortelem
nad vší jejich lží, kterou jsou prosáklí
a nad jejich vládnoucím násilím. (Vy
musíte zvítěziti nebo umřití.)
Vy však zvítězíte! Nevyrazivše ještě
v pochod, dobyli jste již nejdraho
cennějšího vítězství bez krveprolití.
Vy jste dobyli srdce ruského národa!
Od samého začátku Družina vzbudila
nejživější zájem v nejširších kruzích
obyvatelstva. Vy jste viděli, jak po
stupně rostl tento zájem v nejstarším
stoličním (hlavním) městě, staroslav
ném Kyjevě, jak se šířily zprávy o
cílech Družiny a jak zároveň zájem
ten obracel se v srdečné sympatie. Po
hleďte na ty milé děti i jinochy, žá
ky reálného gymnasia, které jsme
svou přítomností (umístěním) proti své
vůli v poslední době velmi stísnili.
Kolik nadměrné pozornosti, družné úěasti i nej něžnější ohleduplnosti pro
jevili oni k vám! Nechť budou tyto
city našich nových přátel pro nás po
svátnými, bratři, neste je ve svém
srdci v naši vlast, Čechii, nechť ony
budou zvěstovateli příštích bratrských
citů mezi rodící se Čechii a velikou
Rosil!
Drazí bratři! V řadě překrásných
pověstí (jimiž), je poeticky ověnčena
pravěká historie českého národa, vy
jímá se prorocká báje o Blaníku
a rytířích českých. Znáte ji, ka
ždý Cech dobře ví, že až přijde pro
národ náš doba nejtěžší, hodina po
slední — otevře se Blaník a vytr
hnou z něho šiky rytířů, kteří při
nesou spásu zemi české.
Což není tato hodina (tou) poslední?
Necítíte, bratři, že vy jste to ti ry
tíři, kteří vycházejí z posvátných hor
kyjevských, kolébky Slovanství, aby
ste mohutným vojem na nepřítele udeřili? Což nevidíte máť, naši českou
zem. kterak utýraná a krví zbrocená
spíná k vám ruce a volá věrné syny
na pomoc? Jděte, bratři, a strhňete
otrocké okovy s drahé vlasti naší a
sláva nehynoucí budiž vám. Ať žije
Česká družina! Nazdar!“
Dnes slaví pravoslavná církev svá
tek zbožňovaného v Cechách velikého
mučedníka s v. Václava, rytíře,
knížete, kterého si český národ vy
volil za svého ochránce. Dnes byl po
svěcen prvuí prapor, ozdobený koru
nou ochránce českého národa, s v. V áclava! S tímto praporem půjdete
zmužile do boje za lepší budoucnost
vaší vlasti. A s v. V á c 1 a v, podle če
ské poetické legendy, čekající v hoře
Blaníku spolu se svými rytíři, až na
stane ona poslední hodina osvobození
českého národa, přijde vám vstříc a
pomůže vám, povolaným, roztrhnouti
staleté okovy, kterými tyran spoutal
vaši vlast — překrásné Cechy. Na
zdar!
Na utvoření Družiny a (přeměny) do
brovolníků na vojíny, mnoho práce
vynaložil generál Chodoríovič. Jménem
Družiny, prosím, Vaše Prevoschoditělstvo prijmouti srdečné „Zaplať Bůh!
a jménem českého národa: Nazdar!
Urá!“
Po jeho řeči opět hromové „Urá!“
a hudba hraje tuš a ..Bože cara chrá
ni!“
(Reci ty) nebyly mluveny na licho,
(tak tomu je) vždycky, mluví-li k nám
někdo tak pěkně od srdce k srdci,
dotýkaje se při tom citlivého místa,
jež v duších jedině zůstalo ušetřeno
— místa, kde chováme své pevné
ideje a za jehož svatost se nestydíme.

Vidíš bodáky hustými radami na jeden
povel (hned) padající (hned) se zdvi
hající, slyšíš slova, na než jakoby če
ské déje čekaly, cítíš celé to ohromné
svítání svobody, s nímž krok za kro
kem postupuješ mezi prvními jako
jitřní světlo — a to se zbraní v ruce
a maně kloníš hlavu, neboť pociťuješ
onu dojímavou spokojenost z vyslo
vené velké myšlenky, jež předchází
odvážný čin. A ty víš, že to všichni
tak cítí a jsi nadšen, tiše, ale roz
hodně nadšen. Buďsi! Půjdu, své vy
konám a umru! Proto ta slova tak
působí, že je k nám mluví ti, kdož
jsou též nadšeni a vedou nás.

Hudba (skončivši svůj úkol) stehuje se
na druhý konec od nás a začíná hra ti
na znamení marš k našemu ceremonielnímu pochodu. Ozývá se povel.
\ intovky vyskočily na ráz na ramena
a první (řady) vykročily. My za nimi
si řídíme krok — a po mezeře vy
kračujeme též, hlavy na právo, kde
spokojeně kývá na nás generál Chodorovič. Náš vzvod (četa) dostává slo
va pochvaly a odpovídá. Došli jsme
a (zastavujeme se) opět. Hudba přešla
nám v čelo, náš plukovník s adjutantem na koni razí si cestu kupředu.
Hladina obecenstva se hrne za námi.
Slavnost je skončena a my se jdeme,
se svým rozvinutým praporem projít
po městě. Hudba začíná pochod a
Česká družina slavnostním krokem
prochází \ elkou Vladimírskou, zahý
bá do Funduklejevské (na Kreščatik).
Obecenstvo mává šátky a provolává
„Nazdar“ a „Urá!“ Zatáčíme se na
hora (Vladimírskou horku), ubíráme
se každá rota do svých domovů. Rot
ný pozdravuje nás co skutečné vojíny
a my se rozcházíme. Jsme tedy pra
vými vojáky. — na svou ideu jsme
přisahali.

Co nám píší čtenáři o „Svatováclav
ské Stráži“: Posílám vám adresv zná
mých, kterým se zamlouvá řízné psaní
časopisu. Stráž vyvěšuji do výkladní
skříně a zatrhávám úvahy o věcech ča
sových a vojenských a lid všeobecně
souhlasí s Ipsaltím a mám mnohdy před
výlohou zástupy lidu bouřlivě debatu
jících a schvalujících Vaše nebojácné
psaní o věcech každého dnes zajíma
jících

ZBOROV
Z knihy M. Pleský „Velezrádci“
(Vydalo naklad. L. Mazáč, Praha.)
( Pokračováni.)

K nástupu nováčků
1. října
- jvk - Celá nová generace českoslo
venských branců nastoupí 1. října pod
prapory pluků naší armády. Nastupují
ve vážné době, celých dvacet let ne
nastupovali nováčci za takových okol
ností, jako ti. které vlast povolala
letos k vykonávání nej vznešenější pov innosti. Doplní tisíce věrných synů
národa, kteří dnem i nocí stojí na
stráži hranic a majetku občanů naší
republiky. Nevíme, co přinesou nejblizší dny. ba nev íme ani hodiny ...
Snad zahřmí dela a vaše mladá prsa
budou vystavena nepřátelským kulím.
Kulím zločinců, vrahů a zlodějů, kteří
přijdou loupit a krást naši vlast, vraž
dit nejen muže, ale i ženy a děti a
proti tomu výpadu budete tvořiti hráz.
Živou hradbu těl, přes kterou nesmí
přejiti zločinecká noha.

Nejdete chrániti cizí zájmy, jako mu
seli choditi vaši otcové, jdete do slu
žeb své vlasti, svého národa, jdete
chrániti své matky, sourozence, jdete
abyste byli záštitou práva a pravdy.
Vedle vás stojí připraven chránit si
své celý národ, ženy, děvčata, starci,
všichni, kteří jsme zde doma, budeme
vám pomáhati. Všechny nás pojí slova
„Nedáme se“.

Snad, doufejme, že nás Prozřetelnost
uchrání, se některý z vás nevrátí, ne
bo přijde jako hrdina, který kus své
ho těla obětoval vlasti, snad přijdete
jednou domu a nikoho nenajdete, kr
vavá litice. kterou chystá pohanský
a zpychlý zloduch, neušetřila by ani
dětí a žen. budou to těžké oběti, ale
bude to více než každá jiná práce,
než všechno, co jste snad za dlouhý
život vykonali, bude to hrdinná epo
pej národu a jeho budoucnosti.

Snad ožije Zborov, Bachmač. Doss Alto, Vouziers, Arass a nastoupíte na
místa hrdinných otcu, ukážete, že jste
syny národa legionářů a stanou se
z vás druhé legie, legie spravedlivé
demokracie, legie svatováclavské víry,
českého života a kultury. Hoši, věříme, že bouře se přeženou,
doufáme, že z černých mraků nevyšlehne blesk, ale vy budete na před
ních strážích stále, dokud vás nevystřídají mladší. Dělejte svému národu
čest a Bůh vás ochraňuj.

níků plazí zpět, to se zraněnou rukou,
nohou, hlavou. Dobelhalo se jich do
zákopu čiyřicetosm. Osmačtyřicet ra
něných od 1. roty ...

Jak velitel roty, podporučík Zach, V tu chvíli, když rota vyráží k nepří
lak všichni jeho vojáci inslinklivně teli, dávám rozkaz 3. četě, aby se pře
cítí, že se něco musí stát. 1. rota ne místila do střeleckého zákopu. Jsme
smí déle vyčkávat! Musí projevit zálohou roty, snad jedinou zálohou I.
svou inicialivu, musí vyrazit! Povzbu praporu a možná že poslední zálohou
dí lak Finlandce, kleří stalečně vylr- brigády, poslední Čechoslováci. Vše
vávají před nepřátelskými dráty, a ho všude jednadvacet bojovníků ...
tím snad přispěje k úspěchu bratří Přesun do střeleckého zákopu není
na levém křídle. 1. rota nemůže se dí tak snadný, jak by se zdálo! Ještě
vat nečinně, jak se bratří i zemljáčci před hodinou to spojovacím záko
bijí, jak se obětují. To by vojáci 1. ro pem jakž takž šlo. Leč od 9. hodiny
ty nevydrželi...
bombardují Rakušané celý úsek roty
Je 9 hodin 45 minut... První rota se a spojovací chodba už dávno vzala
za
své. V několika místech je zasypá
řítí kupředu. Chlapci od 1., 2. a 4. če
ty a v jejich čele práporčíci Zach, Do na, srovnána, a pokusí-li se kdo pře
šek a Reisinger už jsou před zákopy. běhnout, upoutá na sebe palbu celé
Rota měla vyčkat, až Finlandci dobu Mohyly. Jiné spojovací chodby ne
dou Mohyly. Rota však nečeká, úto máme a tak Rakušané, chtějí-li zabrá
čí. Utočí na svůj vrub!
nit v postupu posil, mají to velmi
Před Mohylou nejdříve ticho, ale již jednoduché.
se pozornost nepřítele jak s Mohyly, Vidím, že jinak to kupředu nejde než
tak se hřbetu obrací k první rotě. Zá po skupinkách. „Tak, hoši, kupředu!"
kopy 1. roty i celý prostor před nimi pobádám.
až k nepřátelským feldvachám jsou
Prvních pět přebíhá šťastně, nepřá
pod krupobitím střel. Leč chlapci 1. telské granáty vybuchují až tehdy,
roty nedbají, statečně se ženou na ne když hoši mizejí v hlubokém trych
přítele. Spěchají na pomoc Finland- týři. Dalších pět se dostává přes ne
cům, na pomoc I. a II. praporu. V če bezpečné místo také bez nehody, ač
le statečných bratří chrabří důstojníci koli nepřátelský granát kteréhosi po
- Zach, Došek, Reisinger.
valil. A štěstí má i další pětka, už
K císařským zákopům nedaleko, jen je také v bezpečí. A nyní posledních
500 kroků! „Kupředu, chlapci! Kupře pět!
Chlapci se vymrštili. Vidím však jen
du!"
A sotva rota vyrazila, už má nesmír čtyři. Kde je pátý?
né oběti. Práporčík Reisinger, hospo ’Vtom za traversou výstřel. Výstřel
dář Jaroslav Novák a student Ivan z pušky. Kdo střílí, proč střílí?
Záleský klesají mrtvi, podporučík Několik skoků a jsem za traversou. A
Zach, práporčík Došek padají těžce tu smutný, odporný obrázek. Jeden
raněni. Leč není toho dosti! Každou z mých podřízených — nechci ho jme
chvilku vidíš, jak se některý z útoč novat - krčí se na střeleckém stupni,

Památce padlých úderníků
V těžkých chvílích, plných sensačních
událostí, napjetí co přinese příští den,
zapomíná se i na události, které by
jinak neušly redakčnímu péru a tak
teprve dnes vzpomínáme padlých 16
úderníků 3. úderné roty s jejím hrdin
ným velitelem br. ppor. Ant. Halbichem. 6. září t. r. bylo tomu 20 let,
kdy v hlubokých uralských lesích v
boji o vesnici Utkinský závod obě
tovali své životy. Mladí, veselí, smělí
a odvážní hoši, hrdinní čs. vojáci,
kteří s Celjabinskou skupinou, spo
lečně s pluky slavné I. divise zúčast
nili se všech vítězných bojů.
Vykrváceli za svobodu národa, za svo
bodu své vlasti. Společná mohyla na
hřbitově v Jekatěrinburku přikryla
hrdinná bezduchá tela.
Po dvaceti letech útok na jejich dílo.
Národ, při vzpomínce na Vaši krev
přísahá, že nezradí a nepodlehne. Věčňaja pamjať.
-jvk-

Doss Alio
Ve středu 21. září připadlo dvacáté
výročí bitvy u Doss Alta. kde naši
italští legionáři, příslušníci pluků 33
a 34 hrdinně odrazili útok rakouských
vojsk. V tmavé zářijové noci jMokusili se Rakušané dobýti koty 703. Ne
podařilo se jim to. Naši chlapci v pe
kle nepřátelských střel posice uhájili.
Byla to poslední rána, vedená zkomírající monarchií, ale nedopadla. Na
razila na pušky a granáty našich bra
tří a zastavila se před jejich hrdin
nými srdci a hrdými lebkami. Na nás
nyní zvlášť je, abychom svým dětem
uchovali dědictví silné, zdravé a ne
ztenčené. Jsme tím povinni sami sobě
i všem těm mrtvým na hřbitově sv.
\ áclava na Monte Dossioli. Tak jako
před 20 lety — byl to snad počátek,
pak 20 roků oddech a pokračování
dnes, budeme státi na hranicích své
vlasti jako tehdy na návrší Doss Alta,
Sasso Saga, Caverny Bossi a nepustíme
nikoho ani o krok dál. Hrdinové od
Doss Alta celý národ, třeba mu není
možno vaše hrdinství v těchto chví
lích oslaviti. vás bude následovati.
-jvk-

Čtěte, půjčujte a rozšiřujte
Svatováclavskou STRÁŽ

drží si nohu, křiví tvář, naříká. Ra
kušané prý ho zranili.
A z jeho vintovky se kouří, hlaveň je
žhavá...
Československý voják? Zborovák?...
V střeleckém zákopu ranění bojovní
ci — práporčík Zach s přeraženou ru
kou a se třemi střelami v boku, prá
porčík Došek s rozbitou hlavou a ji
ní a jiní. Nejsou však v bezpečí. Ve
střeleckém zákopu je v tu chvíli ja
ko v pekle.
Těžce raněný Zach vydává poslední
disposice: 3. četa se připraví k vy
ražení, aby zesílila útočný sled.
Zach se ptá, je-li už za 1. rotou zá
loha, jsou-li za námi Rusové. Za ro
tou má postupovat ruský úderný pra
por. Tak oznánúl před bojem Cecek.
Když hlásím, že jsem zemljáky nevi
děl, o nich neslyšel, píše Zach Cečkovi hlášení o posilu.
„Spěchej, vyhledej Céčka, vysvětli
mu situaci. 1. rota v nepřátelských
drátech, velké ztráty, nemůže kupře
du, nemůže zpět. Rychle!" nařizuje
Zach.
Běžím. Kam, nevím. Uháním střelec
kým zákopem. Vyhledat poručíka
Céčka. Kde asi je? Zajisté mezi prv
ními, u nepřátelských drátů, či už za
nimi. Pádím k nepřátelské posici. Štvu
se po poli, nalevo vpříč, na „český
nos". Ale jen několik skoků a musím
zpět, neboť po mně pálí nepřátelský
kulomet.
Československý zákop je prázdný.
Nevidím jednoho bojovníka. Jsou
všichni vpředu. Kde?
Urazil jsem asi 200 kroků a znovu
se řítím do pole. A letím jako šíp,
znovu na „český nos". Před kulome
tem mě chrání táhlý hřbet, nemusím
s" krčit.

(Dokončení se str. 3.)

Palacký a jiní spředli svou domněn
ku z velmi zmatené zprávy němec
ké.
Nemecký suchý letopisec Widukind
zaznamenal, že Jindřich přitáhl ku
Praze a „přijal krále jejich (Cechů)
K poddanosti. Již v tom je chyba,
ze pisatel nazývá českého knížete krá
lem. iMapsal ty řádky skoro 40 let po
smrti našeho svéice - dle matného
doslechu. Jméno Václavovo nevyslo
vuje, neudává také určité, kdy k to
mu taženi došlo. Widukind o událos
tech mimosaských vůbec jevil vědo
mosti velice chatrné, takže i jiné jeno záznamy byly chybné. Sam po
znal, že se nedrží časového poradí
události,- docela ve svých zprávách
zaměňoval osoby. A zprava takové
ho kronikáře by měla snížili rytirskou
čest právě sv. Václava? Zároveň jest
pouhým dohadem zpráva Palackého,
že nás světec se zavázal k poplatku
300 hřiven stříbra a 120 volů. Pekař na
základě pilného prostudování původ
ních zpráv dí: „Žádný pramen, ani
náš, ani cizí nepraví nic takového."
Zkoumejme ješié dále. O sv. Václavu
psáno horlivě již ve století X., brzy
po jeho smrti. Ale v žádném životo
pise nezaznamenáno, že by byl s Jin
dřichem nešťastné válčil anebo že by
býval fysickou mocí přinucen k po
platku. Ani pisatelé slovanští, kteří
nejlépe životní osudy Václavovy zna
li, nic nesdělili o události dosahu tak
velikého. Zato však máme jistou zprá
vu, že Jindřich Václavovi daroval
část toho, co Sasové považovali za
svůj nejdražší poklad, totiž rámě z ostatků sv. Víta, přijatého patrona Saskě země. (Tomek: Dějepis města Pra
hy I, 8.) Byl by král uštědřil tak vzác
ný dar vzdornému a jen fysickou mo
cí pokořenému vévodovi?
Ještě něco více! Utvořena totiž le
genda svědčící o vřelém vztahu Jin
dřichové k našemu světci. Když prý
konána schůze Jindřichova s knížaty,
náš světec se opozdil. Rozmrzelý král
prý zakázal pod trestem smrti všem
přítomným vstáli při příchodu české
ho knížete anebo mu popustili mís
to. Když však světec vstoupil do za
sedací síně, král sám kvapně povstal,
objal ho a posadil vedle sebe na trů
ně. Později na učiněný dotaz odpo
věděl, že viděl knížete s ozářenou
tváří v průvodu dvou andělů a na
jeho čele světlý kříž. (Stejskal d. c.,
61.)

(Dokončení příště.)

Na bojišti mrtví junáci. Jiní - raně
ní se vracejí zpět. Ptám se, neví-li ně
který o Cečkovi. Nikdo o něm neví.
Běžím dál, až jsem v nepřátelských
drátech. Dráty neporušeny, v nejlep
ším pořádku. Marně hledám průcho
dy — díry. Ruští dělostřelci rozbili
dráty na Mohyle, na nás však zapom
něli. Čechoslováci si s dráty poradí
sami!
Nevím, jak jsem se propletl. Stálo to
hodně námahy a utrpení. Ze stejno
kroje visí na mně cáry, ruce i obli
čej jsou do krve rozdrásány.

Přede mnou zuří boj. Vidím Čecho
slováky pobíhat po zákopech. Na triqonometru 394 „U dubu" a na Mo
hyle dosud císařští.

Nezapomenutelných dojmů z bitvy u
Zborová je velmi mnoho, jedním z
nich - pohled na nepřátelské záko
py. Na ruské straně pouhě zbořeniště,
na Mohyle a pod Mohylou — bašta,
pevnost! Zákopy mohutné, hluboké.
Závrať se o mne pokoušela, když
jsem stanul nad nimi.
Pádím od drátěných překážek k zá
kopům, maje v úmyslu je přeskočit.
Ale tu chtěj nechtěj musím se zasta
vit. Pode mnou propast - hluboké,
široké, mohutné zákopy. Nikdy jsem
tak skvělého opevnění neviděl! Zůstá
vám bezradně stát, nevím kudy kam.
Tak jsem překvapen.
Leč tu široké solidní schody. Sestu
puji, vcházím do střeleckého zákopu
a pak do spojovací chodby. Tuším,
že tam Céčka najdu.
V zákopu není člověka. Myslím ži
vého člověka. O neživé každou chví
li klopýtám. Konečně vidím muže, je
opřen o stěnu. Práporčík Kosina, ble
dý, uštvaný, vyčerpaný, nabírá de
chu.

Nervy nejsou železo
Dny, týdny, měsíce, nekonečnou zdá
se doba, která našim nervům ukládá
těžkou zkoušku. Rozhlas i tisk přiná
šejí výzvy z úředních míst, které na
bádají k zachování klidu a discipliny.
Žijeme v ustavičném napjetí, v ho
rečném očekávání, co zítřek přinese,
hodinu za hodinou posloucháme roz
hlasové relace, německý rozhlas z Ber
lína a v Českém podání z Vídně tak
períidním, prolhaným způsobem ostouzející naši republiku, přinášející
pokyny a rozkazy uprchlého vedení
rozpuštěné Sudetoněmecké strany a
jejího vůdce Konráda Henleina, jeho
velezrádné prohlášení o připojení k ří
ši, moskevský rozhlas, slibující nám
bezpodmínečnou pomoc a mluvící
o nastávající válce jako o hotové vě
ci, a nejvíce ovšem uklidňující roz
hlas československý, který nás ujišťu
je, že vláda úplně ovládá situaci, že
má dostatečné prostředky, aby potla
čila jakékoliv zárodky vzpoury, a že
jen od nás žádá, abychom měli pevné
nervy, s klidem a rozvahou abychom
přijímali všecka opatření vlády a ne
dali se za žádných okolností vyprovo
kovat k nepředloženostem a k inci
dentům, které by postavení vlády jen
ztěžovaly.
My hraničáři máme dobré nervy a
dlouho jsme se přemáhali, zachová
vali klid a rozvahu, zavírali oči, aby
chom neviděli, zatínali zuby a svírali
pěstě při všech ať skrytých ať otevře
ných útocích z Henleinovské strany.
Ale ani naše nervy nejsou ze železa
a nelze je napínali do nekonečna.
Norimberská řeč německého kanclé
ře, obsahující místo očekávaných slov
o míru jen slova nesmiřitelné nená
visti proti Československu, způsobila
pravé pobouření mezi hraničáři, které
se ještě stupňovalo, když po řeči ná
sledovaly skutky poštvaných Henleinových příslušníků. Zprávy z úze
mí Chebského, Kraslického a Falknovského, že tam vypukla otevřená revol
ta proti státu a jeho bezpečnostním
orgánům, že tyto v důsledku obdrže
ných pokynů si ukládaly krajní sebe
zapření a nepoužily nutných, ostrých
a bezohledných prostředků k jejímu
potlačení a sami se staly jejími ne
vinnými obětmi, se lavinově šířily
v celém pohraničí a všude ovšem vy
volaly znepokojení a úděs. Stanné prá
vo, vyhlášené ve vzbouřivších se

okresích, částečná mobilisace zas jako
21. května v noci prováděná, zavřené
německé školy, zostřené hlídky na
hranicích a konečně úředně vyhláše
né rozpuštění Sudetoněmecké strany
a útěk jejích vůdců, to všecko tak pů
sobilo na naše nervy, že u mnohých
selhaly a propadly panice, ne k vlast
nímu prospěchu, ani ne ku prospě
chu státu. Nervy nejsou železo a to
pro usirašence jest omluvou. Ale je
jich chování a jednání mohlo míti ne
dozírné následky a těžce poškodili stát
i je samé. První, kterým nervy vypo
věděly službu, byli ovšem židé, za
nimi následovali čeští lidé nedávno
teprve v pohraničí usedlí, ponejvíce
z úřednických vrstev,- nejlépe ve
zkoušce obstáli staří hraničářští ko
záci, dlouhá léta tu usedlí čeští lidé,
hlavně z chudých dělnických a živ
nostenských kruhů. Ti se nezalekli ani
teroru z Henleinovské strany a hro
zeb jejích štváčů, ani hrozícího nebez
pečí války, setrvali na svých místech
a zachovali klid a rozvahu. Mnozí
z nich se přihlásili dobrovolně do obranných sborů Národní gardy, Střel
ců či Stráže svobody a při svém za
městnání konají ještě noční hlídky na
ochranu českého majetku, na obranu
ohrožených českých životů. Těmto ne
ohroženým a obětavým dobrovolcům
obranné služby náleží všech hrani
čářů dík a uznání, právě tak jako
všem příslušníkům stráže bezpečnosti,
četnictva a armády, kteří po dlouhé
týdny již konají nadlidsky těžkou a
vysilující službu, celé noci nespí, zdra
ví i životy nasazují na obranu státu,
na ochranu svých spoluobčanů. Při
vzpomínce na tyto hrdiny, kteří opravdu jakoby měli železné nervy,
chování ustrašenců musí vzbuditi od
por a opovržení. Chápeme a snjad
ani nemůžeme zazlívati židům, že
ihned po norimberské řeči se nervově
zhroutili, že honem vybírali své vkla
dy, prodávali své obchody a domy
a o překot se stěhovali do Prahy nebo
jinam do vnitrozemí, kde se cítí bez
pečnějšími. Ale mnozí čeští lidé, hlav
ně z lepších kruhů se ukázali ve vel
mi špatném světle. Po celý týden ob
léhali peněžní ústavy, nejen německé,
nvbrž i české, a bouřlivě, ba neurvale
přímo dožadovali se výplaty všech
vkladů. Že by tímto způsobem mohli
ústav i zničiti a na sta jiných vkla

datelů ožebračiti, na to se neohlíželi,
jejich bezohledné sobectví nedalo se
odbýti, až peněžní ústavy, které dlou
ho všem požadavkům se snažily vy
hověli, docela moudře a v rámci
svých stanov výplatu omezily na
menší, skutečně potřebné částky. Zjis
tili jsme při tom některé zajímavé zje
vy. Především jsme viděli, kolik čes
kých lidí a jací vlastenci mají své
vklady v Henleinovských ústavech,
kde se je snažili přemluvili, že se nic
nestane a že nepotřebují vybírali. Do
konce jsme zjistili, že jsou i takoví
„také" čeští lidé, kteří v českém ústa
vě si peníze vydlužili, ale své úspory
nosili do ústavu německého. Pro bu
doucnost jistě dobré poznatky. Chcete
věděli, co ti lidé dělají s vybranými
penězi? Jedni je schovávají doma
v punčochách nebo v peřinách, až
jim je někdo ukradne, nebo snad až
při nastalých zmatcích pozbydou své
hodnoty. Druzí nakupují nesmyslné
zásoby často nepotřebných věcí, hlav
ně však životních potřeb, a svým ne
smyslným nakupováním způsobili, že
nastal přechodný nedostatek někte
rých předmětů denní potřeby a že
ceny potravin rapidně začaly sloupat.
Nezazlíváme, ba přímo i radíme opa
trným hospodyňkám, aby si opatřily
železnou zásobu nejnutnějších potřeb,
potravin a konserv. Ale musíme od
soudit, když takový sobecký zbohatlík
skoupí celou zásobu konserv, která
do závodu došla - jak se u nás stalo
— bez ohledu, čím se zásobí a co bu
dou jisti ostatní spoluobčané. Jsme
vděčni vládě, že činí opatření proti
zdražování životních potřeb a že se
stará, aby těchto byl dostatek. Němci
z říše, kteří v poslední době přijeli
do pohraničí, nechtěli ani svým očím
věřili, když u nás viděli obchody vše
mi potřebami bohatě zásobené, ani
svým uším věřit, když slyšeli, že si
mohou u nás bez překážky a bez obmezení koupili, čeho si přejí, třeba
i másla, které prý u nich v říši jest
velice vzácné a drahé.
Když si naši ustrašenci vybrali vkla
dy a skoupili, co jen mohli, začali se
houfně z pohraničí stěhovat. Dráhy
ani autobusy jim nebyly dost rychlé
a spolehlivé, aby je včas dopravily
do bezpečí. Dlouho již naši autodrožkáři nedělali tak dobrých obchodů
jako v právě uplynulých dnech. Stalo

,,Kde je Cecek?" - a když Kosina
naznačuje rukou, kvapím dál.
Už ho mám, poručíka. Stojí na záko
pu, v odkrytém poli, s kukátkem na
očích a pranic si nevšímá, že kolem
to nebezpečně bzučí, že kolem vy
buchují granáty a nad ním šrapnely.
„Bratře poručíku! Bratře poručíku!"
volám zdaleka.
Čeček neslyší a nemůže slyšet. Co
je ve válečné vřavě lidský hlas?
Šplhám se ze zákopu, běžím, až stojím
u poručíka.
„Metoději! Co je s 1. rotou?" volá
Čeček radostně.
„Je v nepřátelských drátech, potře
buje posilu!"
Čeček zběžně pročítá Záchovo hlá
šení a říká: „Už je to zařízeno, mů
žeš se přesvědčit."
Poručík nasazuje dalekohled, zkoumá
prostor před Mohylou, tam kde jsou
zákopy 15. ruského pluku, kde jsou
rozvaliny 1. čety a volá: „Podívej se!
Vidíš?" Ano, vidím! Vidím pouhým okem. Ze
zákopů 15. pluku i z rozvalin 1. ro
ty vybíhají noví bojovníci, za nimi
jiní a jiní a všichni jako šípy. To ne
ní útok, to je závod o životy. Hlouč
ky bojovníků mizejí každou chvíli
v trychtýřích, v závoji dýmu a pra
chu, ale objevují se znovu. Nepřá
telské kulomety zběsile štěkají, ne
přátelské dělostřelectvo bouří jako
uragán. Ale je to marné! Dravce ni
kdo nezastaví.
V tu chvíli se vzchopují vojáci 1. roty.
Zůstala jich hrstka. Nemají důstojní
ků, nemají velitelů, ale vedou si sta
tečně. Těžké ztráty nenodkosily je
jich ducha. Ženou se jako vichr, pře
lézají ostnaté dráty, vrhají se do ne
přátelských zákopů, tam šíří hrůzu,

sejí smrt. Proti nim bojuje maďarský
pluk...
Už je zase slyšet české „urá!". Mo
hutně no celé frontě brigády, před
Mohylou, na „českém nose", u Josefuvky. Osud císařských je v tu chvíli
už zpečetěn. Finlandci jsou v nepřá
telských zákopech na sever od Mo
hyly» Čechoslováci obchvacují Mo
hylu z jihu. Nepřátelské zálohy se
marně snaží útočníky zastavit.
Čechoslováky nikdo nezastaví! Brigá
da, třebaže počtem skrovná - na 1000
bojovníků bylo vyřáděno z boje je nepřemožitelná. Nad železem a be
tonem vítězí duch, odvaha, svaté nad
šení ...
O poledni se zdá, že vítězství je do
vršeno. Pravda, drží se ještě „nedo
bytná" Mohyla, leč i ta padne. Mo
hutná pevnost, brána ke Lvovu, je
sevřena se všech stran.
„Wer diese Stellungen erobert, ver
nichtet Oesterreich"...
„Kdo dobude těchto zákonů, zničí
Rakousko" - vepsali císařští do své
betonové pevnosti.
S několika neznámými pádím na Mohvlu, abychom napadli obránce v tý
lu. Za mnou ještě několik hloučků,
zatím co jiní postupují na trigonometr 394.
Rozpoutává se nový boj. Dostáváme
se do křížové palby nepřítele. Postřelují nás obránci Mohvly leč také „ka
marádi" s výšiny „U dubu". Řežou
do nás se všech stran, a aby míra by
la dovršena, pálí do nás vlastní dě
lostřelectvo. Po několika raketách,
smluvených to znameních mezi pě
chotou a dělostřelectvem, dělostřelci
však přemisťují palbu na trigonometr
394.
Postupujeme po západním svahu Mo
hyly. Jde to velmi zvolna, neboť kaž

dou chvíli se na nás snese palba, kaž
dou chvíli narážíme na zuřivé obrán
ce. A tu platí jen: „Kdo s koho." Nesrazím-li protivníka sám, srazí on mne,
Nepostačí-li puška, mám granát, a
je-li toho málo, mám bodák.
Vstupujeme pak do jakéhosi spojova
cího zákopu. V něm celá síť telefon
ních drátů a šipka s označením „Zum
Batalionskomando".
Nemáme se co rozmýšlet! Kam jinam,
než k batalionskomandu!
Netrvá to dlouho, jsme na místě, v
stanovišti kteréhosi praporu c. a k.
pěšího pluku 86. Bylo na rozcestí pol
ních cest, na západním úpatí Mohy
ly, ve směru na Zarudze. Leč na veli
telství ani živé duše! „Die Herren"
práskli asi už do bot. Co je jim do
toho, že se na Mohyle „kamarádi"
dosud bijí, že čekají na „befély".
Než není batalionskomando tak zce
la opuštěno. Nedaleko jiný podzemní
kryt a na něm nápis „Oficiersmenage"
Vstupujeme. Nechceme věřit svým
očím! Kolem sporáku se ohánějí dva
„špekouni". Jeden, dlouhý, cedí nud
le, druhý, takový „cvalík", krájí por
ce masa. Nic jiného ty dva v oficírsmenáži nezajímá. Tak jsou zabráni do
své práce.
Jaká to překrásná idylka, jaké to
skvělé zátiší! To by zasluhovalo ma
lířova štětce. Na bojišti to hřmí, až
se zem otřásá, v štábech a na velitel
ství die Herren si drží hlavy a spínají
ruce a tito podivuhodní muži s kli
dem Kanaďana nřipravují menáž, od-,
měřují porce, jak to činili včera a
po celé měsíce ...
Musíme se přemáhat, abychom nevy
buchli smíchem, ale přece se jen chy
táme za břicho. Vždyť něco podob
ného člověk tak hned neuvidí.

se, že za jednu jízdu do Prahy se na
bízelo 1000, 2000 až 4000 Kč. Netušil
věru pan Henlein, jak snadno a rychle
se splní jeden z jeho karlovarských
požadavků, aby se totiž Češi, kteří
teprve po převratu do pohraničí při
šli, odtud vystěhovali. Česká stavební
družstva mají nyní spoustu prázdných
bytů, které ustrašení nájemníci opusti
li. Nové nájemníky v přítomné době
sotva získají, nájemné ztratí, a až při
jde čas k placení anuit, přijdou také
finanční neznáze pro česká družstva,
uprchlíci způsobili nesnáze drahám,
které sotva zdolávaly jejich nával,
působí nesnáze i místům, kam se stě
hují a kde se mají starali o jejich uby
tování.

Oč většího obdivu zaslouží si hrani
čáři, kteří si uchovali pevné nervy,
jakoby je opravdu měli ze železa.
Jdou klidně jako jindy za svým po
voláním, volný svůj čas vyplňují pra
cí pro vlast, pro kterou jsou ochotni
obětovali jmění i životy, protože vě
dí, že jest to náš stát, jemuž sám Bůh
od tisíci let dal přirozené hranice, náš
domov, který opustit by si pokládali
za zradu. Víme a věříme, že vláda
nad námi bdí, za nás jedná a v pra
vý čas nám dá potřebné pokyny, i
kdyby snad opravdu bylo třeba usioupiti násilí a vystěhovali se. Do té
doby však my hraničáři mějme ner
vy jako ze železa, buďme klidni, od
hodláni své vlasti sloužit a ji bránit
do posledního dechu.
M-k.

Co bode se susoendovanimi policisti?
Někteří příslušníci státní bezpečnostní
služby, zvláště v Mor. Ostravě. bvLi
suspendováni proto, že se odvážili na
ozbrojené a revoltu připravující henleinovce vytáhnouti pendreky. Na po
kyn ministerstva musel resignovati i
policejní ředitel vládní rada br. Dr.
Bača, clen naší legionářské organisace
proto, že jsme s Nemci jednali v ru
kavičkách a policejní orgány byly ob
viňovány jen proto, aby byly zahla
zeny stopy nebezpečných trestních či
nů a příprav. Odhalením puče se zji
stilo. že právě tito šikanovaní a tre
staní ochránci práva postupovali tak.
jak jim velela přísaha, složená re
publice. a doufáme, že místo něja
kého disciplinárního vyšetřování do
stane se jim pochvaly a uznání.

„Ale když švandu, ať to stojí za to!"
myslí si můj průvodce. „Habt acht!"
hřmí na kuchaře.
To, co se poté v oficírsmenáži ode
hrálo, to nemohu dobře vylíčit. „Ka
marádi" se tak nehorázně polekali, že
jeden upustil sběračku, druhému vy
padla z ruky kýta masa. Oba v pozo
ru, jeden salutuje a druhý se dokon
ce hlásí podle „foršriftu" ...
„Herr, Herr..." koktá a neví, jak
dál.
„Also, was ist?" hřmí můj průvod
ce.
„Herr... Herr ... Russe, ich melde
gehorsamst, heute zum Mittag Suppe
mit Nudeln, Kalbsfleisch mit Paprikasoos, Powideltascherln, Schwarzer
Kaffé..." koktá a pak už ze sebe sy
pe.
„Gut! Weiter machen!" přikazuje
společník.
A dobře činí! Za chvilku přijdou
chlapci, hladoví, utrmácení. Nechť se
trochu posilní! My se spokojíme
sklenkou minerálky.
A kuchaři, div si nohy nezpřerážejí,
jak běhají a o nás se starají.
Mezi 13. a 14. hodinou boj ustal. Na
Mohyle nepadl už ani výstřel. Ra
kouská pevnost, brána ke Lvovu, je
v rukou Čechoslováků a 4. finské di
vise, Císařská bašta, pvšná Mohyla,
po pětihodinném boji konečně pad
la. Padla „nedobytná" Mohyla ...
Duševní napětí naráz pominulo, ner
vům, napjatým do krajnosti, se ulevi
lo a unavené tělo válečníka mohlo
na chvilku odpočinout.
Po bojišti přecházejí hloučky bojov
níků, Čechoslováci i stateční Finland
ci. Naši chlapci nejsou k poznání.
(Pokračováni.)

hraničář
Teplice-Šanov.

Na budově okresního soudu vlaje
černý prapor. Ve čtvrtek, dne 15. t. m.
zemřel v Dubí u Teplic, kde se léčil,
přednosta okres, soudu v TeplicíchSanově, vrchní soudní rada Dr. Josef
Wolf. Býval dříve přednostou soudu
v Roudnici n. Lab., odkud v r. 1925
byl přeložen do Teplic-Sanova, aby
tu dosloužil k smrti. Povahou uzavře
ný žil v Pánu zesnulý jen svému po
volání, ve svém úřadě byl přesný,
svědomitý a úzkostlivě spravedlivý,
jako chéf ctěný a oblíbený, ve veřej
ném a spolkovém životě takřka ne
známý. Dlouhý čas churavěl, churavý ještě chodil do úřadu a když se
začal léčiti, bylo již pozdě. Zemřel
poměrně mlád, nedosáhnuv ani 55 let
věku. Pohřeb konal se v Praze. R.
i. p.l
Ústí nad Lab.:

Výroční trh, který se měl konati 19.
t. m. byl odložen a bude se s povo
lením zemského úřadu konati až 14.
listopadu. Chomutov.

Jak čeští lidé v pohraničí umírají. La

dislav Krejčí, elektrotechnik z Nových
Spořič u Chomutova, v r. 1907 v Krápčicích narozený, jel v pondělí v no
ci, dne 12. t. m. na motorce domů.
V blízkosti Chomutova asi 3 km od
města na Pražské silnici byl přepaden
neznámými zlosyny, kteří na něho
vystřelili 5 ran, jedna z nich ho trefi
la do srdce, druhá do krku, takže zů
stal mrtev ležet na silnici. Tam ho
nalezlo osobní auto jedoucí tudy do
Žatce a přivolalo ihned policejní ko
misi z Chomutova. Po pachatelích se
horečně pátrá.

Choceň.

Jako jiná léta i letos budou uspořá
dány oslavy svátku sv. Václava.
V předvečer bude v kostele adorační
pobožnost a světelný průvod městem
k osvětlené soše sv. Václava. Bylo žá
dáno město o osvětlení radnice. Bo
hužel žádost byla zamítnuta, nechce
me však v nynějších těžkých dobách,
kdy je třeba tolik jednoty národa o
věci pronášeli svůj úsudek. Prosíme
však sv. Václava, aby orodoval za
nás u Pána Boha, aby odpustil všem
těm v našem národě, kteří jím pohr
dají, a nedal zahynouti nám, ni bu
doucím.
Na svátek sv. Václava budou pak v
děkanském chrámu Páně slavné služ
by Boží.
Proponované slavnosti a předání pol
nice města Chocně 9. dragounskému
pluku za účasti p. ministra Dostálka,
musely býti odloženy na dobu poz
dější.

různé zprávy
Br. pplk. Jaroslav Rous, ředitel kan
celáří a tajemník Památníku Osvobo
zení. dožil se 16. t. m. 50 let. Narodil
se v Tasově na Moravě, kde působí
básník J. Deml a zajíždíval sem na
prázdniny básník Ot. Březina. Po za
jetí na začátku války přihlásil se brzy
do legií a stal se spolupracovníkem
odbočky C.S.N.R. Do dalších desítek
mnoho zdraví a stálý úsměv.
Br.

Jos. Solnička, poštovní zřízenec

v ústí n. Lab.. dožil se 11. záři
t. r. padesátky. Rodák z Pardubicka
vstoupil v červenci r. 1918 do ruských
legií. Život jej zavál do Ústí n. Lab..
kde je činným v lidové straně a věr
ným českým hraničářem. Je členem
naší skupiny v Teplicích-Saňově a hor
livým čtenářem naší Stráže. Do dalších
let přejeme br. Solničkovi hodně zdra
ví a Božího požehnání. Mnogaja ljeta!
-jvkKolik jsi získal odběratel

SVATO VÁCLAVSKÉ STRÁŽE?

O činnosti vldp. Václava Mlejnka
v Teplicích - Saňově
(K jeho jmeninám)
Málo kněží za našich dnů může se
vykázali tak skvělými výsledky své
ho působení jako na děkanství do
Nymburka praesentovaný vldp. Vác
lav Mlejnek, os. farář a kaplan senior
v Teplicích-Šanově. Vykonává vše
chny povinnosti svého kněžského po
volání vzorně, ale je i velmi činným
v životě veřejném.
Zavedení bohoslužeb pro české kato
líky v zámecké kapli je jeho zásluž
ným dílem, ale současně nemalým
břemenem. Jednu neděli dopoledne
tři kázání a druhou dvě mše sv. v 8
a 11 hod., není maličkostí, ale nechá
panou obětavostí. Četná návštěva
těchto bohoslužeb s českým zpěvem
a českým kázáním je zde na světě je
dinou jeho odměnou.
Každou téměř neděli a třeba dvakrát
během týdne zúčastní se schůzí ně
kterého odboru lidové strany, ujímá
se slova, urovnává svým taktním jed
náním nedorozumění mezi jednotlivý
mi členy, povzbuzuje k horlivé čin
nosti, nabádá ku spořivosti a k uklá
dání hotových peněz v záložně „Her
mes", odporučuje vřele odebírání ča
sopisu „Svatováclavská Stráž" a zvlá
ště zdůrazňuje věrné plnění vlaste
neckého hesla „Svůj k svému".
Na schůzích a slavnostech katolíků
nejen v blízkém okolí, ale i ve vzdá
lených městech a osadách celého po
hraničí severních Cech bývá vítaným
referentem. V této vážné době všude

nabádá ke klidu a nebojácnosti. Ře
či jeho vynikají bohatostí myšlének a
vzorným přednesem a bývají odmě
ňovány hlučným potleskem. Není di
vu, že jméno tohoto vlasteneckého
a pro vše dobré a šlechetné nadšené
ho hraničáře je všeobecně známo a
má od Děčína až k Chebu dobrý
zvuk.
Celá řada osob různého povolání a
různých stran přichází k němu s pros
bou o radu, pomoc, přímluvu, ba i
o intervenci u některého z minister
stev v Praze. A on všem milerád a
ochotně vyhoví. Mnoho je těch, jimž
svým vlivem pomohl do státní služ
by buď na poštu neb ku dráze.
Nad hrobem zesnulých členů katol.
spolků loučívá se vždy nejen promyš
lenou, ale i procítěnou řečí.
Při vší obdivuhodné činnosti najde
ještě čas a píše obsáhlé a obsažné
zprávy do „Svatováclavské Stráže".
Chudina má v tomto dobromyslném
knězi velkého dobrodince a zná jeho
štědrou ruku a srdce jeho z ryzího
zlata. Bohužel, že jsou i lidé, kteří ve
svém sobectví jeho obětavosti ve
svůj prospěch zneužívají.
Našemu osvědčenému vůdci k blíží
cím se jmeninám přejeme ze srdce upřímného, aby Všemohoucí na pří
mluvu sv. Václava ještě dlouhá léta
ve stálém zdraví a svěží síle jej za
choval a blahodárné činnosti jeho i
nadále jako až dosud žehnal.

Hold Kristu Králi a o slávy 900. výročí
přenesení ostatků sv. Vojtěcha v Praze
T neděli dne 25. záři v 19. hod. slavnostní
večer ku poctě sv. Vojtěcha ve strahovských
dvoranách. Předprodej vstupenek Ed. Císař,
papírnictví. Praha IV.. Pohořelec, telefon čís.
460-37.
V úterý dne 27. záři o 18. hodině smírná po
božnost u hrobů sv. patronů českých. Započ
ne v basilice sv. Jiří na Hradě u hrobů sv.
Lidmily; pokračuje pak v chrámu Všech Sva
tých a ve velechrámu sv. Víta. Téhož dne od
21. do 23. hodin noční adorace pro všechny
stavy v opatském chrámu Páně na Strahově.
Kázati bude vdp. P. Dr. Boh. Jarolímek. O.
Praem., opatský sekretář.
Ve středu dne 28. záři v 7 hodin tichá mše
sv. v kapli sv. Václava ve velechrámu sv. Ví
ta a společné sv. přijímání členů Svatováclav
ské Ligy. Asi o 8. hodině vystavení ostatků sv.
Václava na improvizovaném oltáři uprostřed
velechrámu, po té vyzvednutí ostatků sv. Voj
těcha a průvod s těmito do kostela Karmeli
tek na Hradčanském náměstí, kde zůstanou vy
staveny k uctění do 13. hodiny odpoledne.
V 9 hodin na domě slavnostní kázání, o půl
desáté pontifikální mše sv. O 11. hodině pontifikální mše sv. v jazyce staroslovanském u
oltáře s ostatky sv. Václava na domě.

President republiky schválil nový slu
žební řád es. branné moci. Hlavní
snahou nového rádu jest jasnost před
pisů a novinkou zřízení armádního
četnictva.
Zájezd Orelstva a katol. mládeže do
Polska byl vzhledem k nejisté situaci
odložen.

Tak na ne. Povstalci, kteří při ne
zdařeném puči prchli za hranice, byli
zařazeni do pracovních kolon, kde
pracují jen za stravu. Ti kteří se opřeli, byli posláni do konc. táboru a
už jsou tedy doma a jisté zapomněli
řvát ..Sieg Heil!“

V Americe staví továrna Douglas vo
jenský letoun, který bude míti 6 mo
toru. každý o 2000 koňských sil. Stroj
bude míti rychlost 600 km v hodine
a bude vyzbrojen 17 kulomety.

Rozhodnutí dosud nepadlo
Úřední zpráva vydaná ve středu ráno
oznamuje, že Československá vláda
odevzdala v úterý 20. září francouz

Odpoledne o 15. hodině utvoří katolické spol
ky špalír na Hradčanském náměstí podle po
kynů pořadatelstva.

Potom vyjde z kostela Karmelitek průvod s ostatky sv. Vojtěcha.
V průvodě půjde pouze duchovenstvo. Průvod
půjde kolem Toskánského paláce, kanovnic
kých residencí; před arcibiskupským palácem
připojí se V průvodu Jeho Eminence nejdp.
kardinál s vysokým klérem. Průvod obejde
znovu celé náměstí a půjde do dómu, kde
bude kázání, litanie, Te Deum a požehnání s
Nejsvětější Svátostí. Pak budou Svaté Ostatky
opět uloženy.

Při průvodu budou se věřící modliti litanie
k sv. patronům českým, modlitbu sv. Vojtě
cha k Panně Marii a rytmus sv. Vojtěcha: »Jas
ná hvězdo slavných Cechů...“ a zpívali písně:
„Hospodine ulituj nás“ a chorál svatováclav
ský. Družičky v průvodu nepůjdou.
Katoličtí legionáři budou míli čestnou stráž u
ostatků sv. Václava i ostatků sv. Vojtěcha a
jako čestná stráž zúčastni se průvodu se sv.
ostatky. Sraz krojovaných ráno v 7 hodin na
Strahově.

skému a britskému vyslanci v Praze
notu, v níž vyjadřuje své stanovisko
k návrhu, jenž jí byl tlumočen vládou
britskou a francouzskou, a která umož
ňuje další diplomatické jednání v du
chu smířlivosti, kterou vždy vláda
projevovala. Političtí ministři společ

ně s p. presidentem konají stálé po
rady. Podle zprávy z Londýna, je an
glická vláda přesvědčena, že pražská
odpověď je dostatečně kladná, aby se
na jejím základě mohlo dále jednati
s Německem.

Proti našim celním strážím a proti čet
nictvu jsou na hranicích podnikány
ozbrojené útoky, při kterých bylo zra
něno 9 členů našich branných stráží.
Útoky byly odraženy a na hranicích
sjednán klid.
Polsko, když vidí nenasytnost Němec
ka a slabost západních velmocí, po
žaduje pro sebe Těšínsko. Maďarští
státníci na Hitlerovo pozvání odletěli
do Mnichova a byli hosty kancléře
v Berchtesgadenu a jednali o sudetoněmecké a maďarské menšině. Napjetí
trvá stále.

Razítka jen u Peterky ”.XArskľk

orelsívo
Ve službách vlasti
Orelstvo Středočeské župy Ing. Bedři
cha Pospíšila v dnešních tak těžkých
a pohnutých dnech s upřímnou účastí
vzpomíná svého národa a svého státu.
Právě v těchto těžkých okamžicích
znovu si uvědomuje, že vůle Boží Pro
zřetelnosti to byla, která náš stát ob
novila, aby byl svědkem vítězného zá
pasu mocností světla a lásky s moc
nostmi pýchy a zla. A v oddanosti
v pomoc Boží a s modlitbou na rtech,
důvěrně jdeme vstříc dnům příštím,
neboť neopustí dobrý Bůh národa, kte
rý se snaží Jeho vůli plniti, vkládaje
své osudy důvěrně do Jeho rukou.
Uprošujeme spravedlivého Vládce svě
tů za celý národ a přesvědčujeme
Otce, že národ je Jeho láskyplného
pohledu hoden. V dějinách mluvil Bůh
skrze Čechy, neopouštěl je, b y ť n a n ě
sesílal i zkoušky, a neopustí nás
ani nyní. I kdyby neuprosil národ,
uprosí Boha Jeho Matka, která přece
Čechům milou byla a Jíž milí bývali
Cechové. Věříme, to že jsme si vypro
sili před několika dny před Paladiem
v Praze. A bude-li vůlí Boží, aby
chom pro vlast se sešikovali do boje,
půjdeme tak pod záštitou svaté Panny
a svátého patrona knížete Václavy
nadšeně a neohroženě. Pro Orelstvo
služba vlasti jest stejně sladkou po
vinností jako služba Bohu. Takové je
poslání našeho Orelstva a považujeme
za prospěšné říci to veřejně právě v
dnešních smutných chvílích národa.
Vlád. Červenka v. r.,
župní starosta.
Dr. V. Plocek v. r.,
župní jednatel.

Orelstvo o sv. Václavu
V době neobyčejně vážné, jíž prožíváme, jest
radno, aby celý národ, ale zvláště šiky orelské,
utíkaly se k nejmocnějšímu ochránci našeho
národa, 8v. Václavu. Středem těchto společných
proseb za blaho vlasti a ochranu našeho státu
vysílaných bude svátek našeho národního pa
trona sv. Václava, 28. září. Již v roce 1918
těsně před skončením světového krveprolévání
a v době válečné byl to vždy svátek sv. Vác
lava. při kterém shromažďoval se český národ,
aby povzbuzen vlasteneckými projevy českých
kněží. očekával jitro naší svobody. Proto i
dnes svátek sv. Václava, v jubilejním roce
nechf se stane, národní manifestací proseb za
zachování míru a naší svobody. Orelští branci
zároveň se shromáždí na těchto bohoslužbách,
aby se posílili k čestným povinnostem, jež je
očekávají v krátké době, nastoupením vojenské
služby.
Ns]

III. slet Čsl. Orla 1939
Na první dny měsíce července příštího roku
je položen pořad orelských sletových slavnos
tí v našem státě. Střed hlavních slavností jest
určen do Prahy na Masarykův státní stadion,
kde v tisícových masách vystoupí cvičenci Čsl.
Orla, společně s příslušníky bratrských větví
slovanských: Jugoslávie, Polska, Ameriky a j.
V těchto dnech byla vypsána soutěž na sleto
vý plakát, jenž má vystihovat! význam orelské práce v národě, poslání všeorelského sletu
>e svatovojtěšském roce a zároveň účinnou
spolupráci Čsl. Orla ve státě. Podrobnosti sou
těže sdělí. Ústřední kancelář Československého
Orla v Brně, Francouzská 34.
Nsl.

Američtí Čechoslováci na slet
do Prahy
Sjezd Jednoty katolického Sokola v Americe
se usnesl zajistiti co největší účast svých pří
slušníků na orelském sletě v Praze r. 1939.
Všechny sbory obdržely orelská sletová prostná, aby je nacvičily a v příštím roce předved
ly na všech sborových a župních veřejných
vystoupeních. Sletové závody mají býti též oheslány družstvem mužů a družstvem žen, pro
které jest proveden výběr závodníků a závod
nic na župních vylučovacích závodech.

Jihoslované budou cvičit
orelská prostná
V minulých dnech dlela v Československu de
legace Slovinské Fantovské Zveze, aby se do
hodla o postupu spolupráce ke sletu Čsl. Orla.
Zároveň proveden nácvik sletových sestav, kte
ré chtějí ženy a muži ze Slovinska cvičiti spo
lečně s příslušníky Čsl. Orla o hlavním vy
stoupení příštího roku na strahovském stadio
nu. Tuto jednotu názorů a myslí dokumento
vali příslušníci obou slovanských kmenů již
při obou předchozích sletech orelských, a nyní
mají býti opět výrazem této spolupráce obou
národů.
Nsl.

Komu přísluší charakter čs. dobrovolníka z r. 1918-1919
K četným dotazům a velkému zájmu
mezi účastníky bojů na Slovensku r.
1918—19 a uznání práva a výhod,
které byly dobrovolníkům přiznány
naší vládou, podáváme dnes stručný
výklad, komu náleží charakter dobrovolce.
Dobrovolníkem z let 1918 a 19 rozumí
se ta osoba, která ač vojenskou služ
bou povinna nebyla, dobrtovolnč se
v době od 28. října 1918 do 31.
července 1919 k jejímu konání při
hlásila a ji v uvedené dobr skutečně
konala, a to buď u vojenských útva
rů čs. branné moci a nebo u útvarů
dobrovolnických. které byly utvořeny.
Nárok na přiznání dobroviolnického
práva není vázán na službu v dobrovolnické formaci, nýbrž a jedině na
skutečnosti, že osoba nároku toho se
domáhající konala službu vojenskou
dobrovolně, ač podle právních usta
novení platných v tehdejší popřevratové době, konati ji povinna nebyla.
Mnozí domnívají se mylně, že dobro
volníkv byli všichni vojáci, kteří služ
bu po převrate konali a nebo se k ní
přihlásili. Není to správné chápání
výnosu M.N.O. První zákon, kterým
28. X. 1818 naše republika vyhlásila
svoji samostatnost, přinesl také na
řízení. kterým ..veškeré dosavadní
zemské a říšské zákony byly ponechá
ny prozatím v platnosti“, tedy i tákonv vojenské a zákony o konání
branné povinnosti a týkaly se všech
státních občanů nového státu, kteří
do převratu byli příslušníky rakouskouherské armády. Byli to především
vojáci, kteří byli do čsl. území při
děleni služebně ještě v dobe předpře
vratové. dále vojáci z fronty, které
převrat zastihl na území republiky
na dovolené a konečne vojáci, kteří se
vraceli z fronty. Národní výbor ne
chtěje v této pohnuté době použiti
drastických prostředků, omezoval se
na pouhé výzvy k vojínům, aby ko
nali své povinnosti a hlásili se ke
službe.
23. listopadu r. 1918 byla vládním
nařízením nařízena částečná demobiKsace a týkala se vojínů ročníků 1900 a
1899 a dále pak ročníků 1881 až 1873
a starších. Vojíni byli propuštěni z
činné služby ihned, nejdéle do 20.
prosince 1918. V činné službe byly
ponechány ročníky 1898—1882. Titul
cs. dobrovolníka může proto býti při
znán pouze těm. kdož v uvedené době
splnili podmínku v dobrovolné vojen
ské službě.
1. Podle předpisu branného zákona do
28. října 1918 nikdy vojáky nebyli,
nebo
2. před 28. říjnem 1918 byli ze služ
by vojenské právoplatně propuštěni,
nebo

3. byli od konání vojenské služby
zproštěni vládním nařízením č. 47 ze
dne 23. listopadu 1918 Sb. z. a n.,
ale znovu ji v době od 24. listopadu
do 31. července 1919 dobrovolně na
stoupili. nebo
4. ti. kdož byli po 28. říjnu 1918
zproštěni od konání činné služby vo
jenské na základě jiných právoplat
ných nařízení, než jakým byl svrchu
uvedený rozkaz o částečné demobilisaci ze dne 23. listopadu 1918. Do
této kategorie patřili:«
1. Železniční zaměstnanci, zproštění od
činné vojenské služby výnosem čj.
1406 dopl. z 26. listopadu 1918 —
mimo ty, kteří byli přiděleni к vojen
ským dopravním úřadům (t. j. к ústředním železničním velitelstvím а к
traťovým železničním velitelstvím) —
(W čí. 2-1918).
2. Učitelé a profesoři, pokud byli vo
jenské služby zproštěni výnosem čj.
3621 z 21. XII. 1918.
3. studenti, propuštění na studijní do
volené na zákíadě výnosu čj. 1983
dopl. voj. velit. z 10. listopadu 1918,
pokud své dovolené před 30. červnem
1919 (t. j. přede dnem, od kterého
počínaje, studijní dovolené byly zru
šeny), sami přerušili a nepatříce do
skupiny ročníku 1898—1882 (t. j. roč
níků službou povinných), službu vo
jenskou do 30. června 1919 znovu
dobrovolně nastoupili.
(Poznámka: V. V. čl. 799-1919 zněl:
..Dnem 30. června t. r. ruší se na dobu
nejnutnější potřeby bezvýjimečně vše
chny studijní dovolené. Toto nařízení
platí pro vojsko domácí i zahraniční.)
4. Horníci, propuštění z činné vojen
ské služby výnosem čj. 3341-pres, z
9. prosince 1919. 5 vojínů, kteří naru
kovali před rokem 1914 a byli pro
puštěni z činné služby vojenské v vno
sem čj. 4091-3. odděl, a
6. vojenští gážisté, pokud byli přelo
ženi do neaktivity na základě ustano
vení článku 29. W. ze 17. prosince
1918, část I. а II.
Příslušníky těchto šesti uvedených
skupin bude lze považovati za čs. do
brovolníky, jestliže — vzdor svému
zproštění od vojenské činné služby —
tuto, v období ode dne zproštění nej
déle do 31. července 1919 (u studentů
do 30. června 1919) znovu dobrovolně
nastoupili a ji skutečně — podle své
ho služebního přidělení — konali.
Dobrovolnický charakter nebude při
znán tudíž vojákům ročníků 1898—
1882. třeba se dobro vidně hlásili, po
něvadž podle platných zákonů měli
býti na vojně, a to ani tehdy, když
se přihlásili a službu konali u pluku
Stráže svobody, nebo u Strážního od
dílu čsl. Orla, sokolských praporů a
nebo jiných dobrovolnických útvarů a

M.N.O. definovalo pojem čs. dobro
volníka tak, aby bvlo jasno, že nikioliv
služba v dobrovolnickém útvaru, ani
služba v čs. armádě konaná v důsled
ku mobilisačních nařízení, nýbrž je
dině dobrovolná služba osob, vojenskou
službou zcela nepovinných, zakládá ná
rok na přiznání titulu čs. dobrovolníka
z r. 1918—19. Jsou to tedy příslušníci
ročníku 1899—1900, 1901 po př.
mladší a nebo od ročníku 1883 starší,
kteří se přihlásili dobrovolně. Z roč
níků 1898 až 1882 mohou býti jen
ti. kteří vojáky nebyli a nebo byli
před 28. říjnem 1918 superarbitrováni
a řádně z vojny propuštěni a dobro
volně se přihlásili.
Čs’ dobrovolníci budou používa ti před
nostního práva v umísťování ve státní
službě, při čemž toto umísťování ne
smí se diti na úkor práva vyhrazeného
legionářům a na úkor práva délesloužících poddůstojníků.
Ve státních službách bude hodnocena
tato služba při povyšování zaměst
nanců.
Cs. dobrovolníci mají nárok na pa
mětní odznak pro dobrovolníky z let
1918—1919, jehož založení bylo pro
vedeno usnesením ministerské rady ze
dne 23. října 1937.
Cs. dobrovolníkům bylo přiznáno no
šení uniformy, která byla M.N.O.
schválena. Uniforma jest barvy zeleněšedé s baretem.
Ti. kteří hodlají si podati žádost o
dobrovolnický průkaz, nechť podrobně
prozkoumají ustanovení a podmínky,
o kterých zde píšeme a pak teprvé
žádají.
Jinak jsou výdaje s podáváním žá
dosti zbytečné a žádosti pro nesplnění
základních podmínek budou zamítnuty.
Jiné podmínky platí na Slovensku,
kde vydání mobilisacní vyhlášky neslo
datum 20. 3. 1919 a na Košickú 29.
3. 1919.
-jvk-

Žádáme dodržení
arbitrážní smlouvy
Naše vláda trvá na dodržení arbitráž
ní smlouvy s Německem, která byla
uzavřena 16. října 1925 podle které,
všechny spory mezi Československem

a Německem, af jsou jakékoliv pova

hy, jakmile by nemohly být přátel
sky vyřešeny obyčejnou cestou diplo

matickou, mají být předloženy bud
rozhodčímu soudu, anebo „Stálému
dvoru" mezinárodní spravedlnosti, dří
ve však má býti spor předložen Smírčí
komisi, do které jmenuje každý stát
po 1 členu a 3 členové se uradí do
hodou z příslušníků 3 jiných států.
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Prapory, stuhy, vlajky

Sklad nábytku fy

Ars Liturgica A. Mestkovä,
Praha li., Ježná 2,

R. Bukácek

volná místa
Obecní zastupitelstvo v Suchdole obsadí
místo obecního zřízence. Žádosti do 8.
října 1938. Bližší v Úředním listě č. 208.
Ve všeobecné veřejné okresní nemocnici
v Čes. Budějovicích obsadí se místo
správního úředníka. Žádosti do 30. září
1938. Bližší v Úředním Ústě č. 211.

Správní výbor Masarykovy všeob. veř.
nemocnice v Lounech obsadí místo po
mocné síly kancelářské. Žádosti do 15.
října 1938. BUžší v Úředním Ústě č.
210.
Město Jičín obsadí systemisované místo
školníka na Masarykově veř. obch. ško
le. Žádosti do 7. října 1938. BUžší v Úřednim Ústě č. 213.
Obec Míníce, okr. Kralupy, obsadí místo
obecního strážníka. Žádosti do 15. října
1938. Bližší v Úředním Ústě č. 215.

Na I. stát průmysl, škole v Plzni obsadí
se místo profesora pro předměty techn.
keramiky a maltovin. Žádosti do 15. října
1938. Bližší v Úředním Ústě č. 216.
Při hospitální nadaci Frant. Ant. hraběte
Sporcka v Kuksu obsadí se místo účet
ního. Žádosti do 31. října 1938. Bližší
v Úředním listě č. 216.
Ve školním okrese bilinském obsadí se místo
řídícího učitele. Žádost do 31. X. 1938. Bliž
ší v Úředním listě č. 205.
Ve školním okrese kodaňském obsadí se ně
kolik míst řídících učitelů, učitelů, říd. učite
lek a učitelek. Žádosti do 31. X. 1938. Bliž
ší v Úředním listě č. 199.

Místní školní rada v Hnidousich obsadí mís
to smluvního školníka. Žádosti do 1. X. 1938.
Bližší v Úředním listě č. 199.
Ve v. r. nemocnici v ľlané u Mar. Lázni obsa
dí se místo ošetřovatele pro infekční oddělení.
Žádosti do 30. IX. 1938. Bližší v Úředním lis
tě 3. 202.
Ve školním okrese kladenském obsadí se ně
kolik míst říd. učitelů, učitelů, ředitelek, říd.
učitelek a učitelek. Žádosti do 31. X. 1938.
Bližší v Úředním listě č. 203.

Ve školních okresech: jičínském, novopackém,
ledečském, královédvorském, chebském, pří
bramském, domažlickém a poličském obsadí
se místa učitelů, učitelek, řídících učitelů a
řídících učitelek. Žádosti do 31. X. 1938. Bližší
v Úředním listě č. 205.
Ve školních okresech: přeštickém, nymbur
ském čáslavském, chotébořském, némeckobrodském, kaplickém, královéhradeckém, ašském a
domažlickém obsadí se místa učitelů, učite
lek, řídících učitelů a říd. učitelek. Žádosti
do 31. X. 1938. Bližší v Úředním listě čís. 203.
Městská rada r Zábřeze obsadí místo pomoc
ného hrobaře. Žádosti do 1. XI. 1938. Bližší
v Úředním listě č. 203.

Vrchní správa v. v. nemocnice v Litomyšli ob
sadí místo vedoucího správního úředníka. Žá
dosti do 30. IX. 1938. Bližší v Úředním listě
č. 205.

Město Zbiroh obsadí místo smluvního měst
ského strážnika. Žádosti do 25. IX. 1938. Bliž
ší v Úředním listě č. 205.
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