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Úvodem.

Na všech bojištích světové války bojovali Čechoslováci za svoji svobodu. Fronta
francouzská měla svůj zvláštní význam, rozhodující. Vítězství Dohody — a tedy i na
šeho — mohlo býti dosaženo pouze tam, zvláště pak po odpadnutí Ruska. A jestliže
dnešní teorie tvrdí, že politicky o nás rozhodla sibiřská anabase, což se zdá býti nej
pravděpodobněji správné, přece jedině francouzské bojiště mohlo Dohodě a světu nej
lépe ukázati alespoň vzorek kvality našeho vojáka nutný k správnému ocenění

výkonu našich na Sibiři a potřebný vždy v budoucnosti k odhadům životní schopnosti
národa vůbec.

Velké štěstípotkalo naši generaci vyvolenou staletími k důkazu houževnatosti a ne
smrtelnévitality zlomku Slovanstva najeho západní výspě. Slo o vše. A nebylo to lehké
a tak samozřejmé.

Ale byl IDEÁL, velký, svátý, všem společný!

Po dobu práce v zahraničí vše mohlo podléhali diskusi, ale u každého, kdo dobro
volně rozhodl sebýtivojákem a bojovali, byl mimo diskusifakt naší malopočetnosti
vždy a provždy, a tím zvýšené nutnosti kvality národa vůbec, vojáka a revolučního
vojáka zvláště! Toho všeho, v míře snad i zvýšené, byl si vědom ve svém vědomi
i podvědomí každý francouzský legionář. A předevšímplně byl si vědom toho, že bez
boje a bolesti není nic velikého, že cesta k židli u stolu mírové konference je zcela
pochopitelně otevřena jen spolubojovníkům, jejichž pojem zásluh se měřípředevším na
velikost kaluží krve.

Vytvoření vojenské organisace a jejího ducha bylo nejcennějším vítězstvím zahranič
ních vojsk; především nad sebou samými, nad všemi dogmaty, mělčinami a úskalími
doktrín, uznáním nejvyšši myšlenky společné všem, dobytí samostatnosti, duch pak byl
zárukou konečného vítězství vojenského apolitického. A jestližejubileajsoupříležitostí,
kdy vzpomíná se minulosti, budiž nám svátkem nejsvětějším vzpomínka na nejlepší
z nejlepších, jejichž těla již deset let práchnivějí v půděposvěcené krví statisíců hrdinů
všech národů, oběti vykoupení válečné katastrofy, jaké dosud na této planetě nebylo.

Když několik šílenců zapálilo světový požár, blesk intuice, věčný hlas krve zrodil
současně v tisících českých a slovenských hlav myšlenku, že zde, teď, teď musí se od
něho zapálitpod Hvězdou uhaslápochodeň národní svobody, že z utrpení a očisťujících
plamenů světové války musíjak Fénix znovu povstali volný národ, aby jako v každém
směru rovnoprávný s ostatními uplatňoval své ideály a kladl své úspěchy a nezdary,
radost i bolest, svá těla i své duše, práci a zase práci na oltář celého lidství. —

Prý všechno je zvykem : svoboda, rovnost, volnost. A všechno prý je určitý druh
víření atomů — budiž: chceme vířit po svém, chceme volnost po svém zvyku!

Potupná staletí národní anonymityjsoujiž za mořem slz a krve, za údolím vzdechů.
Mezi minulosti a přítomností leží jako nejpevnější barikáda les zkosených těl bratří.

Vám, kteříjako pyšné sosny stálijste v našich řadách, vám prvním a jediným nechť
platí úcta a vděk národa! Vedle vás vše ostatníje malicherné a nicotné, bez vás nebylo



by naší svobody! Neboťnejsvětějšípečetíživotaschopnostičlověka i národajest a zůstane
pod všíjeho prací a hodnotami všeho druhu rudá pečeť vlastní krve.

Nechť v koutku srdce každého Čechoslováka jak plamen věčné lampy svítí vaše
památka! V dobách dobrých i zlých k vám nechť národ vzhlíží jak k nejsvětějšímu
paladiu ideálu!

Kéž pochopí a ocení svého vojáka, fatální nutnost obranného boje, bez křivé vášně
a zlého vzteku, ale zmužilého a tvrdého do všech důsledků! Kéžjeho vojácijsou vždy
vzorem občanských ctností, nejkrásnějším květem pole cti a slávy!

Ve chvíli nebezpečí znovu se otevře Blaník. I my, zbylí, zapomeneme všech křivd
a hádek, beze stopy hořkosti v srdci a navzdory hluchým frázím řemeslných řečníků
tribuny a falešném echu odzbrojovacích konferencí sejdeme se všichni, do jednoho, s no

vými legiemipod prapory starých legií!

Otakar Husák.



ŘEČ PRESIDENTA MASARYKA K i. STŘELECKÉ BRIGÁDĚ

V DARNEY, PRONESENÁ DNE 10. PROSINCE ROKU 1918.

Nazdar, hoši!

Jen několik slov bych vám chtělpověděli na rozloučenou a na shledanou. Já odjíždím
v sobotu domů a vy pojedete velmi brzo za mnou. Vykládali vám ted, co se stalo, není
třeba, to vy víte. Já jsem vám nejednou pověděl heslo: vytrvat až do konce. My jsme
vytrvali všichni, ale ted musíme dodělat, co jsme začali. Ještě není všechno hotovo,
ba nastává nám těžší úkol, než byl dosud.

Já nechci zlehčovat, co jste udělali velikého, já nechci nevzpomínat s láskou a vděč
ností našich padlých bratří, alepovídám jen to, že nám nastává, braši, ta velká drobná
prácepři vybudování naší republiky, našeho státu a celéjeho administrace. To znamená
dodělat, co jsme začali, a vy, hoši, vy máte ještě úkol zvláštní. Já bych vám řekl, ale
nesmíte to pokládat za nějaké lichocení, že máte býti solí v tom těstě, které chceme
všichni udělat. To je bez obrazu: my potřebujeme silnou, disciplinovanou armádu. Já
nejsem militarista,jájsem se namluvilproti militarismu dost, hlavněproti rakouskému.
Tenkráte jsme všichni nenáviděli toho rakušáctví. Po tom užje, to zmizelo, ani nevíme

jak. Dobrá, ale my teďpotřebujeme svoje, nezapomínejte,hoši, republikánské vojsko,jak
říkáme, demokratické. Ale demokratismus nespočívá v tom, abychom zaváděli nějaké
vnějšnosti. To ne. Přemýšlejte všichni, máte zkušenosti 4 let, všichni přemýšlejte, jak
uskutečniti tvoření našeho vojska československého. Každý z vás přispějte k tomuto
vybudování a vy všichni bez rozdílu šaržímáte úkol stejný. A já bych řekl vám, bratři
důstojníci, vám připadá jako v bitvě vedení, tak v míru vedení a váš úkoljest, abyste
byli první vzorní demokratičtí důstojníci.

Jájenpovídám a vyzývám vás, přemýšlejte o těchto úkolech, a vy všichni, hoši. To
rakušáctví se rozpadlo, ale my, každý z nás, a já sám se chytám někdy za ucho, my toho
rakušáctví trošku máme, a to musí ven a na to není medicína. To se musí stát jen přísnou
výchovou vůle a charakteru. To je náš úkol — váš úkol.

Doma budete míti za úkol chrániti celistvost našeho státu. Vy všichni nebudete moci
rovnou domů, ale doma budete. Ceká národ na vás a vy sami uvidíte, jak vás mají
a budou míti rádi. Tím většíje vaše povinnost, abyste si tuto lásku udrželi.

Tedy na shledanou doma při demokratické, bratrské, společnépráci.

Nazdar, hoši!



Ernest Denis:

55Le drapeau tchéque.
u

(Úryvky ze stejnojmenného článku uveřejněného v ,,Nation Tchéque
”

čís. 4., IV. ročník.)

Prapor vlaje, červený a bílý, téměř náš, protožejsou to barvy Alsaska. Marseillaisa
zní; je zpívána hlasem, jehož přízvuk prozrazuje cizí příslušnost, a tím je velkolepější
a krásnější. Řeklo by se, že je to výkřik národů ještě podrobených, které nás žádají
o podporu a spěchají nám pomoci. Generálové s šedými hlavami, vojáci, kteří sotva
vyšli z dětství, táž myšlenka naplňuje srdce a rozsvěcuje pohledy : vítězství nebo smrt.
Na nebi, velmi vysoko, letí aeroplán. Přináší nám myšlenky na nepřítele. Svádí to
k pokleknuti a k políbení té země patřící Francii, nevyčerpatelné v hrdinech, tak často
potlačované, potrhané, mrtvené, stále krásnější v koruně svého věčného mládí a své
přepychové nádhery.

Po marseillaise následuje národní zpěv československý a stoupá k nebijako v nábož
ném rozlehlém oblaku. Roty defilují, staří dobrovolci cizinecké legie, bojovníciz Artois
a Carency, kterým se při vstupu do nové české armády dostalo cti ponecháním „foura
gery” ; dále ti, kteříprošli hrůzami srbského ústupu přechodem albánských hor ; deser
téři rakouské armády, kteří se desetkráte vydali smrti, aby nebyli nuceni sloužili účelům
nepřítele svého národa. Neníjediného mezi těmito tisíci vojáků, který by nebyl vykoupil
nějakým činem hrdinství čest sloužili v našich řadách.

Rady se valí, dusot kroků na zemi je veselejší a jistější; hudba zní, jará a zvučná,
a vlévá do duší opojení důvěry a naděje : „Le jour degloire est arrivé!”

Ten den, Cechové i Francouzi, bude vykoupen těžkým utrpením; této slávy dosáh
neme za cenu nejtěžších obětí. Když se na obzoru zvedne tento den světla a nádhery,
nebudeme zde všichni přítomni! Tehdy ti, kteří zůstanou, skloní se k zemi, kdež budou

odpočívali hrdinní vojáci pro svátou věc, a mrtví se budou třásli jásotem v svých
nádherných hrobkách, až uslyší šuměli nad osvobozenou Prahou pod větrem přicháze
jícím z Krkonoš a Tater český prapor, prapor národní, bílý jako jejich svědomí
a červený jako jeiich krev.

Srpen 1918.



Dr. Eduard Beneš:

Československá armáda ve Francii.
Celá otázka utvoření naší armády jest z hlediska historického úhelným kamenem

v našem zahraničním boji o naši samostatnost. Byli jsme si hned od prvního počátku
vědomi toho, že Francieje pro nás centrem naší diplomatickéakce, a že tudíž postavení
armády ve Francii může mítipro nás veliký význam. Věc se nám v plné míře podařila.

Daleko charakterističtější bylo, že organisace naší armády ve Francii ukázala
praktickyfrancouzskému prostředí, které nás znalo jen teoreticky a poměrně málo, jak
prakticky dovedeme organisovati vojsko, jak dovedeme řešiti vůbec konkrétní otázky,
jakmáme smyslpro disciplinu,jákvyspělijsou kulturněa mravněti, ojejichžosvobozeníse

jedná. To bylo pro nás nejvíce rozhodující, neboť můžeme s největším zadostuěiněním
konstatovati, že naše brigáda ve Francii nám dělala v každém směrujen čest.

Pamatuji se, jak v rozhodném okamžiku bojů u Vouziers nejvyššífrancouzské velení
a ministr války vyslovili se ke mnějako representantu tehdejší Národní rady s největší
chválou o statečnostia disciplinovanosti našich vojáků ve Francii. Pamatuji se, sjakou
neomezenou chválou o nímluvilslavnýgenerál Gouraud, podjehožvelením zúčastnili se
naši hoši útoku u Terronu. Pamatuji se také, jak francouzský generální štáb s radostí
konstatoval zásluhy našich vojáků, jejich odhodlanost, rozhodnost a zvláště obětovnost
v okamžiku, kdy regimenty jiných národů, které se tvořily ve Francii za stejných
podmínek jako naše, hleděly se vyhnouti těžkým bojům. I po té stránce získali si naši
vojáci jen uznání. A poněvadž samostatnost a svoboda národů rodí se jen v krvi
a obětech, je dobré, abychom v dobách, kdy vzpomínáme na všechny ty boje, na prolitou
krev, dobře si uvědomili, co jednotlivé složky naší armády vykonaly a v jaké míře
k vybojování koneěného vítězství přispěli právě naši lidé ve Francii.

Krátce řečeno : naše armáda ve Francii nebyla početně silná, ale stala se velkým
symbolem a v rozhodném okamžiku velikých bojůukázala všechny vzác
né kvality našeho národa, takže i naši odpůrci musili uznali, že národ
takový si zaslouží býti svobodný.

V tom spoěívá hlavní význam bojů a existence naší brigády ve Francii.



MARŠÁL FOCH JEDENADVACÁTÉMU PLUKU.

I.
\s r

Při příležitosti odhalení jeho sochy v Čáslavi.

V Paříži dne i. srpna 1925.

Dvacátýprvý československý pluk miprokázal čest, že si zvolil méjméno, a nyní mi
prokazuje tu dalšíčest, že odhaluje mou sochu v Čáslavi. Vzdávám mu za to nejhlubšídík.

Přeji si, abyjeho čin udržoval vzpomínku na naše společné hoje za Věc Práva, utužil
a zesílil pouta přátelství, jež víží obě naše armády ; aby pomník postavený jeho péčí
v historickém městěČáslavi,ježje právem hrdo na svého hrdinu Jana Zižku, byl vždy
novou vzpruhou vývoje československého ducha.

Národní myšlenka zajistí zemi její existenci a upevní ji pouze natolik, jak česko
slovenské mínění se věnuje obraně své země ajak celý národ se na tuto obranu připraví.

Důstojníci,poddůstojnícia vojíni dvacátéhoprvéhopluku, vyslovuji Vám svůj vděčný
pozdrav a skláním se před Vaším praporem.

F. Foch.

II.

Při příležitosti oslav 10. výročí založení pluku.
Leden 1928.

Milý plukovníku,

byl bych býval velmi šťasten, kdybych mohl být u svého pluku v den oslavy výročí
jeho založení ve Francii. Mé práce mi to však nedovolují.

Ale v myšlence sdílím s ním všechno, co cítí v den, kdy může měřiti velikost práce
vykonané pro vlast. Zůstaňme věrni zemi svých předků, bděme žárlivě nad svobodou,
ochotniji brániti, je-li napadena, hájitijejí neodvislost, je-li ohrožena.

Abychom se na to připraviliještěusilovnějšíprací, ať důstojníci rozvinou své odborné
znalosti a svou technickou zdatnost, ať každodenně větším zápalem pro službu stávají
se uchvacujícími vzory svým podřízeným, ať získávají a zvětšují důvěru, lásku a od
danost svých vojínů. Prodchnut těmito myšlenkami,jež i Vy se mnou sdílíte, skláním se

před praporem našeho pluku.
Musíme jej vysoko nésti v míru, aby zůstal bez poskvrny a

vítězný ve dnech zápasu.
F. Foch.



NAŠE PŘÍSAHY.

Přísaha starodružiníků v Bayonne dne 12. října 1914.
„Ve jménu volnosti, rovnosti a bratrstvía v důvéře v Republiku slibujeme, že budeme

bojováti pro práva Republiky a lidskosti až do posledního muže a do poslední krůpěje
krve”

II.

Přísaha české brigády v Darney dne jo. června 1918.
„My, vojáci revolučního vojska utvořeného daleko od hranic naší vlasti, rozbíjíme

navždy pouta, jež nás vázala k Habsburkům a k říši rakouské, vzpomínáme křivd
dodnes nepomstěných od staletí a před svým drahým národem, nyní zastoupeným Cs.
Národní radou, skládáme tuto slavnostnípřísahu :

Ve jménu naší národní cti, ve jménu všeho toho, co je nám jako lidem i jako Cechům
a Slovákům nejvýše svaté, přisaháme, že bojovati budeme po boku svých spojenců proti
všem našim nepřátelům do té doby, dokud naše země české i slovenské nesplynou v samo

statný a nezávislý stát československý, dokud národ náš v našich zemích nebude úplným
pánem svých osudů.

Jako věrní bojovníci, nesoucí v své krvi dědictví našich slavných dějin a vždy jsouce
pamětlivi nezapomenutelných hrdinských činů našich národních mučedníků i našich
husitských vojevůdců, slibujeme býti jich důstojní, nikdy z boje neutíkati, nijakému
nebezpečí se nevyhýbati, rozkazů svých náčelníků poslouchali, svéprapory a odznaky
ctíti, nepřítele o milost nikdy a za nijakých okolností neprosili a se zbraní v ruce se

nevzdávali, bratr bratra milovali a v nebezpečíchránili, smrti se nelekali a za svobodu
vlasti své vše, i život položití.

Bezjakéhokoli nátlaku, svobodně rozhodnuti, tak podle této přísahy budeme jednali.
Takpřisaháme!”



Váženému

„Kruhu francouzských legionářů
ÍC

v Praze.

Vážený pane předsedo!
Váženípánové!

Prokázali jste mně vzácnou čest,jmenovavše mne svým čestným členem. Těší mne to
obzvláštěa vážím si toho vysoce. Prosím, abyste laskavěpřijali vřelémédíky. Vzpomínám
Vašich hrdinských činů. Vašich bojů pro osvobození vlasti, Vašich milých druhů, kteří
svůj životjí obětovali. A dovolte, abych sipřipomenulsvévzrušení, svou úzkost i radost
za těch památných dnů Vašich slavných bojů i svépotěšení, kterého nikdy nezapomenu,
kdyžjste mne, vážený pane předsedo, vrátiv se z bojů, poctil svou návštěvou.

Ruce Vám tiskne, pozdravuje Vás a všeho zdarupřeje Vášv hluboké úctěapřátelsky

oddaný

Alois Jirásek.

V Hronově 27. května 1926.







Generál Gouraud české brigáděfrancouzské legie.

Vidím znovu s pohnutím toto údolí rozvodněné Aisny se zalesněnými pahorky
Argonne, odkudž hrdinnost vojáků francouzských a československých vypudila němec
kou armádu.

A opakuji hrdinné brigádě československé těch slavných dnů, že mám ji v úctě, lásce
a důvěřuji v osudyjejí vlasti.

Gouraud.

16. únor.



Hlášení gen. Gourauda,
velitele IV. armády, o bojích u Vouziers.

Les Tchéco-Slovaques á la 4. Armée.
(1Octohre 1918.)

Gest le 9 Octohre 1919 que la I. Brigádě Tchéco-Slovaque, formée des 21. et 22,
Régiments de Chasseurs sous les ordres du ColonelPhilippe, est arrivée á la 4. Armée
avec la 33. D. I. dont elle constituait la moitié de ITnfanterie.

Ces troupes de nouvelleformation rCétaient cependantpas inconnues enChamp agne.
Dans les premiers mois de 1918 un certain nombre de détachemenís de volontaires de
cette nation avaient été envoyésfaire des stages dans des Régimentsfrangais et compléter
lem instruction par des séjours dans les tranchées.

Uimpression qidls avaient produite avait été partout excellente: lem belle tenue
militaire, lem ardent désir de s’instruire, le magnifique comage qui lemfaisait réclamer
comme un honneur de prendre part aux patrouilles et aux coups de main lem avaient
attiré Vestime et la sympaťhie de touš ceux qui les avaient vus á Voeuvre.

Vhéroique conduite de la 1. Brigádě pendant les durs comhats de lafin ďOctohre
dans la région de Vouziers nefit que confirmer la honne opinion qiPon avait á Pavance
de la válem militaire de ces jeunes Régiments.

A la suitě de Voffensive entreprise le 26 Septembre sur lefront de Champagne par
ordre du Maréchal Commandant les Armées Alliées, la 4. Armée avait atteint le
12 Octohre le cours de PAisne sur tout son front, depuis Grandpré á PEst jusqu’
á POuest de Réthie, á POuest.

II s’agissait maintenant defranchir la riviére en vue de continuer la progression dans
la direction de Sedan et Méziéres en liaison avec PArmée Américaine qui opérait
á PEst de PArgonne.

Le Général Commandant la 4. Armée donne donc POrdre le 13 Octohre, aux deux
Corps ďArmée de droite, les 38. et 9. C. A., defranchir par surprise PA isne, de pro
gresser dans le massif boisé de PArgonne et de faire tomber par débordement la
résistance opposée par Pennemi au Nord de la riviére dans la région de Grandpré.
Le 9. Corps doit établir une large téte de Pont á PEst de Vouziers, comprenant les
hauteurs de Falaise á Vandy en vue de déboucher ultérieurement sur Quatre-
Champs. Pour cette opération deux Divisionsfraiches, les 134. et 33. avaient étémises
á sa disposition.

C’est ainsi que la Brigádě Tchécoslovaque déharquée comme il a été dit ci-dessus
le 9 Octohre dans la région du Camp de Chalons, fut transportée verš le 13 dans
la région de Vouziers.

Le 16, la 33. Division est en sedem sur la rive gauche de PAisne, au Nord de
Vouziers, face á PEst, la 106. Brigádě frangaise á droite et la 1. Brigádě Tchéco-
Slovaque ágauche. Le poste de commandement du Colonel Commandant la Brigádě est
á Grivy-Loisy. Lejom de Pattaque estfixé au 18 á Pauhe.



Vattaque confiée au 9. Corps ďArmée était particuliérement difficile. 11 s’agissait
ďabord defranchir VAisne et le canal qui longe la riviére. Derriére, il fallait traverser
des prairies ďune largem ďun kilometre environ, en partie inondées par des barrages
établis par les Allemands. Enfin, il restait ágravir les pentes abruptes de VArgonne.
C’est lá que les Allemands avaient organisé de longue dáte la position dite „Hunding
Stellung” commandaní de ses feux toute lavállée et s'étendant en profondeur sur
les plateaux.

Les opérations entreprises le 18 Octobrepeuvent se résumer ainsi qu’il suit:

Le 18 au matin, les deux divisionfranchissentpar surprise VAisne au petit jour sur un
front de 5 Kilométres, s’emparent des villages de Vandy et de Chestres et malgré
la résistance achamée de Vennemi, prennent pied sur les hauteurs doni elles atteignent
la crete. — Les 19 et 20, la progression continue sur lesplateaux : la ligne atteinte peut
étre jalonnée par le village de Terron au Nord, le ruisseau du Bouillon, les bois au
S. O de laferme Malva,le village de Landéves, laferme Chamioí,les abords de la
Croix Daric et du village de Falaise. Plus de 300 prisonniers, uné vingtaine de
canons et de mitrailleuse tombent entre les mains des assaillants.

Mais les Allemands, justernent inquiets de Vavance des troupes frangaises, veulent
á toutprix enrayer lem progression. Les joumées des 22, et 23 sont marquées par des
třes violentes contre-attaques de Vennemi qui cherche d tout prix é rejeter les deux
divisions dans VAisne. Toutes les troupes disponibles de la région y prennent part:

Ony identifie des éléments appartenant á 6 ou 7 Divisions différentes.

Mais touš ces efforts sont vains. Ni les contre-attaques les plus achamées, ni les
bombardements les plus violents, ni les gaz ne peuvent venir á bout des Francois et des

Tchéco-Slovaques. Le 24 Octobre, Vennemi repoussé sur toute la ligne, renonce á ses

attaques et laisse á la 4. Armée sa téte de pont á VEst de Vouziers.

Le 18 Octobre au matin, la Brigádě Tchéco-Slovaque est donc á Vextrémegauche des

troupes ďattaque: le 21. Régiment de Chasseurs en premiére ligne au Nord de Vrizy,
deux Bataillons accolés en 1. ligne et un Bataillon en réserve. Le 22. Chasseurs T. S.
est échélonnédans la région Tourcelles-Chaumont,Grivy-Loisy.

Elle ne prend pas part au franchissement de la rivére, non plus qu
’ á la prise de

Vandy et des hauteurs á VEst toute Vattaque est exécutée par la 106. Brigádě Fran
coise et le Commandement ne juge pas encore son intervention utile porn Vinstant dans
la bataille.

II en est encore de mime le 19, oú aucune troupe Tchéco-Slovaque rVest encore

engagée : seuls de petits éléments passent sur la rive droite pour assurer la garde des

passerelles.

Dans la soirée du 20, au contraire, le front occupépar la 106. Brigádě étant devenu

trop considérable á la suitě de la prise du village de Terron, le Général Commandaní
la 53. Division prescrit de faire franchir VAisne á une Compagnie du 21. Chasseurs
T. S. (.Lt. Colonel Gillain), verš ij h. 30 avec mission ďaller relever la compagnie
du 319. qui s’est emparée de Terron et ďassurer Vorganisation de la défense du village.



Une autre compagnie du meme Bataillon doit se porter aux environs du hameau
ďEcharson á hauteur de Terron, přete á passer, le cas échéant, sur la rive droite.

Telest le role de la Brigádě Tchéco-Slovaque pendant les trois premiers jours de la
hataille.

Le 21 au matin, commence la réaction allemande. A 6 h. 30, Vennemi dirige un
violent bombardement sur tout le front, en particulier sur les premiéres lignes et les

passages de VAisne. A 7 heures, ITnfanterie attaque.
A gauche, la compagnie T. S. de Terron, résiste énergiquement et maintient ses

positions. Mais á sa droite la 106. Brigádě ayant dú pour résister engager toutes ses

disponibilités, le Général Cdt. la Division prescrit au ler Bataillon du 22. Chasseurs
T. S. (Lt. Colonel Gardan) de se porter á proximité et á VOuest de Conde-les-
Vouziers,pendant qu'un autre Bataillon du meme Régiment vient á VOuest de Vrizy.

A 10 heures, Vennemi qui avait páru arreté, engage des unités nouvelles et recom
mence Vattaque de Terron : „La Compagnie du Bataillon Hus ák qui la défend lutte
farouchement, écrit dans son rapport le Général Commandant la 33. Division, mais
inférieure en nombre, elle doit céder, le terrain qiCelle dispute pied á pied et en définitive,
elle se reporte sur laferme Macquart.” A 11 h., le Colonel Cdt. la 1. Brigádě T. S.
refoit Vordre de reprendre le village de TerronA cet effet, écrit encore le Général
Commandant la Division; le Bataillon Husák en entier se rassemble á la ferme
Macquar t, réalisant avec une belle vaillance le passage difficile du Canal et de
VAisne en pleinjour sous unfeu violent ďartillerie. A 13 h. il est en plače et aprés une
préparation de 10 minutes, il solance résolument á Vassaut: le barrage ennemi est
traversé dans un ordre parfait et ďun seul élan, les chasseurs Vemparent du cimetiére,
malgré la résistance achamée des Allemands et en particulier des mitrailleurs qui sefont
tuer sur leurs piéces. Pénétrant ensuite dans le village, le Bataillon Husák le nettoie
rue par rue, et á 16 h. 10 en reste maitre entiérement

La lutte ríavait pas été moins chaude á la 134. D. I. qiV á la 33.. Pour permettre
á cette Division de se reconstituer des réserves, le Général Commandant le 9. Corps met
le 22. Chasseurs T. S. en entier á la disposition du Général Commandant la 134. D. I.;
il va relever les unités qui tiennent les hauteurs á Vest de Ch es třes.

Pour remplacer ce régiment mis ainsi á la disposition de la Division du Sud, le
Bataillon de 2. ligne du 21. Chasseurs T. S. refoit Vordre de se porter á VEst de Vrizy
en réserve de Division, ce quHlfait dans la soirée.

Le 22 au matin, Vennemi reprend son attaque de la veille: á 6 h. 30 le bombardement
recommence sur nos premiéres lignes et nos arriéres et peu aprés, les attaques dTnfanterie.
Les barrages et lesfeux dTnfanterie suffisent á rejeter les Allemands dans les positions
de départ. La 33. Division en profitepour reprendre sa progression sur leplateau. Dans
la soirée, le Bataillon Mauduyt, du 21. Chasseurs T. S.,porté la veille au soir á VOuest
de Vrizy vient sTntercaler entre les 203. et 319. Régimentsfrangais dans les environs
de la cote 193.

Dans le secteur de la 134. Division, le 22. Chasseurs T. S. soutient pendant lajournée
des combats acharnés: le Bataillon Poirée repousse complétement Vennemi et luifait



desprisonniers : le hataillon Prignot attaque dans la nuit du 22 au 23, non seulement
conserve saposition mais se portant á la contre-attaque, ďun Commandant de
Bataillon, de deux Officiers et ďune vingtaine ďhommes, capture un canon et 7 mitrail
leuses.

En dépit de ses échecs, des 21 et 22 Vennemi attaque encore une troisiéme fois le 23
dans la matinée: cette attaque est complétement arrétée par nos barrages ďartillerie
et de mitrailleuses.

Dans la joumée, sentant Vennemi épuisé, le Général Commandant la 33. Division
prescrií de reprendre le mouvement en avant et de s’assurer la possession définitive de
tout le plateau au Nord du Moulin de Laudéves. Le mouvement Vexécute dans
Vaprés-midi: le Bataillon Mauduyt du 21. Chasseurs T. S. y prend part et occupe
touš les objectifs qui lui sont assignés.

A partir de maintenant Vennemi abandonne la partie et se contente de diriger sur les

lignesfranfaises de violente tirs ďartillerie. Lesjours suivant sont employés á organiser
défensivement les positions occupées et á assurer la possession de la tite de pont si
brillamenent conquise. Quelques actions de détail sont encore tentées : ,,Le 23, écrit dans
son rapport le Général Commandant la 33. Division, le bataillonPrignot attaque verš
la cote 133 au Nord de Chestres, mais sa bravoure ne peut venir á bout des mitrail
leuses ennemies qui le criblent de balles des qďil essaie de franchir la créte. Le 27, le
Bataillon Girard s1élance á son tour sur le mime objectif et réussit ďabord á faire
quelques prisonniers dont un Officiers, mais il doit 5’arréter devant la nappe de balles
qui balaie le plateau et reprend ses positions de départ.

La 33. D. I. est relevée dans les nuits du 29 et du 30 Octobre et va se regrouper dans
la zone de St. Souplet.

Le 9 Novembre elle se dirige verš la région de Mourmelon ou elle doit Vembarquer
pour quitter VArmée.

Pelest, rapidement esquissé,le roleglorieux jouépar la I. Brigádě Tchéco-Slovaque
dans les combats de la fin ďOctobre á la 4. Armée. Ses pertesyfurent sévěres: 27 Offi
ciers et 1137 hommes y furent mis hors de combat versant généreusement leur song pour
la France.

Pour rendre hommage á la vaillance de la I. Brigádě Tchéco-Slovaque, le Général
Commandant la 4. Armée la cite á VOrdre avec le motifsuivant:

„Souš Vénérgique et habile direction du Colonel Philippe, les 21. et 22. Régiments
Tchéco-Slovaques ont faitpreuve des plus belles qualités militaires dans les combats du
19 au 23 Octobre á VEst de Vouziers. Ardents á Vattaque, acharnés dans la défensive,
impassibles sous les feux ďartillerie les plus violents, ces régiments ont parfaitement
rempli toutes les missions qui leur ont été confiées et donné toute satisfaction aux Chefs
qui ont eu á les employer.”

Signé: Gouraud.



Hlášení gen. Gourauda,
velitele IV. armády, o bojích u Vouziers.

PŘEKLAD:

Čechoslováci ve 4. armádě
(v říjnu 1918).

i. ěs. brigáda, utvořená z 21. a 22. pluku pod velením plukovníkaPhilippa,přišla ke

4. armádě 9. října 1918 zároveň s 33. pěší divisí, v níž tvořila polovinu pěchoty.

Tato nově utvořená vojska nebyla však v Champagni neznáma. V prvních měsících
r. 1918 bylposlán urěitý poěet dobrovolníků oné národnosti do francouzskýchpluků na
zkušenou a k doplnění výcviku pobytem v zákopech.

Dojem, který zanechali, byl všude výborný : jejich krásné vojenské chování, jejich
žhavépřání doplnili svůj výcvik, nádherná odvaha, s kterou žádalijako za vyzname
nání, aby se směli zúčastnili hlídek a výpadů, jim získaly úctu a sympatii všech, kdo je
vidělipři činu.

Hrdinství 1. brigády v těžkých bojích koncem října u Vouziers jen potvrdilo dobré
mínění, které velitelství mělo užpředem o vojenské zdatnosti těchto mladých pluků.

Po ofensivě 26.září nafrontěv Champagni, na rozkaz maršálka velitele spojeneckých
armád dosáhla 4. armáda 12.října toku řeky Aisne, na celé svéfrontě od Grandpré na
východě až záp. od Réthie na západě.

Nyní šlo o to přejiti přes řeku, aby se mohlo pokračovali v postupu směrem na Sedan
a Méziéres ve spojení s americkou armádou,jež operovala východně od Argonne.

13. října dává tudíž generál velitel 4. armády rozkaz oběma pravým armádním
sborům, t.j. 38. a 9. armádnímu sboru, aby s překvapením přešly Aisne, postupovaly
v zalesněnémpohoří argonnském a obchvatem zničily odpor, který kladl nepřítel severně
od řeky u Grandpré. 9. sbor má založili široké předmostí východně od Vouziers na
návrších od Falaise do Vandy, aby pak mohla postoupili na Quatre-Champs. K pro
vedení této operace byly mu dány k disposici dvě čerstvé divise, 134. a 33.

Tím se stalo, že československá brigáda, jež, jak bylo řečeno, přišla 9. října na území
tábora v Chalons, byla poslána kolem 13. října do okolí Vouziers.

16. října je 33. divise v úseku na levém břehu Aisne, severně od Vouziers, čelem
k východu, 106. franč. brigáda napravo a i.čs. brigáda nalevo. Stanovištěplukovníka
velitele brigády je v Grivy-Loisy. Den útokuje stanoven na 18. ráno.

Útok svěřený 9. armádnímu sboru byl obzvláště těžký. Nejdříve šlo o přejití řeky
Aisne a průplavu, který jde podél řeky. Za ní bylo nutno přejiti louky v šířce asi 1 km,
zčásti zatopenépomocíhrází, kterépostavili Němci. Konečně se měly zlézti strmé svahy



pohoří Argonne. Tam Němci už dlouho předtím zřídili posici zvanou ,,Hunding Stel

lung”, která svou palbou ovládala celé údolí a táhla se do hloubky na planinách.

Operace podniknuté 18. října mohou se shmouti takto :

18. října éasné zrána přecházejí obé divise neočekávané řeku Aisne na frontě 5 km
široké, zmocní se vesnic Vandy a Chestres a přes velmi houževnatý odpor nepřítele

stanou na výšinách,jejichž hřebenu dosáhnou. —
19. a 20. pokračuje postup na pláních:

dosažená linie může býti vyznačena vesnicí Terron na severu, potokem Bouillon, lesy

severozáp. od statku Malva, vesnicí Landěves, statkem Chamiot, okrajem Croix Daric

a vesnice Falaise. Do rukou útočících padlo přes 300 zajatců, asi 20 dél a kulometů.

Ale Němci, právem znepokojení postupem francouzských vojsk, chtějí stůj co stůj

zarazitijejich postup. Dni 21., 22. a 23. října se vyznačují velmi prudkýmiprotiútoky

nepřítele, který se snaží zahnati vší moci ony dvě divise do řeky Aisne. Všechna volná

vojska z okolí se jich zúčastní.

Zjistily se tam prvky náležející 6 nebo 7 různým divisim.

Ale všechno toto úsilíje marné. Ani nejzuřivějšíprotiútoky, ani nejprudši bombardo

vání, ani plyny nezmohou nic proti Francouzům a Čechoslovákům. 24. října upouští

nepřítel, odražený na celé čáře, od svých útoků a zanechává 4. armádě své předmostí

východně od Vouziers.

18. října ráno je tedy és. brigáda na krajní levici útočících vojsk : 21. és. střelecký

pluk v první linii severně od Vrizy, 2 prapory vedle sebe v 1. linii a záložní prapor;
22. střelecký pluk československý je rozložen v okolí Tourcelles-Chaumont, Grivy-

Loisy.

Brigáda se neúéastňujepřechodupřesřeku ani dobytí Vandy a vrchů na východě: celý
útok je proveden 106. francouzskou brigádou a velení nepovažuje ještě za nutno, aby
zakročila do boje.

Stejně tak je tomu ještě 19. října, kdy ještě žádné československé vojsko není zasa

zeno :jen malé oddíly přecházejí na pravý břeh, aby hlídaly lávky.

Naproti tomu se 20. října večerfronta obsazená 106. brigádou příliš zvětšila násled

kem dobytí Terronu. Generál velitel 33. divise nařizuje, aby jedna rota 21. ěs. střel,

pluku {pplk. Gillain) přešla řeku Aisne kolem 77 hod. 30 min., a daljí za úkol vystřídali
rotu 319. pluku, jež se zmocnila Terronu, a zajistili organisaci obrany vesnice. Jiná
rota téhož praporu má postoupili ke statku Echarson ve výši Terronu, aby v nejhorším

případěpřešla na pravý břeh.

To je úkol československé brigády v prvních třech dnech bitvy.

21. října zrána začíná německý odpor. V 6 hod. 30 min. míří prudké bombardo

vání na celou frontu, zvláště na první linii a na přechody přes Aisnu. V 7 hod. útočí

pěchota.

Vlevo československá rota v Terronu energicky odporuje a udržuje svéposice. Protože

však vpravo musila 106. brigáda, aby mohla odporovali, zasadili všechny síly, jimiž

disponovala, nařizuje generál velitel diviseprvnímu praporu 22. ěs. střeleckého pluku



{pplk. Gardou), aby postoupil až do blízkosti Condé-les-Vouziers na západní straně',
zatím co jiný prapor téhož pluku postupuje na západní strany Vrizy.

V 10 hod. zasazuje nepřítel, jehož útok zdál se zastaven, nové jednotky a znovu
zahajuje útok u Terronu :„Rota Husákova praporu,jež chrání Terron, bojuje zuřivé,”
píše v svézprávěgenerál velitel 53. divise, „alejsoucpočetné slabší, musí opustili terén,
o nějž se bije krok za krokem, a nakonec se stáhla ke statku Macquart.” V11 hod.
dostává plukovník velitel 1. brigády čs. rozkaz zmocnili se znovu vesnice Terronu:
„Za tím účelem,” píše dále generál velitel divise, „shromáždí se celý Husákův prapor
u statkuMacquart, uskutečňuje tak hrdinnénesnadnýpřechodpřesprůplav za bílého dne
a za prudké dělovépalby. V 13 hod. je na místě a po desetiminutové přípravě vrhá se
odhodlanédo útoku : nepřátelská hradba jeproražena v dokonalém pořádku ajediným
útokem čs. střelci se zmocní hřbitova vzdor zoufalému odporu Němců, zvláště střelců
u kulometů, kteří se na nich nechávají zabiti. Pak vnikne Husákův prapor do vesnice
a vyéišťuje ji ulici za ulicí a v 16 hod. 30 min. zůstává zcela jejím pánem.”

U 134. p. divise nebyl zápas snadnější než u 33. Aby tato divise mohla znovu
zorganisovati svou zálohu, dává velitel 9. sboru celý 22. čs. pluk k disposici generálu
veliteli 134. p. divise; tento pluk vystřídájednotky, které obsadily výšiny východně od
Chestres.

Aby nahradil tento pluk, daný k disposicijižní divisi, dostane prapor 2. linie 21. és.
střel, pluku rozkaz, aby postoupil na východní stranu Vrizy jako záloha divise, což
provede během večera.

22. ráno zahajuje nepřítel opět útok: v 6 hod. 30 min. začíná znovu bombardování
soustřeďovanéna našeprvní linie a na zadní linie a pak na útokypěchoty.

Palebné přehrady a palby pěchoty stačí, aby odrazily Němce do jejich původních
posic. Toho využívá 33. divise, aby pokračovala v svém postupu na planině. Prapor
Mauduyt od 21. čs. střel, pluku,jenžvečerpředtímpostoupilzápadněod Vrizy, vsune se
večer mezi 203. a 319.franč. pluk v okolí kóty 193.

Na úseku 134. divise bojuje zoufale během dne 22. čs. střel, pluk: prapor Poirée
úplně odráží nepřítele a zajímá část jeho vojínů; prapor Prignot, napadený v noci
s 22. na 23., nejen že uhájí své posice, ale přecházeje k protiútoku, zmocní se jednoho
velitele praporu, dvou důstojníků a asi 20 vojínů,jednoho děla a 7 kulometů.

Přes svéneúspěchy ve dnech 21. a 22. útočí nepřítelještěpo třetí 23. ráno : tento útok
je úplně zastaven palebnýmipřehradami našeho dělostřelectva a našich kulometů.

Cítě, že je nepřítel vyčerpán, nařídí během dne generál velitel 33. divise, aby se

pokračovalo v postupu dopředu a aby se zajistilo definitivní obsazení celé planiny
severně od mlýna v Laudéves.Pohyb jeproveden odpoledne : prapor Mauduytod 21. ěs.
střel, pluku se ho zúčastní a obsadí všechny cíle, ježjsou mu přiděleny.

Od nynějška se vzdává nepřítel boje a spokojuje se prudkou palbou nafranc. linie.
V následujících dnech se defensivně organisují obsazenéposice a zajišťují se předmostí,
tak skvěle dobytá. Ještě byl proveden pokus o několik menších akcí: „Dne 23. října,”
píše v své zprávěgenerál velitel 33. divise, „ útočí prapor Prignot směrem na kótu 133



severně od Chestres, ale jeho hrdinná odvaha je bezmocná proti nepřátelským kulo

metům, jež ho zaplavuji střelami, jakmile se pokouší přejiti hřeben. 2y. útočí prapor
Girard na týž cíl; zprvu se mu podaří zajmoutijistý počet nepřátel, mezi nimijednoho
důstojníka, musí se však zasíavitipřed záplavou střel, jež kosí vše na pláni, a stáhne se

do svých původních posic.”

S3-P- diviseje vystřídána v noci 29. a 30. října a shromažďuje se v prostoru u St.
Souplet.

p. listopadu jde do okolí Mourmelon, kde se nakládá na vlak, aby opustila armádu .

Toje slavná úloha, stručněnačrtnutá, kterou měla 1. československá brigáda v bojích
z konce října u 4. armády. Její ztráty byly značné : 2y důstojníků a llýy mužů stalo se

neschopnými boje a prolilo svou krevpro Francii.

Aby vzdal poctu chrabrosti 1. čs. brigády, uvádí ji generál velitel 4. armády
v armádním rozkaze s tímto odůvodněním :

„Za energického a obratného vedeni plukovníka Philippa prokázaly 21. a 22. čs.

pluk nejkrásnější vojenské vlastnosti v bojích ve dnech ip. až 23. října východně od
Vouziers. Bez bázně v útoku, houževnatív obraně, pevní v nejprudší dělovépalbě, tyto
pluky dokonale vyplnily všechny úkoly,ježjim byly svěřeny, a uspokojily představené,
kteříjich mělipoužiti

Podepsán: Gouraud.



GENERÁL PHILIPPE,
BÝVALÝ VELITEL ČESKOSLOVENSKÝCH PLUKŮ VE FRANCII

FRANCOUZSKÝM LEGIONÁŘŮM
V ČESKOSLOVENSKU.

Besancon, 9. listopad 1927.

Moji drazí přátelé!

Dovídám se, že jste v Praze založili „Kruh francouzských legionářů”,a spěchám
blahopřáli Vám k tomuto rozhodnutí a říci Vám, jakou mám z toho radost. Bylo mi
řečeno, že „Kruh” má za účel udržovali stará přátelství za války uzavřená, shromáž
diováti vzpomínky z „Velké války”, a kde třeba, pomáhali bývalým příslušníkům
československých legií ve Francii. Posílám tedy organisátorům své blahopřání a přeji
mnoho zdaru tomuto novému spolku.

Jsem šťasten, že mi tato příležitost dovoluje poslali Vám všem můj nejsrdečnčjší
pozdrav a říci Vám, že často myslím na Vás a na doby, kteréjsme společné trávili,
nejdříve v Cognacu, potom na francouzskéfrontě a konečně v drahé Vaší vlasti.

Kolik vzpomínek se vynořuje v mých myšlenkách,připomenu-li si tyto slavné doby!

Minulého roku jsem Vám připomenul Váš pobyt v Cognacu, vytrvalou a užitečnou
práci, kteroujsme společněvykonaliodedne, kdypan ministr Benešmne Vámpředstavilna
cvičišti „Dominant”, až do doby, kdy jste dorazili na frontu. Dík Vaší energii a Vaší
vytrvalosti ze všech částí přišlých z Ruska, Srbska, Ameriky jsme stvořili brigádu,
která vzbudila obdiv presidenta Francouzské republikyPoincaréa a významnýchgene
rálů přítomných této přehlídce v Damey dne 30. června 1918.

Připomenuljsem Vám takéhrdinství naší krásné brigádyprojevené v říjnových bojích
u Vouziers, když Gouraudova armáda útočila a zničila pověstnou „Hindenburgovu
linii”.

Dnes připomínám Vám vzpomínku cennou pro Vás i pro mne, a to přehlídku vy
konanou v Hauviné panem ministrem Benešem v přítomnosti generála Gourauda ně
kolik dnípo těžkých bojích a skvělých u Terronu a Chestres. Bylo to krátce po utvoření
Československérepubliky a ministr Beneš si přál osobně Vám blahopřáli na samém místě
Vašich činů a mně se dostalo cti, že jsem z jeho rukou dostal první československý
válečný kříž. Na to nikdy nezapomenu.

Když jsem hlásil panu ministrovi o skvělé úloze, kterou jste měli v těchto bojích,
vyjádřil jsem též své zarmoucení nad tím, že jsem viděl padnouti 1200 z Vás. Mám
stále v pamětijeho krásnou odpověď:

„ Tato krev nebyla prolita nadarmo !”



Ano, moji drazí přátelé, jestliže Váš národ dosáhl znovu své svobody, zaujímá-li
dnes v Evropě zvláště čestné místo a jestliže Vašim státníkům bylo možno hráti tak
vynikající úlohu v řadě Společnosti národů, příslušejí za to z velké části díky Vám
a Vašim slavným mrtvým.

Proto bud čest těm, kteří padli na všech bojištích Evropy a zvláště na francouzské
frontě!

Francouzští legionáři, jsem hrd na to, že jsem byl v čele Vás, zdravím
Vaše prapory, zdravím Vaše drahé mrtvé:

Buďte ujištěni, že na Vás nezapomenu.

Generál Philippe.



Některé z pochval získaných československými legiemi
ve Francii .

Prapor C i. cizineckého pluku, jehož částí byla rota „Nazdar”, dostal za pro
vedení útoku u Arrasu tuto pochvalu:

„PraporC druhého pochodového pluku i. pl. cizinecké legie.
Dne 9. května, umístěn v čele útočné skupiny, s nepřekonatelným elánem vy

razil k útoku na nepřátelské zákopy a přes vášnivou obranu nepřítele se jich
rychle zmocnil; potom postupoval bez zastávky v svém pohybu směrem na cíl
pluku určený a pokračoval v boji v řadách druhých praporů, třebaže ztratil všechny
své důstojníky a větší část nižších hodností. V tomto dnu dal nesrovnatelný příklad
nejčistšího ducha oddanosti a obětovnosti.”

*

Ministr války generál Roques Cs. kolonii v Paříži.
Duben 1916.

„V době boje, jejž udržuje již po dvě léta pro vítězství práva a spravedlnosti,
Francie nezapomíná, že vedle jejích dětí přišli bojovati chrabří vojínové, jež jí
poskytla Česká kolonie ve Francii.

Krev prolitá pro ni nejlepšími z Vašich synů zpečetila navždy bratrskou unii
obou národů, kteří budou bojovati bok po boku až k vítězství, z něhož vzejde nový
život pro veškeré lidstvo.

Generál Roques.”
*

Rozkaz čís. 341 X. armády.

„2. četa pochodového pluku cizinecké legie.
Jsouc složena výhradně z Cechů, projevila při útoku na Belloy en Santerre od

4. do 10. července 1916 nejhrdinnější zápal a nejkrásnější nenávist k nepříteli. Když
jí 5. července byla svěřena obrana jižní části okraje vesnice, vrhla se s neodolatelným
rozmachem na nepřátelský proud, který postupoval v utvořené formaci ku proti
útoku, srazila se s ním a odrazila jej. Pak přivedla do našich linií 60 zajatců, mezi
nimi 1 důstojníka, který projevil své rozhořčení nad tím, když seznal malý počet
a národnost těch, kterým se vzdal.”

*

Úřední zpráva hlavního štábu francouzských armád ze dne 23. října 1918.

„Během rána dne 22. Němci znovu útočili na východ od Vouziers; všude byli
odraženi. Československá vojska zasazená ve spojení s francouzskými částmi znova
obsadila vesnici Terron, která jistou dobu padla do rukou nepřítele.,.

”



Hlavní velitelství francouzské armády.

„Brigáda československých střelců.
Pod rázným a obratným velením plk. Philippe podaly čs. pluky 21. a 22. důkaz

nejkrásnějších vojenských vlastností v bojích od 19. do 25. října východně od
Vouziers.

Dne 21. října se zmocnily vesnice Terronu za obzvláště těžkých podmínek
a v následujících dnech odrazily 3 německé útoky podporované velmi prudkým
bombardováním, zvláště plynovými střelami.

Pak učinily s nádhernou odvahou útok na nepřátelské posice severně od mlýna
u Landéves a východně od Chestres a zničily mnoho kulometných hnízd a zajaly
nepřátelské vojíny.”

*

Pochvala velitele 4. armády generála Gourauda.

„1. prapor 21. československého střeleckého pluku.
1. prapor 21. čs. pluku, vynikající část velké odvahy pod vedením prapomíka

Husáka, jedna bytost se svými veliteli, skvělým protiútokem dobyl vesnice Ter
ronu, držel po 10 dní až do vystřídání tuto důležitou posici téměř osamocenou
a částečně zatopenou, nepřetržitě bombardovanou granáty jedovatými, výbušnými
a odrazil svou palbou, přes ztrátu dvou třetin mužstva, všechny útočné pokusy
nepřítele.”

*

Pochvala v rozkaze velitele IV. armády generála Gourauda.

II. prapor 22. čs. střeleckého pluku.

„Prapor znamenitě vycvičený a vedený. Pod velením prapomíka Prignota, po
prvé zasazen, v plné noci, ve velmi obtížném terénu, když byl obdržel obzvláště
nesnadnou úlohu, zdatně vzdoroval prudkému nepřátelskému útoku, pak přešel
k protiútoku, nepřítele zatlačil a zabral mu sedm set metrů terénu v silně orga
nisováné posici, množství materiálu, mimo jiné jedno dělo a kulomety a zajatce
s několika důstojníky, mezi nimi i jednoho velitele praporu.“

*

Armádní rozkaz čís. 41.

2. prapor 23. střel, pluku.

„2. prapor 23. leg. pluku z Francie pod velením svého vůdce, prapomíka Klouda,
zúčastnil se celého tažení na Slovensku (červen, červenec 1919) a zachoval se tu
vždy skvělým způsobem. Vyznamenal se obzvláště 2. června u Hidas-Nemety, kde
se mu podařil mohutný protiútok, když obrněný vlak byl zahnán házením granátů,
5. u Anansziny, kde odrazil maďarský útok náporem bodáky, 6. června, kdy, dostav
rozkaz couvnouti, ustoupil jako poslední jednotka 6. divise v dokonalém pořádku.”



53- divise, rozkaz čís. 274: 23. listopadu 1918,

„Důstojníci, poddůstojníci a střelci 1. československé brigády!
V okamžiku, kdy vaše národní snahy jsou trvale vyřešeny naším společným vítěz

stvím a kdy se chystáte opustiti 53. pěší divisi, srdečně se s vámi loučím jménem
všech vašich francouzských kamarádů. Během těžkých bojů, které jste bojovali
v našich řadách, ocenili jsme vaši hrdinnou udatnost podnícenou vaší nenávistí
k nepříteli a vaší ohnivou touhou po svobodě. Slavná jména Terronu a Falaise
zůstanou navždy ve vaší historii a ve vašich vzpomínkách.

Tam na pláních u řeky Aisny, které jste nám tak udatně pomáhali dobývati,
padlo mnoho vašich důstojníků a vojínů během prudkých útoků a při obraně jimi
hájených posic. Jejich oběti, tak šlechetně přinesené, daly pečeť dnešní vaší ne
závislosti, které jste si tak chrabře vydobyli. Buďte ujištěni, že Francie nikdy ne

zapomene vašich hrdinů, kteří v její půdě slavně odpočívají. Budou vždy námi
a našimi dětmi oplakáváni.

Skláním se před vašimi mrtvými. Zdravím váš prapor a vás, moji kamarádi, kteří
odcházíte, abyste od nynějška pracovali o organisaci výsledků společného našeho
vítězství. Přeji vám z celého svého srdce plných úspěchů, jakých si zasluhuje vaše
láska k vlasti, vaše chrabrost a odhodlanost.

Pod vedením svého velitele plukovníka Philippa buďte i doma příkladem kázně
a lásky k vlasti, jako jste byli zde ve Francii.

Guillemin.”
*

Armádní rozkaz čís. 16 ze dne 18. července 1919.

I. prapor 23. střeleckého pluku z Francie.

„Za vedení prapomíka AI. Machačíka vyznamenal se dne 23. května 1919 v boji
u Ongy a Gestely, krásně si vedl v boji se smýšlením plným kázně a dovolil
tak upevnit! situaci nebezpečně ohroženou.”

*

Armádní rozkaz čís. 16.

2. prapor 23. pluku čs.

„Výborná bitevní jednotka, velice energicky vedená velitelem praporníkem
Kloudem. 16. června bylo na naši první linii prudce útočeno Maďary. 2. prapor
23. pluku čs., veden praporníkem Kloudem, prudce protiútočí, znovu urovnává
špatnou situaci a potom navazuje svou činnost ofensivní, přemáhá nepřítele a do

bývá v perném boji vesnice Betler a Rožnavy, způsobuje nepříteli velké ztráty
a zmocňuje se 10 kulometů.”



A. Eliáš

„Gloria victoribus“

Svazky našeho národa s velkou naší sestrou Francií mají své kořeny hluboko
zapuštěny. Vzpomínáme rádi, jak naši rodičové a vychovatelé učili nás na školách
úctě k rytířskému národu francouzskému a když jsme začali ve školních škamnách
přemítati o naší národní porobě a o tom, jakých křivd se nad námi dopouštělo
Rakousko, zasvitla nám vzpomínka na Francii a mocné tehdy slovanské Rusko
jako jitřenka naděje v lepší budoucnost. Kus tohoto cítění vyjádřil náš národ
i v písních, vloživ do jednoho verše „Hej Slované” slova „Rus je s námi, kdo proti
nám, toho Francouz smete”.

Když pak později jako studenti vnikali jsme hlouběji do novodobých dějin, tu
s pocitem radosti jsme vzpomínali památného sezení sněmu království českého dne
8. prosince 1870, kdy za tíživého mlčení celé Evropy jedině čeští poslanci se vyslo
vili jasně proti uloupení Elsaska Němci a odsuzovali tento atentát proti svobodě
národů a znásilňování práva a spravedlnosti.

Světová válka nám umožnila, abychom v ryku bojů dali proniknouti dávno
cítěným sympatiím, a abychom v hlubokém přesvědčení, že dáváme přednost
právu před násilím, pravdě přede lží, světlu před temnem, se vrhli v náruč Francie.

Vrcholný pocit našeho obdivu a vděku bohatýrské Francii měli snad všichni
českoslovenští vojáci, kteří v rámci naší brigády vyslechli dne 29. června 1918 řeč
presidenta francouzské republiky pana Raimonda Poincaré, když odevzdával 21.
pluku prapor.

Jeho plamenná řeč, která pohnula naším každým nervem, působila na nás hlu
bokým dojmem. Nevýslovný pocit zachvíval všemi, dech se zatajoval, krev jakoby
chvílemi přestávala proudit, aby za okamžik nadšením se bouřící srdce uvedla
v tlukot, ruce maně sahaly po zbraních, které jsme nervosně tiskli k tělu! Úchvat
nou svou řeč ukončil president Poincaré slovy: „Do boje hoši a vbrzku spatříte na
obzoru první zář jitřenky!”

Když pak před našimi zraky zavál nový plukovní prapor a jeho stuhami si pohrá
val větřík, vanoucí z modravých strání Voges, měli jsme pocit, že to jsou polibky,
které nám posílá vlast — tehdy ještě ujařmená — na vlnách větru do vínku a jako
talisman štěstí do nastávajících bojů.

Tenkrát naše vděčnost a láska k Francii, myslím, že vyvrcholila. Znali jsme
chrabrost francouzských vojsk, bili jsme se již dříve po jejich boku, nyní slyšeli
jsme slova hlavy státu, slyšeli jsme mluviti státníka a to nám onen obraz obětavých
francouzskýchvojáků doplnilo tak, že vyjádřiti naše tehdejší pocityvůči Francii dalo
by se snad slovy: „Nenívětší lásky za tu lásku, která život svůj za své bližní obětuje.”

Duch zdravý, duch nadšení k dílu, které nás ještě čekalo, byl utvrzen a my, hnáni
touhou po splnění tužeb, po svobodné vlasti, síleni vědomím, že jsme našli pocho
pení a podporu ve velké Francii, šli jsme s nadšením do bojů, o nichž jsme byli
přesvědčeni, že z nich vyjdeme po boku našich francouzských přátel jako vítězi.

Heslo „Věrnost za věrnost” se splnilo v našem poměru k Francii doslova a když
jsme po bojích Francii opouštěli, loučili jsme se s našimi druhy francouzskými
„poilus” slovy „Gloria victoribus”.



Skpt. gštb. L. Preininger:

Larmée tchécoslovaque en France.

Je ne me propose pas de parler, dans cet article, des raports qui existaient entre
les peuples frangais et tchécoslovaque et de la vie de la colonie tchécoslovaque de
Paris avant la guerre, bien qu’il soit trés important ďen parler, car pour parler de
1’action tchécoslovaque en France pendant la guerre, et notamment de ses débuts, il
serait indispensable de revenir loin en arriére á une époque bien antérieure á la
guerre.

Je vais donc entrer „in medias res” et commencer de suitě par les débuts du
conflit mondial.

Les nouvelles de la déclaration de la guerre par rAutriche-Hongrie á la Serbie
suscitěrent un intérět passionné dans toute la colonie tchécoslovaque: Aprěs une de
ses réunions, celle-ci se porta devant 1’ambassade austro-hongroise oů aprěs une
démonstration tumultueuse, elle brůla un drapeau aux couleurs antrichiennes. Ce
fůt la premiére manifestation tchěque faite en public.

Cette démonstration inoffensive en elle-měme devait ětre peu aprěs suivie par
une autre plus importante au cours ďtme réunion générale de toutes les associa
tions tchécoslovaques de Paris (dont les plus importantes étaient le Sokol et
1’association soc.-démocrate „Rovnost”) il fůt décidé que touš les membres aptes
au Service militaire s’engageraient dans 1’armée franq:aise. Le 22 Aoůt 1914, 300
ďentre eux étaient acceptés par les conseils de revision siěgant dans la cour de
1’Hótel des Invalides. Le lendemain, le premier groupe partait pour Bayonne oů
avec ďautres volontaires étrangers (Polonais, Espagnols, Suisses, etc . . .), il était
incorporé dans les unités du régiment de marche de la Légion étrangěre en cours de
formation. L’ensembles de ces volontaires étrangers forměrent le Bataillon „C” de
ce glorieux régiment et les Tchěques en particulier, constituěrent une compagnie
indépendante, appelée ultérieurement„Compagnie Nazdar”.Cette compagnie était
commandée par le capitaine Salée.

Aprěs quelques semaines ďinstruction, il fůt procědé le 12 Octobre á la céré
monie de la prestation du serment. C’est au cours de cette cérémonie que fůt remis
á la compagnie de volontaires tchécoslovaques, un fanion offert par les dames de
Bayonne et portant tm hon tchéque brodé. Enfin le 23 Octobre, le bataillon partit
pour le front. .

A partir de cette dáte, la compagnie Nazdar suivit le sort de son régiment.
Elle fit toujours partie de la glorieuse division Marocaine laquelle tint tout
ďabord un secteur en Champagne jusqu’au mois ďavril 1915.

Au cours de cette occupation ďun secteur défensif, les pertes de la compagnie
tchécoslovaque furent légěres. Mais avec les beaux jours, la période des grandes
offensives commence. A la fin du mois ďavril, la division tout entiěre était trans
portée en Artois oů le 9 Mai 1915, elle était engagé dans les opérations offensives
déclanchées dans la région ďArras. LesTchěquesattaquěrent en premier échelon
en direction de Targette et Neuville St. Vaast. Dans cette offensive, la premiére
á laquelle ils prenaient part, ils remportérent ďéclatants succěs. Mais au prix de







quelles pertes: plus de 40 morts, au nombre desquels le lieutenant ingénieur
Dostál, descendant ďunevieille famille patriote, et plus de 80 blessés. Le 16 Juin
1915, la compagnie Nazdar bien que considérablement réduite áttaquait á nouveau
perdant encore 8 de ses hommes.

A la suitě de ces lourdes pertes, qu’il devenait impossible de réparer, étant donné
le faible effectif de la Colonie tchécoslovaque de Paris, la compagnie tchěque cessa
ďexister en tant qďunité indépendante. Mais ceci n’empěcha point les Tchěques,
désormais répartis dans presque toutes les formationsdu Régiment de Marche de la
Légion de participerá toutes les grandes actions aux quellesce demier se trouva enga
gé.Toujourset partout,ilssefirent remarquerpar leur belleconduiteetleurbravoure.

C’est ainsi que les volontaires tchécoslovaques, toujours dans les rangs de la
Division Marocaine et du I. Régiment de Marche du I. Etranger, passěrent dans
touš les durs secteurs du front et prirentpart á presque toutes les grandes offensives.
En Septembre 1915, ils attaquaient en Champagne, dans la région ďAuberive;
en juillet 1916 dans la Somme, pres de Belloy en Santerre oů la section tchěque
obtint une magnifique citation á 1’Ordre de 1’armée; en Mars 1917, elle poursuivait
les allemands dans leur retraite; en avril, elle remportait des succěs dans la région
de Moronvillers avec la IV. Armée; en Aoůt 1917 elle attaquait á Verdun (région de
Cumieres)-, en janvier 1918, elle effectuait un coup de main á Flirey prés de Saint-
Mihiel; en avril 1918, en liaison avec les Anglais eUe contre-attaquait dans la région
de Villers-Bretonneux; en Mai, elle prenait part á la 3. offensive de VAisne et au
mois de Juillet á la 2. Bataille de la Mamě (Bataille des Soissonnais et de 1’Ourcq).

Par leur conduite et leurs beaux faits ďarmes, les volontaires tchěques ont rendu
glorieux le nom tchécoslovaque et facilité au conseil national les négociations ayant
pour but la création ďune armée tchécoslovaque indépendante et par conséquent,
de 1’Etat Tchécoslovaque.

Au mois de Janvier 1916, le tzar russe décernait aux volontaires tchécoslova
ques combattant sur le front frangais 20 médailles et croix de POrdre de St.
Georges, et en avril 1916, le Général Roques, Ministře de la Guerre, dans une
lettre adressée á la colonie tchécoslovaque de Paris, appréciait hautement 1’activité
de cette colonie dans les rangs de la division Marocaine.

Ce ne fút qďau mois ďAoůt 1918, á la suitě de la constitution ďune armée
tchécoslovaque indépendante, que les volontaires tchěques furent versés á la
brigádě tchécoslovaque en cours de formation. Une cinquantaine ďentre eux
seulement sur un total de 600 (nombre au quel leur effectif avait été porté par
1’arrivée successive de nouveaux volontaires tchécoslovaques venus de la Grande-
Bretagne et ďautres pay eurent le supréme honneur de faire partie de 1’armée
tchécoslovaque pour la création de la quelle 200 des leurs étaient morts au champ
ďhonneur et 300 mis hors de combat. Les 50 autres qui restaient se trouvaient
dispersés soit dans les colonies fran9aises oů ils avaient été envoyés au cours de la
guerre, soit dans les dépóts des régiments respectifs de la Légion étrangěre.

Tous ces volontaires ont obtenu prěs de 600 citations, sans compter les citations
et décorations alliées.

II ne nťest pas possible dans cet article, de donner plus de détails sur leur action,
mais il est certain que leur part á la révolution et á la création de 1’armée tchéco
slovaque ne saurait jamais étre appréciés á sa juste valeur.



II est trěs difficile dans un artide aussi court que celui-ci, de donner une idée
exacte de la formation de 1’armée tchécoslovaque de France. L’historique de sa
création fait partie intégrante de Fhistorique de toute Faction du Conseil National
de Paris, dirigé par le prof. Masaryk et par ses collaborateurs, le Dr. Beneš et
Stefanik lesquels ont travaillé avec le concours ďun grand nombre ďamis frangais
(Ernest Denis et beaucoup ďautres). Quoiqu’il en soit les négociations avec le
gouvemement fran9ais faites par le Dr. Beneš aboutirent, le 16. Décembre 1917, au
décret autorisant la formation ďune armée tchécoslovaque indépendante.

A vrai dire, des régiments tchécoslovaques étaient déjá, á cette époque, en voie de
formation á Cognac (Charente). II y vint de Russie deux détachements de volon
taires commandés par les capitaines Husák et Gibiš et qui avaient fait partie du
corps ďarmée tchécoslovaque de Russie, un détachement provenant de Roumanie
dont le recrutement avait été organisé par le Général Stefanik, plusieurs détache
ments de volontaires de 1’armée serbe et de volontaires américains. L’ensemble de
ces détachements constitua avec les quelques survivants de la compagnie Nazdar,
la base de la future brigádě tchécoslovaque. Au début de 1’année 1918, le recrute
ment organisé dans les camps de prisonniers austro-hongrois de France donna de
trěs bons résultats; en Mars un nouveau recensement effectué parmi les tchéques
résidant á Paris augmenta quelque peu les effectifs. Enfin, il vint ďltalie un tran
sport des volontaires pour 1’armée tchécoslovaque de France.

La création de cette armée indépendante se heurta á des difficultés extrěmement
sérieuses dnes principalementá la diversité ďorigine des recrues etaumanque de
cadres.Mais les principaux obstacles furent aplanis par Fautorisation de formation
de Farmée et par la convention (au mois de Février 1918) relative á Forganisation
de Farmée.

Le gouvemement frangais mit á la disposition du Conseil National un cadre
ďoffiders frangais commandés par le Colonel Philippe et dans ces conditions, il
fút procédé á la formation du I. Régiment tchěque portant le N. 21 (les régiments
de Russie portaient les N. de I á 20, ceux de France 21 á 30 inclus et ceux ďltalie
á partir de 31). Le Général Janin fút, á ce moment, nommé commandant de
Farmée tchécoslovaque toute entiěre.

Le régiment nouvellement formé se prépara á son role par une instruction trěs
intense. Les officiers tchécoslovaques (dont certains commandaient les compag
nies) furent envoyés faire des stages dans diverses écoles ou cours, dans le but
ďétendre leurs connaissances militaires. Un nouveau régiment le 22. fút formé
á Jamac pres de Cognac, au mois de Mai 1918, et peu aprěs au front, sa réunion
avec le 21. donna naissance á la „I. Brigádě ďinfanterie tchécoslovaque” comman
dée par le Colonel Philippe. Les 21. et 22. Régiments étaient commandés respecti
vement par le Lt. Colonel Gillain et le Lt. Colonel Gardan.

En Juin 1918, ces deux régiments furent transportés dans les Vosges, dans la
région de Darney et ďAítigny. Le 30 Juin, le 21. Régiment recevait du Président de
la République son drapeau aux couleurs tchéquesoffertpar laville de Paris.

Au début de Juillet, le 21. Régiment provisoirement rattaché á la 53. Division
ďinfanterie occupait le secteur Michelbach et Aspach (pres Mulhousen) en Alsace.
A part quelques attaques par les gazes ou bombardements ce secteur était un secteur
calme. Cependant, lá encore les unités tchécoslovaques remportérent de beaux



succěs en éxécutant sans pertes un coup de main (le 20 Aoůt 1918) sous la conduite
du LieutenantPawetenrepoussantdenombreux assauts et coups de main allemands.

Le 22. Régiment vénu plus tard, n’eut pas 1’honneur ďentrer en secteur sur ce
front. Désormais rattaché á la 53. Division (Général Guillaumať) la Brigádě
tchécoslovaque va suivre le sort de cette division. En Septembre, elle était trans
portée en autos dans la région S. E. de Reims pour participer á 1’offensive de la IV.
Armée, du Général Gouraud.

Le récit des combats livrés par la brigádě avec la IV. Armée est donné par le
Général Gouraud lui-méme, dans son rapport reproduit dans un article spécial du
présent ouvrage.

Ces combats terminés, la brigádě fut mis au repos dans 1’ancien camp allemand
du bois de Hauvinne, ce fut lá, que le jour de Panniversaire de la bataille de la
Montagne-Blanche, le Général Gouraud,accompagnépar le Dr. Beneš, lapassa en re
vue, remit á un certain nombre de ses officiers et soldats les premiéres croix de guerre
tchécoslovaques et lui son prochain retour dans lapatrie désormais libérée.

De měme quelques semaines plus tard, le Président Masaryk, avant de partir en
Tchécoslovaquie vint passer en revue la Brigádě á Darney, oů elle avait été trans
portée au lendemain de rarmistice.

Les Bataillons des 21. et 22. Régiment étaient peu aprés acheminés sur Prague,
cependant qu’ á Cognac, les 23. et 24. complétaient leur organisation avant de
prendre le chemin du retour.

De nouvelles épreuves attendaient ces régiments sur le sol natal. A peine arrivé
enTchécoslovaquie, le 21. Régiment prenait part aux combats de Těšín ou il perdait
quelques de ses soldats, et le 23. Régiment lors de 1’invasion des bolcheviques ma

gyars en Slovaquie se distinguait brillamment.
Aprés ces périodes de durs combats les régiments vont tenir les gamisons qui

leur ont été affectées pour le temps de paix: c’est-á-dire le 21. á Čáslav, le 22.
á Jičín et le 23. á Bratislava.

L’historique des 21., 22. et 23. Régiments conservera inscrites en lettres ďor les
noms et les actions ďéclat des nombreux soldats et officiers tombés au champ
ďhonneur. Quant aux anciens légionnaires de ces Régiments, ils en garderonront
fidělement et pieusement le souvenir.

Devant la grandeur et la beauté de ce sacrificenotreplusprofondereconnaissance
va verš ceux qui ont contribué á la formation de la légion tchécoslovaque en France
et par ce fait ont travaillé fructueusement á la libération de notre patrie et donné
une tradition militaire á trois de nos régiments.

En premier heu c’est á la belle France, á cette France si chěre et bien aimée par
nous touš. Elle nous a aidé et secondé dans notre lutte et c’est bien gráce á elle que
nous avons pu réussir et recouvrir notre liberté. Nous Pavons toujours considéré
comme notre deuxiéme patrie. Elle peut toujours compter sur notre dévouement.

Le sacrifice de nos camarades n’aura pas été inutile. Leur sang largement versé
sur cette belle terre de France aura grandement contribué á rendre plus solides les
liens unissant nos deux pays et nous resterons toujours fiers ďétre les légionnaires
tchécoslovaques de France et nous dirons pour terminer suivantu ne expression
framjaise bien connue

„la France a bien mérité de notre patrie”.



Dr. Mil. Niederle :

Vzpomínka.
Neumrem na slámě, umřeme na poli,
a ked s koňa spádném, šablenka zazvoní..

Tato prostá slova junácké písničky vystihují hrdinský sen našich hochů nadšených
velkou ideou, za níž uměli jít bez falešné sentimentality, bez nároků na větší osobní
slávu než umřít na poli, na němž se rozhodne o osudujejich rodnézemě. A české šablenky
zvonily, teskně zvonily po všech bojištích Evropy...

My,kteříjsme ty hochy znali,nesemeještěv srdcíchpamátku najednotlivce.Chápeme
hlouběji velikostjejich dobrovolné oběti, protože jsme je viděli smát se, žertovat, těšit se
ze života... S námi ta památka zemře. Historie uloží na dno archivů jména jedno
tlivců, spočte jen šablenky roztroušené po zkrvavělých pláních a v němém obdivu
pokloní se číslu. Býti v tom počtu — to bylo jedinou ctižádostí všech, zvýšitjej svou

bezejmennou jednotkou, dokázat světu, že nemůže být ponechán v porobě národ, jenž
má tolik statečných a obětovných synů.

Byli někteří, jimž se ani této slávy nedostane. Nesli v srdcích stejně vroucí oddanost
naší svaté věci, byli připraveni hrdinněživot za ni položit. Padlipředčasně — „umřeli
na slámě” — těm se snad nejtíže umíralo! V cizí zemi, jejíhož lidu řeč namnoze sotva
začínali chápat, vzdáleni svých drahých a jejich oddanépéče, prožívali bolestnéhodiny
konce — zatím co se ti, zjejichž středu odcházeli, chystali do pole. Takjsme ztratili tři
bratry hned v prvních měsících našeho pobytu v Cognacu. Dne 22. ledna 1918 jsme
pochovávali našeho vojáka Vančuru,jenž zemřelpo krátké chorobě v místní nemocnici.
Dne 25. lednajsme provázeli na poslednípouti bratra Vrzala. Nemoc, jíž trpěl, trvala
již dlouho, chorý snášel s námi všechny útrapy přepravy z Ruska, až konečně na půdě
francouzské došel věčného míru. V týchž dnech jsme dostali zprávu z Anglie o úmrtí
našeho vojáka Aloise Hekele,jenž se cestou z Archangelska roznemohl a byl zůstaven
v nemocnici v Newcastlu.

Prvním dvěma bratrům, kteří zemřeli v Cognacu, dostalo se všech vojenskýchpoct na
poslední cestě. Tragiku jejich smrti jsme chápali nejen my, ale i Francouzi, mezi něž
jsme před nedávném teprve přišli a kteří se teprve učili znát nás i naše cíle. Projevili to

imposantní účastí při pohřbu zesnulých a zajímavým, krásným i čestným dokumentem

francouzských sympatií zůstanou slova, jimiž se s mrtvými bratry rozloučilplukovník
Philippe, velitelprvního československéhopluku ve Francii. Voják-hrdina,jenžsi svou
hodnost vydobyl na poli válečném, nesčetněkráte vyznamenaný za svou statečnost, šel
za rakví prostého českého vojáka s obnaženou hlavou až na svaté pole. Nad hrobem
bratra Vančury pronesl tuto řeč:

„Drahý bratře! Nechci, by se nad tebou zavřel tento hrob, aniž bych ti řekl poslední
na shledanou ve jménupluku. Umírášvzdálen svých drahých, vzdálen své rodnézemě,
ale nejsi zde sám, jsme zde s tebou my — tvá nová rodina, bychom tě oplakávali a tobě
vzdáli poslední čest.

Dobrovolnějsi přišel do Francie, abys s námi hájil posvátnou věc práva a svobody,
abys osvobodil svou drahou vlast odjha germánského. Pro tuto vznešenou ideu umíráš.



Důvěřuj, že tvá oběť není mamá, nože věc bude vítězná a spolu uvidíme brzy naši
drahou českou vlast osvobozenu. Odpočívej v pokoji a nechť ti Bůh dá odplatu určenou

pro ty, kteří za vlast umírají. S bohem, bratře Vančuro/”
Týmž způsobem po třech dnech vyprovodil k poslednímu odpočinku bratra Vrzala.

Zaznamenávám aspoň nejvýstižnčjší slova z jeho řeči, prodchnuté opravdovým pocho
pením idey, jež stvořila československou armádu. Pravil:

„Milý bratře, myslils, že zemřeš smrtí slavnější a viděl jsi zajisté v svých snech
proslulá pole bitevní u Verdunu, v Champagni a ve Flandrech, jejichž slavná pověst
dolétla až k tobě. Sniljsi o tom, že se budeš biti se svými bratry francouzskými, abys
zničil odvěkého vraha. Sniljsi o tom, že uvidíšpyšně vláti prapor svobody nad Hrad
čany, ale umíráš dříve, nežli se tvé naděje mohly splniti. Avšak přes to tvá vlast bude ti
navždy vděčna, poněvadžjsi pro ni obětoval svůj život.”

Nezapomínejme slibu, jejž za nás učinil českému legionáři francouzský hrdina,
budme mu vděčni a vzpomínejme s úctou našich mrtvých!





SEZNAM PADLÝCH

PŘÍSLUŠNÍKŮ ČESKOSLOVENSKÉ

ZAHRANIČNÍ LEGIE

Z FRANCIE





Čs. dobrovolníci francouzské armády.
(Příslušníci bývalé roty „Nazdar“ z roku 1914—75

I. pluk francouzské cizinecké legie.)

Adamik Josef, střelec, padl v boji u Belloy en Sentere dne 5./VII. 1916, pohřben tamtéž (nar.
20./VII. 1885 ve Velké Bytči, Slovensko, příslušný tamtéž).

Barták, desátník, podlehl zraném v nemocnici č. 13 v Marcelane les BufFes dne 10./VII. 1916,
pohřben tamtéž (nar. 28./II. 1889 v Novém Hradci Král., příslušný tamtéž).

Berka František, střelec, zemřel v polní nemocnici Alexandrovsk dne 25./II. 1917, pohřben
tamtéž (nar. 30./XI. 1896 v Železné Huti, okr. Nepomuk, příslušný Horská Kamenice,
okr. Semily).

Bernard Bělobor, střelec, padl v boji u Berthonval, Pas de Calais dne 9./V. 1915, pohřben
neznámo kde (nar. 5./VII. 1891 Kněžmost,okr. Mnich. Hradiště, příslušný tamtéž).

Bezdíček Karel, střelec, podlehl zranění v La Targette Pas de Calais dne 9 ./V. 1915, pohřben
u statku Berthonval, Pas de Calais (nar. 27./I. 1888 ve Vídni, příslušný Sezemice, okr.
Pardubice).

Bláha Emil, střelec, podlehl zranění ve Wiencourt, Somme dne 6./VII. 1916, pohřben tamtéž
(nar. 23./V. 1890 v Kamýku, okr. Sedlčany, příslušný tamtéž).

Bláha František, střelec, padl v boji u Berry au Bac dne 24./VI. 1917, pohřben tamtéž (nar.
22./III. 1892 Libnič, okr. Lišov, příslušný tamtéž).

Březovský Lumír Josef, střelec, podlehl zranění v Louvois, Marné dne 12./XII. 1914, pohřben
v Neuville, Mamě (nar. 24./X. 1898 Libeň, okr. Vlašim).

Čáslavský František, střelec, podlehl zranění ve voj. nemocnici v Neuville St. Vaast dne 9./V.
19x5, pohřben tamtéž (nar. 14./IX. 1891 Jenč, okr. Kladno, příslušný tamtéž).

Černý Oldřich, střelec, nezvěstný na francouzské frontě dne 7./VII. 1916 (nar. 16./VII. 1895
Krásné Březno, okr. Ústí n. Lab., příslušný Ústí n. L.).

Dostál Václav, nadporučík, padl v boji u Berthonval, Pas de Calais dne 9./V. 1915, pohřben
tamtéž (nar. 5./VII. 1888 Poděbrady, příslušný tamtéž).

Efenberger Josef, střelec, nezvěstný u Souchez, Pas de Calais dne 16./VI. 1915 (nar. 14./I. 1888
MI. Boleslav, příslušný tamtéž).

Fabian Alois, střelec, podlehl nemoci v německém zajateckém táboře v nemocnici v Giessen
dne 22./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 12./VI. 1895 Brandýs n. L., příslušný Nedomice,
okr. Brandýs n. L.).

Fric František, střelec, padl v boji u Marquises, Mamě dne 15./III. 1915, pohřben tamtéž
(nar. 3./II. 1896 Rajhrad, okr. Hustopeč, příslušný Bmo).



Hastrdlo Bohuslav, střelec, padl v boji u Neuville St. Vaast dne 9./V. 1915, pohřben tamtéž
(nar. 25./XII. 1884 Podhoř, okr. Nové Město n. Met., příslušný tamtéž).

Hejno Karel, střelec, nezvěstný u Berthonval, Pas de Calais dne 9./V. 1915 (nar. 29./I. 1897
Norimberk, přísl. Vrutice Benátecká, okr. Ml. Boleslav).

HezinaJan, střelec, podlehl zranění v Souchez, Pas de Calais dne 13./VI. 19x5, pohřben tamtéž
(nar. 23./VI. 1889 Pelhřimov, přísl. Volešná, okr. Pelhřimov).

Hofman Jan, letec, padl dne 18./III. 19x7 v boji s německým letcem u Roucy (u Remeše)
(nar. 28./XII. 1889 v Nouzíně, přísl. do Vel. Jesenice, Nové Město).

Houska Josef, střelec, nezvěstný u Berthonval, Pas de Calais dne 9./V. 1915 (nar. 30./X. 1887
Tuřice, okr. Benátky, příslušný tamtéž).

Chládek Jan, střelec, podlehl zraném v ambulantní nemocnici 1./155 dne 3./VII. 1917, hrob
neznám (nar. 6./1.1873 Kvasné, okr. Rychnov n. Kněž., přísl. tamtéž).

Jakl František, střelec, padl v boji u Auberive, Mamě dne 17./IV. 1917, pohřben tamtéž, nar.
4./X. 1888 Praha, přísl. tamtéž).

Jirdnek František, střelec, padl v boji u Souain dne 26./IX. 1915, pohřben v Aouain (nar.
27./VII. 1892 Ml. Boleslav, přísl. tamtéž).

Jonáš Josef, střelec, podlehl zraném v nemocnici Saint Amienois dne 22./IV. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 12./III. 1894 Hýskov, okr. Hořovice, přísl. Chýňava, okr. Kladno).

Karafiát Arnošt, desátník, padl v boji u Auberive, Marné dne 17./IV. 1917, pohřben tamtéž
(nar. 31./XII. 1887 Samšín, okr. Pelhřimov, přísl. tamtéž).

Kirchner Antonín, desátník, padl v boji u Villiers-Bretonneux dne 26./IV. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 12./VI. 1894 Vel. Karlovice, okr. Vsetín, přísl. Mor. Křižánky, okr. Nové
Město n. Mor.).

Kočárník František, střelec, podlehl zranění v ambulantní nemocnici 9.(98 na franc. frontě
dne 26./IV. 1918, hrob neznám (nar. 17./XI. 1894 Sedlec, okr. Kutná Hora, přísl.
tamtéž).

KordačLadislav, střelec, podlehl zranění v Acq, Pas de Calais dne 14./V. 1915, pohřben tamtéž
(nar. 21./X. 1880 Oskořínek, okr. Nymburk, přísl. tamtéž).

Kramata Ondřej, střelec, nezvěstný u Berthonvalu,Pas de Calais dne 9./V. 1915 (nar. 24./XI.
1886 Nový Knín, okr. Příbram, přísl. tamtéž).

Kroupa Josef, střelec, padl v boji u Verdunu dne 20./VIII. 1917, pohřben tamtéž (nar. 3./IX.
1888 Jičín, příslušný tamtéž).

Kubánek Oldřich, střelec, nezvěstný u Berthonvalu, Pas de Calais dne 9./V. 1915 (nar. 22./I.
1895 Choceň, okr. Vysoké Mýto, přísl. tamtéž).

Kučera Josef, střelec, nezvěstný u Hangard en Santerre, Somme dne 26./IV. 1918 (nar. 22./X.
1892 Dobřenice, okr. Hradec Králové, přísl. tamtéž).

Kudláček František, střelec, nezvěstný u Neuville St. Vaast dne 9./V. 1915 (nar. 14./I. 1889
Hluboká, okr. České Budějovice, přísl. tamtéž).

Kulfánek Ferdinand, střelec, padl v boji u La Targette dne 9./V. 1915, pohřben tamtéž (nar.
3./XI. 1889 Polička, okr. Kojetín, Morava, přísl. tamtéž).

Laňka Jaroslav, střelec, podlehl zranění ve Villiers-Chatel dne 19./VI. 1915, pohřben tamtéž
(nar. 25./III. 1891 Rakovník, přísl. tamtéž).

Macháček Alois, desátník, padl v boji u Pesosnice dne 25./IX. 1916, pohřben tamtéž (nar. 8./II.
1891 Žižkov, přísl. tamtéž).



Maňák František, četař, nezvěstný u Hangard en Santerre dne 26./IV. 1918 (nar. 23./X. 1887
Pelinkovice, okr. Sedlčany, přísl. tamtéž).

Maroušek František, střelec, padl v boji u Beloy en Santerre,Somme dne 5./VII. 1916, pohřben
tamtéž (nar. 28./XI. 1892 Bělčice, okr. Blatná, přísl. tamtéž).

Martinec Josef, střelec, zemřel po zranění u Cách dne 26./IV. 1918, pohřben tamtéž (nar.
18./IX. 1874 Kostelec n. L., okr. Brandýs n. L., přísl. tamtéž).

Matějovský Jaroslav, střelec, padl v boji u Auberive s./Suippes, Marné dne 17./IV. 1917,
pohřben tamtéž (nar. 2./XI. 1887 Lišany, přísl. Lužná, okr. Rakovník).

Mertlík Ludvik, střelec, nezvěstný u Berthonvalu, Pas de Calais dne 9./V. 1915 (nar. 14./VIII.
1896 Střežiměřice, okr. Dvůr Král., přísl. tamtéž).

MiklEduard, střelec, podlehl zranění u Epernay dne 31. X. 1915, pohřben tamtéž (nar. 22./VII.
1883 Fryšták, okr. Holešov, přísl. tamtéž).

Nesvadba Dominik, střelec, padl v boji u Vilhers-Bretonneux dne 28./IV. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 19./IV. 1891 Koryčany, okr. Kyjov, přísl. tamtéž).

Nezavdal Bedřich, střelec, padl v boji u Amiens dne 24./IV. 1918, pohřben tamtéž (nar. 13./IV.
1889 Český Brod, přísl. tamtéž).

Novák Antonín, střelec, padl v boji u Berthonvale, Pas de Calais dne 9./V. 1915, pohřben tamtéž
(nar. 25./I. 1888, přísl. Lužec, okr. Mělník).

Opočenský Václav, střelec, padl v boji u Auberive, Marné dne 17./IV. 1917, pohřben
tamtéž (nar. 6./VII. 1895 Most, přísl. Král. Vinohrady).

Ouhrabka František, střelec, podlehl zranění v Arizári, Soluňská fronta dne 21./XI. 1916,
pohřben tamtéž (nar. 19./IV. 1897 Rokycany, přísl. tamtéž).

Pietkovský František, střelec, nezvěstný u Neuville St. Vaast dne 9./V. 1915 (nar. 24./VI. 1893
Karvín, okr. Fryštát, přísl. tamtéž).

Přibyl Josef, střelec, nezvěstný u Souchez, Pas de Calais dne 16./VI. 1915 (nar. 23./I. 1889
Bylany, okr. Chrudim, přísl. tamtéž).

Pultr Josef, střelec, padl v boji u Neuville St. Vaast dne 20./V. 1915, pohřben tamtéž (nar.
16./XI. 1886 Čemožice, okr. Dvůr Králové, přísl. tamtéž).

Rákos Jindřich, střelec, nezvěstný u Berthonvalu, Pas de Calais dne 9./V. 1915 (nar. 2./II. 1885
Červené Pečky, okr. Kolín, příslušný tamtéž).

Rataj Antonín, střelec, padl v boji u Souchez, Pas de Calais dne 16./VI. 1915, pohřben tamtéž
(nar. 1889 Žižkov, přísl. tamtéž).

Řepík Vavřín, střelec, padl v boji v úseku Souain dne 28./IX. 1915, pohřben tamtéž (nar.
Vracov, okr. Kyjov, přísl. tamtéž).

Roubal Josef, střelec, nezvěstný u Berthonvalu, Pas de Calais dne 9./V. 1915 (nar. 1879 Zlič,
okr. Jaroměř, přísl. tamtéž).

Růžička Jaroslav, střelec, padl v boji ve Francii dne 20./V. 1915, hrob neznám (nar. 5./XII.
1892 Uhříněves, okr. Vinohrady, přísl. tamtéž).

Říha František, střelec, padl v boji u Neuville St. Vaast dne 9./V. 1915, pohřben tamtéž (nar.
18./XI. 1889 Nová Ves, okr. Pacov, přísl. tamtéž).

Siebert Václav, desátník, nezvěstný u Souchez, Pas de Calais dne 16./VI. 1915 (nar. 13./III.
1888 Kostelec n. L., okr. Brandýs n. L., přísl. tamtéž).



Šíbal Josef, střelec, podlehl zranění v Aubigny, Pas deCalais dne io./V. 1915, pohřeb tamtéž
(nar. 29./XI. 1866 Praha, přísl. tamtéž).

Šimr František, střelec, padl v boji u Hangard en Santerre, Somme dne 26./IV. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 9./VII. 1887 Rakovník, přísl. tamtéž).

Šlampa Otakar, střelec, padl v boji v kraji Lafane dne 9./IX. 1918, hrob neznám (nar. i./V.
1895 Jaroměř, přísl. tamtéž).

Šlapák Alois, střelec, nezvěstný u Berthonvalu, Pas de Calais dne 9./V. 1915 (nar. 21./VI. 1892
Praha, přísl. Kleštěnice, okr. Hořovice).

Štípek Vojtěch, střelec, nezvěstný u Berthonvalu, Pas de Calais dne 9./V. 1915 (nar. 7./VIII.
1884 Milžice, okr. Plánice, přísl. tamtéž).

Šustr Alois, střelec, nezvěstný u Souain dne 28./IX. 1915 (nar. 3./VI. 1886 Pořín, okr. Pelhři
mov, přísl. tamtéž).

Teichmann Ladislav, střelec, padl v boji u Arrasu dne 9./V. 1915, pohřben tamtéž (nar. 30./V.
1891 Vršovice, okr. Vinohrady, přísl. tamtéž).

Toms Karel, střelec, nezvěstnýu Berthonvalu, Pas de Calais dne 9./V. 1915 (nar. 8./IV. 1893
Nové Strašecí, okr. Slaný, přísl. tamtéž).

Tschinkel Bohumil, střelec, padl v boji u Dampierre dne 9./VII. 19x6, pohřben tamtéž (nar.
18./XII. 1882 Strakonice, přísl. tamtéž).

VantuchJosef, střelec,nezvěstný uBerthonvalu,Pas deCalais dne 9./V. 1915(nar. 13./III. 1892).

Vitáček Josef, střelec,jnezvěstnýu Berthonvalu,Pas de Calais dne 9./V. 1915 (nar. 25./V. 1888
Cmunt, přísl. Žebrák, okr. Hořovice). ,

Vlk Alois, četař, padl v boji u Souain dne 26./IX. 1915, pohřben tamtéž (nar. 25./VII. 1883
Brandýs n. L., přísl. tamtéž).

Zábranský Arnošt, střelec, padl v boji na úseku Dampierre dne 4./VII. 1916, pohřben tamtéž
(nar. 25./VIII. 1879 Jaroměřice, okr. Mor. Budějovice, přísl. tamtéž).

Zelenka Karel Alexandr, střelec, padl v boji u Neuville St. Vaast dne 28./V. 1915, pohřben
tamtéž (nar. x./XII. 1880 Přerov, přísl. tamtéž).

Živnůstka Josef, střelec, nezvěstný u Souchez, Pas de Calais dne 16./VI. 1915 (nar. 10./XII.
1875 Písty, okr. Poděbrady, přísl. tamtéž).



II.

Dobrovolníci čs. střelecké brigády ve Francii.

(21., 22. a 23. čs. střelecký pluk.)

Adamec František, střelec, padl v boji u koty 153, obec Chestres dne 23./X. 1918, pohřben
v Chestres (nar. 9./V. 1898 Nová Ves, okr. Král. Hradec, přísl. tamtéž).

Adamec Jan, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
5./II. 1892 Chlaponice, okr. Písek, přísl. Mladotice, okr. Písek).

Adler Ludwig, střelec, padl v boji u Kreuzwaldu, Alsace dne 30./VII. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 9./III. 1896 Ruprechtov, okr. Vyškov, Morava, přísl. tamtéž).

AiglJan, střelec, padl v boji u Asbachu le Haut dne 15./IX. 1918, pohřben v Sentheim, Alsace
(nar. 21./III. 1897 Polička, přísl. tamtéž).

Altman Josef, střelec, padl v boji u Michelbachu, Alsace dne 22./VIII. 1918,pohřben tamtéž
(nar. 27./XII. 1888 Crhov, okr. Zábřeh, Morava, přísl. tamtéž).

Andršt Rostislav Rudolf, střelec, podlehl zranění v ambulanci 1./21., pošt. úsek 5. dne 29./X.
1918, pohřben v Somme-Py, Ardennes (nar. n./XII. 1885 Bohdašín, okr. Nové Město
n. Met. přísl. tamtéž).

Bakeš Alois, střelec, podlehl zranění v evakuační nemocnici v Auve, Mamě dne 25./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 5./IV. 1889 Radlín, okr. Chrudim, přísl. tamtéž).

Bakošjan, střelec, podlehl nemoci v nemocnici č. 45 (St. Antome) v Cognacu dne n./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 10./X. 1889 Vrbovce, okr. Senica, Slovensko, přísl. tamtéž).

Bambmisek Josef, střelec, padl v boji v Chestres v Ardenách dne 9./XI. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 9./XII. 1890 Kačín, okr. Příbram, přísl. Jabloná, okr. Příbram).

Bárta Antonín, střelec, podlehl zranění v zál. nemocnici Pantheon v Paříži dne 31./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 8./IX. 1897 Lysá n. L., přísl. tamtéž).

Bárta František, střelec, padl v boji u statku „Petit Banc” před Vouziers dne 22./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 16./XI. 1892 Františky, okr. Skuteč, přísl. tamtéž).

Bendák František, střelec, podlehl nemoci v nemocnici Červeného kříže v Karlině, Praha dne
31./VII. 1919, pohřben v Praze na Olšanských hřbitovech (nar. 12./IX. 1875 Vosice,
okr. Pardubice, přísl. Žižkov).

BenedikJosef, střelec, padl v boji u statku „Petit Banc” před Vouziers dne 22./X. 1918, pohřben
ve Vouziers (nar. 13 /II. 1895 Levoča, Slovensko, přísl. tamtéž).

BenešJan, důst. zástupce, padl v boji u statku „Petit Banc” před Vouziers dne 22./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 15./IX. 1886 Nová Ves Horní, okr. Nová Paka, přísl. tamtéž).



Berger Alois, desátník, padl v boji u Condé les Vouziers dne 24./X. 1918, pohřben ve Vouziers
(nar. 24./X. 1885 Nový Bydžov, přísl. Louka, okr. Chrudim).

Bezouška Rudolf, střelec, padl v boji u statku „Petit Banc” před Vouziers dne 22./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 23./1.1899 Lubno, okr. Čáslav, přísl. tamtéž).

Bělina, nadporučík, padl v boji u Levice, Slovensko dne n./VI. 1918, pohřben tamtéž (nar.
30./X. 1896 Vel. Osek, přísl. Břežany, okr. Kolín).

Bílek Josef, střelec, podlehl nemoci u Martigny les Bains, Vosges dne 25./XII. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 19./III. 1880 Mirošov, okr. Rokycany, přísl. tamtéž).

Bílek Václav, desátník, padl v boji u koty 153, obec Chestres u Vouziers dne 23./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 3./IV. 1892 Vojice, okr. Nová Paka, přísl. tamtéž).

Bláha Karel, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocniciČerveného kříže v Karlině dne 28./VII.
1919, pohřben na hřbitově Olšanském v Praze (nar. 26./V. 1880 Poříčí, okr. Březnice,
přísl. tamtéž).

Blucha Rudolf, střelec, nezvěstný u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918 (nar. 17./IV. 1893
Třebíč, Morava, přísl. tamtéž).

Boháč František, střelec, podlehl otravě plyny v ambul. nemocnici 1./53 pošt. úsek 217. dne
15./IX. 1918, pohřben v Sentheim Alsace(nar. 14./IX. 1895Hartmanice, okr. Prostějov,
Morava, přísl. tamtéž).

Bóhm Antonín, poručík, padl v boji u koty 153, obec Chestres u Vouziers v říjnu 1918, pohřben
ve Vouziers (nar. 6./VI. 1894 Uher. Brod, Morava, přísl. tamtéž).

Boubín Josef, střelec, padl v boji u Vouziers dne 23./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 8./II. 1880
Nov. Mitrovice, okr. Plzeň, přísl. tamtéž).

Brokl Antonín, střelec, podlehl zranění v zál. nemocnici v La Chapelie dne 20./VIII. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 26./I. 1884 Vinoř, okr. Karlín, přísl. Radonice, Karlín).

Brožek František, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 24./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 14./V. 1879 Praha II., přísl. Praha).

Bruna František, desátník, podlehl nemoci v Martigny les Bains, Vosges dne i./L 1919, pohřben
tamtéž (nar. 28./XII. 1887 Třebušice, okr. Most, přísl. Hořany, okr. Most).

Bryndač Vojtěch, střelec, podlehl nemoci v sanatorium „La Quiche” dne 18./I. 19x9, pohřben
tamtéž (nar. 2./I. 1893 Něm. Lhota, okr. Příbram, přísl. Drahlín, okr. Příbram).

Březina Jaroslav, střelec, nezvěstný u Vouziers dne 27./X. 1918 (nar. 27./IV. 1890 Kostelec
n. Orl., přísl. tamtéž).

Bugvis Juraj, střelec, podlehl zranění v evakuační nemocnici v Auve, Mamě dne 25./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 26./X. 1886 Rovné, okr. Velká Bytča, Slovensko, přísl. tamtéž).

Buchar František, střelec, zemřel v Opavě dne 4./III. 1919, pohřben tamtéž (nar. 28./IX. 1890
Kyje, okr. Semily, přísl. Lázně Železnice, okr. Jičín).

Bulina František, střelec, padl v boji u koty 153, obec Chestres u Vouziers dne 23./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 19./IV. 1885 Příbram, přísl. tamtéž).

Burda František, střelec, padl v boji u koty 153, ves Chestres u Vouziers dne 22./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 30./XI. 1876 Nová Ves, přísl. Nusle, okr. Král. Vinohrady).

Bursa Antonín, střelec, podlehl zranění v ambulanci 6/9 v Semide dne 25./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 2./XII. 1893 Husinec, okr. Prachatice, přísl. Vlachovo Březí, okr. Pracha
tice).



Cigánek Bohumír, četař, podlehl nemoci v zál. nemocnici Červeného kříže v Karlině dne 25./V.
1919, pohřben Rohatec u Hodonína (nar. 18./IX. 1896 Rohatec, okr. Strážnice, Morava,
přísl. tamtéž).

Císař Josef, střelec, padl v boji v Hidas-Nemeti, Slovensko dne 3./VI. 1919, pohřben tamtéž
(nar. 20./II. 1895 Kamen, přísl. Praha).

Čámský František, střelec, zemřel v Cognacu dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 2./XII.
1884 Štěchovice, okr. Zbraslav, přísl. tamtéž).

Čáp František, střelec, podlehl zranění v ambulanci 1/21 pošt. úsek č. 5, v Somme-Py, Mamě
dne i./XI. 1918, pohřben tamtéž (nar. 12./IV. 1899 Zarazíce, okr. Uher. Hradiště,
přísl. tamtéž).

ČečákJosef, střelec, padl v boji u koty 153, obec Chestres u Vouziers dne 22./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 16./VII. 1887 Roučkovice, okr. Pelhřimov, přísl. tamtéž).

Čermděek Jura, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 101 v Jarnacu dne 21./V. 1918,
pohřben tamtéž (nar. ix./IV. 1896 Hor. Bzinec, okr. Nové Město n. Váh., Slovensko,
přísl. tamtéž).

Čermák Josef, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 26./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
i./XI. 1890 Brníkov, okr. Libochovice, přísl. tamtéž).

Čerňanský Andrej, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici 3 v Brně dne 24./II. 1919, pohřben
tamtéž (nar. 17./VII. 1883 Pernek, okr. Bratislava, přísl. tamtéž).

Černý Method., četař, padl v boji u Michelbachu dne 22./VIII. 1918, pohřben tamtéž (nar.
i./VI. 1888 Kojetice, přísl. Hostoulice, okr. Čáslav).

Černý Václav, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben u hřbitova před
Terronem při silnici Terron-Vandy odd. C. (nar. 3./IX. 1895 Dolní Lhota, přísl.
Butovice).

Černý Vilém, střelec, padl v boji u Vouziers dne 23./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 12./VI. 1891
Varnsdorf, přísl. Velké Lohovice, okr. Rokycany).

Čulik Josef, střelec, podlehl zraném v zál. nemocnici ve Vitry le Francois dne 24./IX. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 15./III. Smrkovice, okr. Písek, přísl. tamtéž).

Danihelka Josef, střelec, padl v boji v Ardennes dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž (narozen
23./XI. 1893 Labětín, Čechy).

Dattel Václav, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici v St.Maixent dne 24./IX. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 23./V. 1891 Poděbrady, přísl. Hrdlořezy, okr. Žižkov).

Dedoranovič Jan, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici Martigny les Bains dne 21./XII.
1918, pohřben tamtéž (nar. 20./VII. 1891 Kerecke, okr. Dovhoje, Slovensko, přísl.
tamtéž).

Dembický František, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 2./X. 1892 Turzovka, okr. Čadca, Slovensko, přísl. tamtéž).

Devera Antonín, střelec, podlehl zranění v ambulanci 105/13, evakuační nemocnice Bussy le
Chateau 22./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 19./V. Vilímov, okr. Čáslav, přísl. tamtéž).

Dědic Jan, střelec, podlehl chorobě v Českosl.-amer. nemocnici č. 113 v Cognacu dne 3./I.
1919, pohřben tamtéž (nar. i./VI. 1880 Pol. Ostrava, okr. Frýdek, přísl. tamtéž).

Dlouhý Rudolf, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
15./VII. 1884 Sýkořice, okr. Rakovník, přísl. Kročehlavy, okr. Kladno).

Dobiáš Jan, zákopník, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 25./X. 19x8, pohřben tamtéž (nar.
16./XII. 1896 Bormiklos, okr. Bratislava, přísl. Unín, okr. Nitra, Slovensko).



Dobryk Koloman, střelec, zemřel v Podskale, Slovensko dne 4./X. 1919, pohřben tamtéž (nar.
22./VII. 1888 Likavka, Slovensko, přísl. tamtéž).

Dohnanský Pavel, střelec, padl v boji u koty 153, obec Chestres dne 23./X. 1918, pohřben
ve Vouziers (nar. 29./VII. 1894 Selec, okr. Trenčín, přísl. tamtéž).

Doškář Josef, střelec, padl v boji u koty 153, obec Chestres dne 24./X. 1918, pohřben ve
Vouziers (nar. 16./XII. 1889 Spařenec, okr. Jičín, přísl. tamtéž).

Doucha Karel, četař, padl v boji u Michelbachudne 22./VIII. 1918, pohřben tamtéž(nar. 22./X.
1891 České Budějovice, přísl. tamtéž).

Drabeš Karel, střelec, nezvěstný u Terronu dne 18./X. 1918 (nar. 24./IX. 1896 Neulengbach,
Rakousko, přísl. Malenice, Čechy).

Drank Jan, střelec, podlehl nemoci v Monthureux, Vosges dne 21./XII. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 14./IX. 1885 Kuřina, okr. Giraltovce, Slovensko, přísl. tamtéž).

Durďa František, střelec, podlehl otravě plyny u pošt. úseku 217, ambulance 1/53 Low dne
15./IX. 1918, pohřben v Sentheim, Hte Alsace (nar. 29./XI. 1895 Těšov, okr. Uher.
Brod, Morava, přísl. tamtéž).

Durchánek František, střelec, padl v boji u statku „Petit Banc” a Condé les Vouziers dne 29./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 26./IX. 1896 Pečín, okr. Žamberk, přísl. tamtéž).

Duroška Pavel, střelec, padl v boji u koty 153, obec Chestres u Vouziers dne 23./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 7./IX. 1879 Myjava, Slovensko, přísl. tamtéž).

Dušek Karel, střelec, padl v boji u Dombrové, Těšínsko dne 23./I. 1919, pohřbeny Orlové,
Slezsko (nar. 10./IX. 1892 Nové Podlesí, okr. Příbram, přísl. Vinaříce, okr. Slaný).

Dušek Josef, desátník, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
27./X. 1893 Lukavice, okr. Žamberk, přísl. tamtéž).

Dvořáček Josef, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 27./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
25./VIII. 1883 Křeč, okr. Pelhřimov, přísl. tamtéž).

Dvořák Josef, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu dne 20./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 4./XI. 1894 Zámrsk, okr. Vysoké Mýto, přísl. tamtéž).

Džára Jan, dobrovolec, podlehl nemoci ve voj. táboře Stamford, Amerika dne 15./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 17./I. 1886 Suchá, zemplínská župa, Slovensko).

Endaljan, desátník, padl v boji u koty 153, obec Chestres u Vouziers dne 23./X. 1918, pohřben
ve Vouziers (nar. 17./III. 1897 Praha II., přísl. Žižkov).

Faktor Rudolf, desátník, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 13 v Bussy le Chateau dne 16./XI.
1918, pohřben tamtéž (nar. 21./VII. 1892 Hojšín, okr. Sedlčany, přísl. tamtéž).

Fau Josef, střelec, padl v boji u koty 153, obec Chestres u Vouziers dne 25./X. 1918, pohřben
ve Vouziers (nar. 15./III. 1893 Chočeny, Čechy).

Fedor Martin, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 24./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
30./VII. 1890 Hranovnice, okr. Poprad, Slovensko, přísl. tamtéž).

Fetter Antonín, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu dne 21./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 21./IV. 1885 Bukovsko, Čechy).

Fiala Václav, střelec, padl v boji u Les „Petit Banc” u Vouziers dne 22./X. 1918, pohřben ve
Vouziers (nar. 30./VIII. 1896 Poříč).





Československý hřbitov v Mlcheibachu v Alsasku. Clmetiěre milítaire T. S. de Michelbach en Alsace.

Československý hřbitov v Cognacu — Cimetiěre militaire T.S. de Cognac.



Fikrle Josef, střelec, zemřel v ústavě pro duševně choré v Brenty-La Couronne u Angoulěme
dne n./VIII. 1918, pohřben v Angoulěme Charente (nar. 6./IX. 1896, Merklín, okr.
Přeštice, přísl. tamtéž).

Folta Antonín, střelec, nezvěstný u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918 (nar. 29./V. 1894,
Syrákov, okr. Polná, přísl. tamtéž).

Fořt Filip, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 23./X. 1918, pohřben v Loisy Coegny
v zahrádce napravo od silnice (nar. 21./III. 1881, Příbram, přísl. Kovářov, okr. Mi
levsko).

Frolík František, střelec, zemřel ve Vesoul u Belfortu dne 3./VII. 1918, pohřben ve Vesoul
(nar. 21./III. 1884, Tuchlovice, okr. Slaný, přísl. tamtéž).

Ferunda Adam, střelec, podlehl nemoci v česko-americké nemocnici v Cognacu 16./IX. 1919,
pohřben tamtéž (nar. 22./XII. 1876, Trenčín, přísl. Květná, okr. Trenčín, Slovensko).

Galle Jaroslav, střelec, podlehl zraném v ambul. nemocnici 1/21 na frontě Somme-Py dne
31./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 14./VI. 1897, Košíře, okr. Smíchov, přísl. tamtéž).

Gazdík Ondřej, střelec, podlehl zraném v Hidas-Nemety, Slovensko dne 2./VI. 1919, pohřben
tamtéž (nar. 28./XI. 1882, Nivnice, okr. Uher. Brod, přísl. tamtéž).

Gottvald František, střelec, padl v boji u Vandy, Ardennes dne 28./X. 1918, pohřben kota 153,
obec Chestres u Vouziers (nar. 22./XII. 1891, Židovice, okr. Libáň, přísl. tamtéž).

Gudac Karel, střelec, podlehl zranění v ambul. nemocnici I./21 na frontě u Somme-Py-Mame,
pohřben v Somme-Py na Marně (nar. 15./X. 1885, Novsko, S. H. S., přísl. tamtéž).

Hájek František, střelec,padl v bojiu Albrechtic, Těšínsko 23./1.1919, pohřben Orlová, Slezsko
(nar. 14./IX. 1896, Rosice, okr. Bmo, přísl. tamtéž).

Hanousek Josef, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne 23./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 15./IX. 1893, Nová Ves, okr. Tábor, přísl. tamtéž).

Hanil Karel, střelec, padl na Les „Petit Banc” u Vouziers dne 22./X. 1918, pohřben ve Vouziers
(nar. 5./II. 1890, Kladno, přísl. tamtéž).

Hanuš Josef, důstojnický čekatel, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 29, Martigny les Bains
Vosges dne 20./XII. 1918, pohřben v Martigny les Bains, Vosges (nar. 17./III. 1893,
Mor. Herálec, okr. Nové Město na Moravě, přísl. tamtéž).

Hatle Josef, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne 27./X. 1918, pohřben
ve Vouziers (nar. 4./VIII. 1897, Holovousy, okr. Nová Paka, přísl. tamtéž).

Hejdukjan, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne 24./X. 1918, pohřben
ve Vouziers (nar. 6./XII. 1881, Blatno, okr. Hlinsko, přísl. tamtéž).

Hervert František, zákopník, zemřel v Gensac la Pallue u Jamacu, Charente dne 23./IV. 1918,
pohřben v Jarnacu (nar. 29./III. 1889, Horní Kruty, okr. Kolín, přísl. tamtéž).

Hlobin Rudolf, četař, nezvěstný u Terronu s./Aisne dne 18./X. 1918, (nar. 28./II. 1892,
Holešov, Morava, přísl. tamtéž).

Hofhansl František, četař, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben v Echarson
u Terronu (nar. 2./IV. 1890, České Budějovice, přísl. tamtéž).

Holas Josef, desátník, padl v boji u Les „Petit Banc” u Vouziers, Ardennes dne 22./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 20./I. 1891, Oudoleó, okr. Chotěboř, přísl. tamtéž).

Holoubek Bohumil, poručík, padl v boji u statku „Petit Banc” u Vouziers, Ardennes dne 22./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 11./H. 1893, Vamberk, okr. Rychnov n. Kněž., přísl.
Praha).



Holub Rudolf v bojiuLes „Petit Banc” u Vouziers, Ardennes dne 22./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 12./X. 1887, Načeradec, okr. Benešov, přísl. Volešná, okr.
Benešov).

Hon František, střelec, padl v boji u statku „Petit Banc” u Vouziers, Ardennes dne 29./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 3./II. 1887, Krásníce, okr. Čáslav, přísl. tamtéž).

Honěk Josef, střelec, padl v bojiuLes „Petit Banc” u Vouziers, Ardennes dne 22./X. 1918,
pohřben veVouziers (nar. 13./V. 1886, Starý Kolín, okr. Kolín,přísl. Libenice,okr. Kolín).

Horajs Rudolf, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 23./III. 1891, Lovosice, přísl. tamtéž).

Horačka Václav, desátník, padl v boji u cesty z Vandy do Vrizy, Ardennes dne 30./X. 1918,
pohřben na sever silnice vedoucí z Vrizy do Vandy (nar. 5./XI. 1893, Milčice, okr.
Poděbrady, přísl. Běchary, okr. Jičín).

Horvat Ondřej, střelec, podlehl nemoci v nemocnici Červeného kříže v Karlině dne 26./X. 1919,
pohřben na hřbitově Olšanském (nar. 10./I. 1898, Vráble, Těkovská župa, Slovensko,
přísl. tamtéž).

Hošťálek František, střelec, otráven plyny v Kreuzwaldu, úsek severně od Boileru, Horní
Alsasko dne 14./X. 1918, pohřben v Kreuzwaldu (nar. 2./IV. 1893, Lipová, okr. Holešov,
Morava, přísl. tamtéž).

Houdek František, střelec, padl v boji u cesty z Vandy do Vrizy, Ardennes dne 30./X. 1918,
pohřben nalevo silnice vedoucí z Vrizy do Vandy (nar. 20./XI. 1890, Strmilov, okr.
Jindřichův Hradec, přísl. tamtéž).

Houdek František, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
23./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 12./XII. 1890, Svůdčice, okr. Březnice, přísL
tamtéž).

Houška Emil, střelec, podlehl nemoci v nemocnici Červeného kříže v Karlině dne 6./VI. 1919,
pohřben v Rokycanech (nar. 8./X. 1889, Rokycany, přísl. tamtéž).

Hrnčíř Antonín, četař, padl v boji u Michelbachu, Horní Alsasko dne 22./VIII. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 16./III. 1887, Košíře, okr. Smíchov, přísl. tamtéž).

Hrouda Josef, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
18./IX. 1897, Zvánovice, okr. Čes. Brod, přísl. Vyžlovka, okr. Čes. Brod).

Hrozienčik Josef, desátník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
27./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 4./II. 1886, Štiavnička, Turčanská župa, přísl.
tamtéž).

Hrtánek Jan, střelec, podlehl zraném v městské nemocnici v Přívoze-Mor. Ostrava dne 3 ./II.
1919, pohřben tamtéž (nar. 25./1.1895, Petrovice, okr. Velká Bytča, přísl. tamtéž).

Hrubý František, střelec, podlehl nemoci v Hospital No 29 Martigny les Bains, Vosges dne
6./XII.1918, pohřben v Martigny les Bains (nar.23./III.i893, Roubovice, okr.Chrudim,
přísl. tamtéž).

Hruška Adolf, střelec, padl v boji v Michelbachu Hte Alsace dne 19./VIII. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 12./II. 1892, Slibovice, okr. Poděbrady, přísl. Mokrovousy, okr. Hradec
Král.).

Húbeňák Štefan, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. i./VIII. 1894, Zítková, okr. Uh. Brod, Morava).

Hudákjan, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici v Ružomberku dne 17./VI. 1919, pohřben
tamtéž (nar. 13./X. 1892, Ploské, okr. Lemešany, Slovensko, přísl. tamtéž).



-iujo Martin, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu dne 17./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. x6./XI. 1895, Štiavnik, okr. Velká Bytča, přísl. tamtéž).

Hůlka Jan, střelec, podlehl zranění v nemocnici 3/65, pošt.úsek 5 Mamě dne 15./XII. 1918,
pohřben v Montfrenet, Marné (nar. 10./V. 1893, Horažďovice, přísl. tamtéž).

Humera Jan, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 22./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 19./I. 1898, Malé Stankovice, okr. Trenčín, Slovensko,
přísl. tamtéž).

Hynčik Václav, četař, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
13./VI. 1895, Selip, přísl. Lysá n. L).

Chabada Michal, střelec, zemřel v zál. nemocnici Bzenec dne 19./X. 1919, pohřben Bzenec,
Morava (nar. 8./VIII. 1896, Lisina, okr. Žilina, přísl. tamtéž).

Choít Václav, dobrovolec, podlehl nemoci v zaj. nemocnici v Kišiněvě, Besarabie dne 31./I.
1917, pohřben tamtéž (nar. 1878, Přešín, okr. Blovice).

Chundela Václav, střelec, padl v boji u Grivy-Loisy, Ardennes dne 19./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 4./IV. 1886, Praha, přísl. tamtéž).

Ištvandr Štefan, střelec, zemřel na nádraží Is-sur-Tille dne n./VI. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 12./VIII. 1882, Záhřeb, S. H. S., přísl. Voristan, Šopron. stol.).

JakešJosef, četař, nezvěstný na severozápadě od Vouziers dne 27./X. 1918, (nar. 13./I. 1895,
Slavič, okr. Hranice, přísl. tamtéž).

Janečka František, střelec, zemřel na cestě z Cognacu do vlasti v sanit, vlaku dne 4./IV. 19x9,
pohřben na hřbitově di Mussaco u Milána v Itálii (nar. 7./II. 1892, Porubá, okr.
Hranice, přísl. tamtéž).

Jedlička Josef, střelec, podlehl zraném v evakuační nemocnici v Auve, Mamě dne 22./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 28./XI. 1897, Hodolany, okr. Olomouc, přísl. tamtéž).

Jelínek Antonín, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici St. Antoine v Cognacu dne 17./XI.
1918, pohřben tamtéž (nar. 13./IX. 1893, Nýřany, okr. Přeštice, přísl. tamtéž).

Jelínek Josef, střelec, padl v boji u statku „Petit Banc” před Vouziers, Ardennes dne 22./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 13./I. 1891, Sobínov, okr. Chotěboř, přísl. tamtéž).

Jindáček František, četař, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
22./X. 1918, pohřben veVouziers (nar. 19./V. 1884, Stará Huť, okr. Dobříš, přísl. tamtéž).

Jiran František, četař, podlehl nemoci v ambulantm nemocnici 10/13, pošt. úsek 48 dne 14./XI.
1918, pohřben neznámo kde (nar. 22./VI. 1893, Nové Strašecí, přísl. tamtéž).

Jirout Jan, četař, podlehl zranění v evakuační nemocnici v Auve Mamě dne 27./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 19./V. 1895, Vysoká n. L., okr. Pardubice, přísl. tamtéž).

Jura Bohumil, důst. čekatel, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X, 1918, pohřben tamtéž
(nar. 24./VIII. 1894, Ježkovice, okr. Vyškov, Morava, přísl. tamtéž).

Juráček Josef, střelec, padl v boji u Grivy, Ardennes dne 19./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
11./III. 1897, Vradišť, p. Holič, Slovensko, přísl. tamtéž).

Juruška Ladislav, desátník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
24./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 28./XI. 1885, Tlumačov).

Kadlubec Josef, desátník, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 28./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 15./XII. 1895, Čadca, Slovensko, přísl. tamtéž).

KalčičLadislav, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 27./VI. 1884, Poděbrady, přísl. tamtéž).



Kalous Rudolf, četař, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 5./H. 1888, Klatovy, přísl. tamtéž).

Kaluža Matouš, četař, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 24./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
19./IX. 1895, Kylešovice, okr. Opava, Slezsko, přísl. tamtéž).

Karásek Josef, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 19x8, pohřben tamtéž (nar.
28./IV. 1884, Rokycany, přísl. tamtéž).

Karbovníček Michal, desátník, zemřel v zál. nemocnici č. 26 v Lure, Vosges dne 2./VII. 1918,
pohřben tamtéž (nar. i./VIII. 1882, Mor. Ostrava, přísl. tamtéž).

Karvan František,střelec,podlehl otravě plyny v ambul. nemocnici 1/53, Hte Alsacedne 15./IX.
19x8, pohřben v Sentheim, Hte Alsace (nar. 14./1.1889, Brloh, okr. Písek, přísl. Drhovel,
okr. Písek).

Kaše František, střelec, padl v boji u Vouziers dne 22./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 7./IX.
1891, Křupa, okr. Kostelec n. Č. lesy, přísl. tamtéž).

Kaucký Václav, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne 24./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 4./1.1881, Odlochovice, okr. Sedlčany, přísl. tamtéž).

Kazár Matěj, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne 24./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 24./IX. 1891, Vovrišov, okr. Hrádek, Slovensko, přísl. tamtéž).

Kejík Čeněk, střelec, podlehl nemoci v nemocnici č. 45 v Cognacu dne 8./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 12./I. 1890, Protivanov, okr. Boskovice, přísl. tamtéž).

Kiška Štěpán, dobrovolec, podlehl nemoci na lodi při přepravě z Ameriky do Francie dne
30./XI. 1918, pohřben v moři (nar. 4./VIII. 1874, Dolní Hrýčov, přísl. Bytč. Lehota,
okr. Trenčín).

Klener Jan, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 28./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 9./1.1884, Smíchov, přísl. Loděnice, okr. Beroun).

Klíma František, nadporučík, padl v boji na Condé les Vouziers, Ardennes dne 27./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 16./II. 1885, Kácov n. Sáz., přísl. tamtéž).

Klíma Rudolf, střelec, podlehl zranění v evakuační nemocnici v Auve, Marné dne 19./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 18./XII. 1895, Milé, okr. Nové Strašecí, přísl. tamtéž).

Kliment Josef, střelec, nosič raněných, padl v boji u Michelbachu Hte Alsace dne 20./VIII.
1918, pohřben na voj. hřbitově v Michelbachu (nar. 8./XI. 1889, Reteč, okr. Písek,
přísl. Chrastice, okr. Písek).

Knespl Karel, desátník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23 ./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 3./V. 1897, Ml. Boleslav, přísl. tamtéž).

Knotek Jan, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 16./VII. 1893, Gbely, okr. Uh. Skalice, přísl. tamtéž).

Knotek Josef, četař, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 27./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 16./VIII. 1897, Smrk, okr. Třebíč, přísl. tamtéž).

Koděra Alois, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 21./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 3./IV. 1881, Radovesnice, okr. Nový Bydžov, přísl. tamtéž).

Kodet Josef, střelec, nezvěstný na severozápadě od Vouziers dne 27./X. 1918 (nar. 3./IV.
1892, Stupno, okr. Rokycany, přísl. tamtéž).

Kohout Antonín, střelec, padl v boji u Vouziers dne 22./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. xo./X.
1890, Týn n. Vit., přísl. tamtéž).



Kohout František, desátník, padl v boji u Orlové,Těšínsko,pohřben tamtéž (nar. 28./IV. 1898,
Radostín, okr. Chotěboř, přísl. tamtéž).

Kohout František, desátník, podlehl nemoci v zál. nemocnici Červeného kříže v Karlině dne
29./XII. 1919, pohřben v Bubenči (nar. 27./I. 1876, Preštenice, přísl. Praha).

Kolář Vojtěch, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne 23./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 29./III. 1895, Sádek, okr. Příbram, přísl. tamtéž).

Kolařík František, desátník, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 54 Chalons s./Marne dne i./XI.
1918, pohřben tamtéž (nar. 26./XI. 1897, Kyjov, okr. Kyjov, přísl. tamtéž).

Koller Jaroslav, střelec, padl v boji u Les „Petit Banc” u Vouziers dne 22./X. 1918, pohřben
ve Vouziers (nar. 20./III. 1898, Praha).

Komárek Josef, četař, zemřel v nemocnici v Martigny les Bains dne 2./VII. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 12./XI. 1892, Svitávky, okr. Boskovice, přísl. Kořenec, okr. Boskovice).

Kopecký Antonín, četař, padl v boji u Les „Petit Banc” u Vouziers, Ardennes dne 24./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 3./VI. 1890, Benátky, okr. Litomyšl, přísl. Lubná, okr.
Litomyšl).

Kopečný Jan, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 21./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 14./V. 1892, Němčíce, přísl. Dolní Němčíce, okr. Dačice, Morava).

Komas František, tambor důstoj. zástupce, podlehl zranění v evakuační nemocnici Auve,
Marné dne i./XI. 1918, pohřben tamtéž (nar. 12./I. 1886, Karvinná, okr. Fryštát, přísl.
Marklovice, okr. Fryštát, Slezsko).

Koryčanský Hynek, střelec, podlehl zraném v nemocnici Grand Palais v Paříži dne 31./X. 1918,
pohřben v Paříži (nar. 21./VII. 1894, Rožnov, okr. Val. Meziříčí, přísl. tamtéž).

Korynta František, střelec, podlehl zranění v Orlové, Těšínsko dne 26./I. 1919,pohřben tamtéž
(nar. 6./IX. 1893, Praha, přísl. Nusle, okr. Král. Vinohrady).

Kořízek Josef, desátník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne 22./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 12./VI. 1890, Lhota Kostelecká, okr. Rychnov n. Kněžnou,
přísl. tamtéž).

Kos František, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne 28./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 9./I. 1883, Nové Strašecí, přísl. tamtéž).

Kotek Rudolf, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne 24./X. 1918, po
hřbenve Vouziers (nar. 10./V. 1884, Vraňany, okr. Roudnice,přísl. Soudce,okr. Benešov).

Kotchera Václav, střelec, padl v boji u Vouziers, Ardennes dne 23./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 25./1.1888, Hředle, přísl. Kladno).

Koudelka Tomáš, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
24./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 31./X. 1884, Kolonec, okr. Třeboň).

Koutnik Josef, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne 25./X. 1918,
pohřben v Sugny, Ardennes (nar. 7./X. 1897, Bukvice, okr. Jičín, přísl. tamtéž).

Kovačevič Štěpán, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
23./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 3./XI. 1895, Frástek, Slovensko).

Kozelka František, střelec, padl v boji u Sugny, Ardennes dne 31./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 7./III. 1888, Karlov, Podhrad, okr. Písek, přísl. tamtéž).

Král Bohumil, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 24./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 23./XI. 1897, Vlkančice, okr. Černý Kostelec, přísl.
tamtéž).



Krátký Bohumil, střelec, podlehl nemoci v česko-americké nemocnici v Cognacu dne 26./III.
1919, pohřben tamtéž (nar. 5./IV. 1882, Všejany, okr. Poděbrady, přísl. tamtéž).

KrejčíJosef, raněn a odeslán do nemocnice dne 26./X. 1918 a od té doby nezvěstný (nar. 6./VI.
1887, Zlučín, přísl. Radvánov, okr. Milevsko).

Krejčí Karel, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chesters u Vouziers, Ardennes dne 22./X.
1918,pohřbenve Vouziers (nar. 6./XI. 1893, Hradiště, okr. Blatná, Čechy, přísl. tamtéž).

Krejčí Karel, střelec, padl v boji u Vouziers, Ardennes dne 22./X. 19x8, pohřben tamtéž (nar.
28./III. 1897, Komorovice, okr. Humpolec, přísl. tamtéž).

Kroc František, střelec, zemřel v Hermonville, Mamě dne 4./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
24./VII. 1893, Vsenice, okr. Rokycany, přísl. tamtéž).

Krofta Václav, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 23./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 13./X. 1882, Strašíce, okr. Strakonice, přísl. tamtéž).

Kříž Antonín, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne’26./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 13./VII. 1880, Dobrá Voda, Cechy).

Křižan František, desámík, padl v boji u Vouziers v říjnu 1918, pohřben ve Vouziers (nar.
21./VIII. 1891, Žárkovice, Morava).

Křižan Jan, střelec, padl v boji u Zember Algo u Bátovce, Slovensko dne 17./VI. 1919, pohřben
tamtéž (nar. i./V. 1888, Vrbovce, okr. Nitra, Slovensko).

Kuba František, střelec, podlehl zranění v ambul. nemocnici 1/21 v Somme-Py-Mame dne
28./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 16./XI. 1893, Zamlekov, okr. Klatovy, přísl. tamtéž).

Kubašta Václav, četař, podlehl zraném v zál. nemocnici evakuační v Auve, Mamě dne 24./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 3./III. 1896, Břevnov, okr. Smíchov, přísl. Praha).

Kubát Karel, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne 26./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 5./XI. 1889, Zálužany, okr. Písek, přísl. tamtéž).

Kubias Václav, střelec, zemřel v Cognacu dne 9./VI. 1918, pohřben tamtéž (nar. 26./VII. 1894,
Vamberk, přísl. Pardubice).

Kubík František, desámík, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 1 v Čes. Budějovicích dne 28./I.
1919, pohřben v Příbrami (nar. 2./XII. 1892, Narysov, okr. Příbram, přísl. tamtéž).

Kubla Jaroslav, desátník, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 5./V. 1889, Kročehlavy, okr. Kladno, přísl. tamtéž).

Kubeša Eduard, dobrovolec, podlehl nemoci ve voj. nemocnici v Kišiněvě, Besarabie v březnu
1917, pohřben tamtéž (nar. 13./III. 1887, Zámrsky, okr. Hranice, přísl. tamtéž).

Kučera Jan, desátník, padl v boji u Vouziers s./Aisne dne 23./X. 1918, pohřben ve Vouziers
(nar. 21./VIII. 1891, Vlčnov, okr. Uher. Brod, přísl. tamtéž).

Kučera Josef, dobrovolec, podlehl nemoci ve voj. nemocnici v Kišiněvě, Besarabie dne 6./II.
1917, pohřben tamtéž (nar. 30./1.1898, Těptín, okr. Král. Vinohrady, přísl. tamtéž).

Kudláček Stanislav, střelec, padl v boji u Condé les Vouziers dne 22./X. 1918, pohřben ve
Vouziers (nar. 13./XI. 1896, Načešice, okr. Chrudim).

Kuchař Karel, účetní četař, podlehl nemoci v Padově, Itálie dne 21./XII. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 23./XI. 1892, Zdabor, okr. Příbram, přísl. tamtéž).

Kuchta Jaroslav, střelec, podlehl otravě plyny v ambulant. nemocnici 1/53, pošt. úsek 217 dne
16./IX. 1918, pohřben v Lauwe, Horní Alsasko (nar. 4./IV. 1896, Modlany, okr. Ústí
n. Lab., přísl. Mladá Boleslav).



Kulatý Jan, střelec, podlehl zranění v evakuační nemocnici v Auve, Marné dne 4./XI. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 9./II. 1890, Nasobůrky, okr. Litovel, přísl. Náklo, okr. Litovel).

Kultnan Karel, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 14./VI. 1891, Obříství, okr. Mělník, přísl. Skuhrov,
okr. Mělník).

Kunc Eduard, střelec, zemřel v Bleuville Damey Vosges dne 22./VI. 1918, pohřben v Darney
(nar. 16./III. 1897, Bartanov, okr. Šumperk, Morava).

KurivialFrantišek, střelec, padl v bojiuLes „Petit Banc” u Vouziers dne 22./X. 1918, pohřben
ve Vouziers (nar. n./VIII. 1888, Znorosy, okr. Hodonín, přísl. tamtéž).

Kusý Ambrož, střelec, zemřel mezi Chalons s./MarneaVittel,Mamedne 13./XI. 1918,pohřben
v Chalons s./Mame (nar. 2./IV. 1885, Vel. Sůrovec, okr. Trnava, přísl. tamtéž).

Kutálek Antonín, střelec, podlehl nemoci v zál. nemoci č. 45 St. Antoine v Cognacu dne 30./IX.
1918, pohřben tamtéž (nar. 27./V. 1887, Polešovice, okr. Uher. Hradiště, přísl, tamtéž).

Kvěch Josef, střelec, podlehl nemoci v ambulantní nemocnici 7/7 ve Vertus, Marné dne 23./X,
1918, pohřben tamtéž (nar. 3./1.1891, Drešínko, okr. Volyně, přísl. tamtéž).

Langer Karel, desátník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers dne 22./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 7./XI. 1891, Praha, přísl. tamtéž).

Lážnovský František, střelec, podlehl zraném v ambul. nemocnici 6/9 v Semide, Ardennes
dne 22./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 21./X. 1893, Sedlov, okr. Kolín, přísl. tamtéž).

Lehrl Čeněk, střelec, podlehl nemoci v nemocnici Suburbain de Montpellier dne n./XI. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 14./1.1897, Potvorov, okr. Královice, přísl. tamtéž).

Libeňský Antonín, desátník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
23./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 18./V. 1889, Mourinov, okr. Bučovice, přísl.
tamtéž).

Linek Josef, střelec, padl v boji u Orlové, Těšínsko dne 29./1.1919, pohřben tamtéž (nar. 5./IV.
1886, Volšany, okr. Nepomuk, přísl. tamtéž).

Lorenc František, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
23./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. xo./IX. 1889, Troskovice, okr. Turnov, přísl.
Újezd Svatojánský, okr. Nová Paka).

Losinecký Josef, střelec, padl v boji u Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X. 1918, pohřben
v Chestres (nar. 25./I. 1878, Rašovice, okr. Kutná Hora, přísl. tamtéž).

Lošan Andrej, střelec, padl v boji u Vouziers, Ardennes dne 27./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
24./III, 1887, Městec Králové, okr. Poděbrady, přísl. Radotín, okr. Smíchov).

LokalHk Ignác, střelec, podlehl nemoci v nemocnici č. 45 v Cognacu dne X4./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 31./I. 1892, Jabloňové, okr. Vel. Bytča, přísl. tamtéž).

Lukáš Filip, střelec, padl v boji u statku „Petit Banc” u Vouziers, Ardennes dne 21./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 14./III. 1892, Čečechov, okr. Velká Bytča, přísl. tamtéž).

Macanga Václav, střelec, podlehl zraném v ambulant. nemocnici 1/21 v Somme-Py-Marne
dne 30./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. v srpnu 1879, Petrovice, okr. Vel. Bytča, přísl.
tamtéž).

Macko Štefan, dobrovolec, podlehl nemoci ve voj. táboře Stamford, Amerika dne 21./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 20./VIII. 1872, Bily Potok, okr. Ružomberok, přísl. tamtéž).

Macháček Julius, dobrovolec, podlehl nemoci ve voj. nemocnici v La Rochelle dne 6./IX.
1917, pohřben tamtéž (nar. neznámo kde, přísl. Černá Hora, okr. Blansko).



Malík Michal, střelec, podlehl nemoci v americké nemocnici č. 23 ve Vittel, pohřben tamtéž
(nar. 29./IX. 1894, Močidlo, okr. Březno, přísl. tamtéž).

Malínský Jan, střelec, padl v boji u statku „Petit Banc” před Vouziers dne 29./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 13./V. 1897, Horní Prasetín, okr. Skuteč, přísl. tamtéž).

Malý Josef, četař, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 19./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. n./1.1892, Měčín, okr. Přeštice, přísl. Ježovy, okr. Přeštice).

Mančal Jan, četař, padl v boji u Condé les Vouziers, Ardennes dne 25./X. 1918, pohřben
ve Vouziers (nar. 25./1.1886, Vlašim, okr. Benešov, přísl. tamtéž).

Markes Jan, střelec, padl v boji u Vouziers, Ardennes dne 29./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
20./V. 1895, Hluboká, okr. Čes. Budějovice, přísl. tamtéž).

Marsík František, střelec, padl v boji u Michelbachu, Hte Alsace dne 25./VII. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 18./VIÍI. 1887, Koloměřice, okr. Týn n. Vit., přísl. tamtéž).

Martinek Jan, nadporučík, padl v boji u Vandy, Ardennes dne 29./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 18./XH. 1886, Jakubovice, okr. Lublin, Rusko, přísl. Vys. Mýto, Čechy).

MaruniakJiří, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu dne 5./1.1919, pohřben
tamtéž (nar. 24./IV. 1898, Uhlísko, okr. Zvoleň, přísl. tamtéž).

Masný Petr, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 24./X,
19x8, pohřben ve Vouziers (nar. 28./VI. 1882, Ostrov, okr. Blatná, přísl. tamtéž).

Matušjan, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 18./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 20./IX. 1880, Zázrivá, okr. Dolní Kubín, přísl. tamtéž). '

Maukš Juro, domobranec střelec, zemřel v zál. nemocnici v Cognacu, Charente dne 15./VII.
1918, pohřben tamtéž (nar. 15./VI. 1895, Mokrá Luka, okr. Bardiov, přísl. tamtéž).

Mazanec Josef, střelec, podlehl zranění v ambul. nemocnici 1/21 Somme-Py dne 29./X. 19x8,
pohřben tamtéž (nar. 27./VI. 1888, Oustrašín, okr. Pelhřimov, přísl. tamtéž).

Medal František, střelec, padl v boji u Michelbachu, Hte Alsace dne 26./VIII. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 2./V. 1888, Krchleby, okr. Neveídov, přísl. tamtéž).

Medřický Václav, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
24./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 28./XH. 1895, Vidovice, okr. Král. Vinohrady,
přísl. Křížový Oujezdec, okr. Král. Vinohrady).

Mejzr Miroslav, střelec, podlehl zranění v ambulantní nemocnici 1/21 v Somme-Py dne 24./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 2./XII. 1898, Komárov, okr. Hořovice, přísl. Praha).

Meloun Karel, střelec, nezvěstný severozápadně od Vouziers, Ardennes dne 27./X. 1918 (nar.
2./I. 1896, Buzice, okr. Blatná, přísl. tamtéž).

Melzer František, desátník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
24./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 4./IV. 1897, Prostějov, přísl. tamtéž).

Mendl František, střelec, podlehl nemoci v nemocnici č. 29, Martigny les Bains, Vosges dne
12./XII. 1918, pohřben tamtéž (nar. x./1.1887, Zboží, okr. Čáslav, přísl. tamtéž).

Menhard Zdeněk, střelec, podlehl nemoci v ambul. nemocnici 10/13 v Bussy le Chateau,
Marné dne 22./XI. 1918, pohřben tamtéž (nar. 9./XII. 1894, Něm. Kopisty, okr.
Litoměřice, přísl. tamtéž).

Mentl František, střelec, podlehl otravě plyny v ambulant. nemocnici 5/6 ve Villiers St.
Georges dne 2./XI. 1918, pohřben tamtéž (nar. 24./V. 1895, Lipnica, okr. Námestovo,
přísl. tamtéž).



Merta Josef, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. i./III. 1890, Chleny, okr. Kostelec n. Orh, přísl.
tamtéž).

Miča Alois, střelec, padl v boji před Vouziers, Ardennes dne 20./X. 1918, pohřben v Sugny
u Vouziers (nar. 18./IX. 1891, Letonice, okr. Vyškov, přísl. tamtéž).

Mikunda Stanislav, dobrovolec, podlehl nemoci při transportu z Ameriky do Francie na lodi
„Niagara” dne 25./XI. 1918, pohřben v moři (nar. 3./V. 1893, Psenok, přísl. Parubka,
okr. Žilina).

Miert Pavel, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
25./II. 1888, Sušany, okr. Trenčín, přísl. tamtéž).

Míchy Juraj, střelec, padl v boji na vrcholu 619, v Červenice, Šarišská župa, Slovensko dne
15./VI. 1919, pohřben tamtéž (nar. 16./X. 1892, Revíšnie, okr. Dolní Kubín, přísl.
tamtéž).

Mika Vojtěch, desátník, podlehl nemoci, pomocná nemocnice v St. Maixent dne 24./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 20./II. 1887, Bavorov, okr. Písek, přísl. tamtéž).

Mikeš Rudolf, svobodník, podlehl nemoci v evakuační nemocnici 12/13 v Bussy, le Chateau dne
8./XI. 1918, pohřben tamtéž (nar. 18./VII. 1897, Násilnice, okr. Mnich. Hradiště,
přísl. tamtéž).

Miler Jan, střelec, podlehl nemoci v civilní nemocnici v Chalons s./Marne dne 27./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 17./XII. 1891, Malinné,okr. Litovel, přísl. Stražisko, okr. Litovel).

Milichovský, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 24./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 9./II. 1893, Perknov, okr. Něm. Brod, přísl. tamtéž).

Milý Václav, střelec,podlehl nemoci v zál.nemocniciv Martigny les Bains, Vosges dne 31./XII.
1918, pohřben tamtéž (nar. 16./X. 1886, Zdětín, okr. Plumlov, přísl. tamtéž).

Mirovský Josef, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 19./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 17./III. 1882, Střechov, okr. Benešov, přísl. tamtéž).

Mlčoušek František, desátník, padl v boji u Vouziers, Ardennes dne 23./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 2./VIII. 1895, Nemochovice, okr. Vyškov, přísl. tamtéž).

Mošnička Rudolf, střelec, podlehl zranění v ambulantní nemocnici 9/5 Auve, Mamě dne 23./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 24./V. 1894, Velvary, okr. Kralupy n. Vit., přísl. Vysoký
Chlumec, okr. Sedlčany).

Náhliček Václav, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
22./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 2$./X. 1895, Rakovník, přísl. tamtéž).

Navrátil František, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici Červeného kříže v Karlině dne
28./X. 1919, pohřben na hřbitově Olšanském (nar. 21./V. 1888, Prostřed. Vydřín, okr.
Telč, přísl. tamtéž).

Navrátil Jan, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu dne 4./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 17./VI. 1872, Hluboká, okr. Vysoké Mýto, přísl. tamtéž).

Navrátil Karel, desátník, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu dne 12./IX. 1918,
pohřben tamtéž (nar. n./XI. 1885, Drnovice, okr. Vyškov, přísl. tamtéž).

Nechvila Antonín, střelec, podlehl nemoci v Amras u Inšpruku, Rakousko dne 23./IV. 1919,
pohřben v Amras, voj. hřbitov, hrob č. K,XI./27 (nar. 10./VI. 1890, Židenice, okr.Brno,
přísl. Rychmanov, okr. Hustopeč, Morava).

Nekola Josef, četař, zemřel v městské nemocnici v Kladně dne 4./III. 1919, pohřben tamtéž
(nar. 25./IV. 1884, Podivice, okr. Ledeč n. Sáz., přísl. tamtéž).



Nekuda František, střelec, padl v boji u les „Petit Banc” u Vouziers, Ardennes dne 22./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. i./X. 1882. Příbram, okr. Brno, přísl. tamtéž).

Němeček Stanislav, střelec, padl v boji u Vouziers, Ardennes dne 25./X. 1918, pohřben v Sugny
u Vouziers, Ardennes (nar. 10./V. 1889, Bohulibý, okr. Jílové, přísl. tamtéž).

Netopil Miloslav, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
24./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 22./IV. 1895, Prostějov, přísl. tamtéž).

Netrefa Vladimír, podporučík, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 21./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 15./1.1895, Doubrava, S. H. S., přísl. Benešov).

Nevyhoštěný František, desátník, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 14./V. 1889, Zapudov, okr. Mnich. Hradiště, přísl. Hoškovice, okr. Mnich.
Hradiště).

Nevyhoštěný Josef, četař, podlehl zranění v ambulantní nemocnici 13/20 dne 30./X. 1918, hrob
neznám (nar. 27./VI. 1891, Bělidla, okr. Olomouc, přísl. Strážiště, okr. Mnich. Hradiště).

Němec Ladislav, desátník, nezvěstnýpřed Condé les Vouziers, Ardennes dne 22./X. 1918, (nar.
24./VI. 1898, Počátky, okr. Žďár, přísl. tamtéž).

Nikl Josef, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 Cognac, Charentedne 30./XI. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 6./1.1867, Polička, přísl. do Ameriky).

Novák Antonín, střelec, podlehl nemoci vzál.nemocniciČervenéhokříže vKarlíně dne 17./VIII.
1919, pohřben na hřbitově Olšanském (nar. 23./I. 1874, Bošice, okr. Kouřim, přísl.
tamtéž).

Novák Karel, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 29, v Martigny les Bains, Vosges dne
11./XI. 1918, pohřben tamtéž (nar. 29./VI. 1892, Žižkov, přísl. tamtéž).

Novotný Bohumil, střelec, podlehl nemoci v Němčících č. 4 u Kolína dne 5./VIII. 1919, po
hřben v Ohařích (nar. 24./VI. 1892, Němčíce, okr. Kolín, přísl. tamtéž).

Ohr Otakar, četař, podlehl nemoci v zál. nemocnici St. Antoine v Cognacu, Charente, pohřben
tamtéž (nar. 3./III. 1888, Praha, přísl. tamtéž).

Ondič Michal, střelec, podlehl zranění v ambul. nemocnici 3/65 Cuperly (Montfrenet) dne
23./X. 1918,pohřben tamtéž (nar.22./1.1894, Budkovce, okr. Michaíovce, přísl.tamtéž).

Ondráček František, střelec, podlehl zranění v ambul. nemocnici č. 9/5 v Auve, Mamě dne
23./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 20./VIII. 1884, Jundrov, okr. Brno, přísl. tamtéž).

Opatrný Václav, střelec, podlehl nemociv zál.nemocnici Červenéhokřížev Karlině dnezo./VII.
1919, pohřben na hřbitově Olšanském (nar. 8./IX. 1887, New York, Amerika, přísl.
tamtéž).

Pacan Ilko, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 19./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 2./VIII. 1884, Keresky, okr. Marmaroš, přísl. tamtéž).

Paleček Vojtěch, dobrovolec, podlehl nemoci ve voj. nemocnici v Bordeaux dne 15./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 17./IV. 1895, Holič, přísl. tamtéž).

Pavelec Robert, střelec, podlehl nemoci v ambul. nemocnici 10/13 Bussy, le Chateau, Marné,
dne 12./XI. 1918, pohřben tamtéž (nar. 8./VH. 1894, Rusava, okr. Holešov, přísl.
tamtéž).

Pavlík Josef, střelec, zemřel v Hejkovicích u Ml. Boleslavi dne 9./V. 1919, pohřben tamtéž
(nar. 9./VI. 1893, Chrudíř, okr. Ml. Boleslav, přísl. Hejkovice, okr. Ml. Boleslav).

Pechar Karel, střelec, podlehl zranění v ambul. nemocnici 14/5 v La Chapelle dne 29./VIII.
1918, pohřben tamtéž (nar. n./VIII. 1895, Černošice, přísl. tamtéž).



Pejchal Václav, střelec, podlehl zranění v nemocnici č. 34 v Troyes dne 3./VI. 1919, pohřben
tamtéž (nar. 12./VIII. 1888, Milíkov, okr. Vel. Meziříčí, přísl. tamtéž).

Pěkný Václav, střelec, podlehl zranění v Padově, Itálie, dne 3./I. 1919, pohřben tamtéž (nar.
31./X. 1885, Rapice, okr. Kladno, přísl. Vřetovice, okr. Kladno).

Petr Jan, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu dne 20./VIII. 1918, pohřben
tamtéž (nar. y./VIII. Polná).

Petr Stanislav, střelec, podlehl nemoci v nemocnici č. 29 Martigny les Bains dne 23./XI. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 9./XI. 1898, Černý Kostelec, okr. Čes. Brod, přísl. tamtéž).

Petrlák Rudolf, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres, Ardennes dne 23./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 22./XI. 1888, Putleky, okr. Rychnov n. Kněž., přísl. tamtéž).

Petržilka Karel, desátník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
22./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 21./III. 1892, Podolí, okr. Sedlčany, přísl.
Vojkov, okr. Sedlčany).

Pitermann Oldřich, střelec, podlehl zranění v ambulantní nemocnici 1/21 v Somme-Py, Marné
dne 24./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 5./II. 1890, Nová Kdyně, okr. Domažlice, přísl.
tamtéž).

Piicka Josef, střelec, podlehl nemoci v infekční nemocnici v Praze-Libni dne 20./II. 1919,
pohřben na pražském hřbitově Ďáblice (nar. 15./VIII. 1898, Benice, okr. Žižkov, přísl.
Postřižín, okr. Kralupy n. Vit.).

Platil Josef, střelec, padl v boji u les „Petit Banc” u Vouziers, Ardennes dne 22./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 5./VII. 1897, Ještětice, okr. Rychnov n. Kněž., přísl.tamtéž).

Pliva Vojtěch, nadporučík, podlehl zranění v Terronu utrpěném, v ambulantní nemocnici 1/21
Somme-Py, Mamě dne 25./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 22./VIII. 1888, Přepeře,
okr. Turnov, přísl. Malý Rohožec, okr. Turnov).

Plodík Antonín, střelec, padl v boji u statku „Petit Banc” u Vouziers, Ardennes dne 22./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 17./I. 1893, Dolní Křupá, okr. Chotěboř, přísl. Cho
těboř).

Polívka Karel, desátník, podlehl nemoci v Lešeticích dne 17./X. 1919, pohřben tamtéž (nar.
16./XI. 1889, Velké Pačice, okr. Příbram, přísl. tamtéž).

Poloprudský František, důstoj. zástupce, padl v boji na Těšínsku dne 25./I. 1919, pohřben
v Orlové, Těšínsko (nar. 18./I. 1876, Habry, okr. Mnich. Hradiště, přísl. Jičín).

Ponocný Václav, četař, podlehl nemoci v zál. nemocnici Červeného kříže v Karlině dne 16./I.
1919, pohřben na hřbitově Olšanském (nar. 13./V. 1880, Ml. Boleslav, přísl. Čejtice,
okr. Ml. Boleslav).

Posnar Ladislav, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chesters u Vouziers, Ardennes dne
23./X. 19x8, pohřben ve Vouziers (nar. 1 6. IX. 1892, Čihošt, okr. Ledeč n. Sáz., přísl.
Náchod).

Pospíšil Antonín, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 22./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 3./V. 1889, Sněť, okr. Ledeč n. Sáz., přísl. tamtéž).

Pospíšil Jan, desátník, padl v boji u Vandy, Ardennes dne 29./X. 1918, pohřben tamtéž (nar.
8./V. 1884, Knyk, okr. Něm. Brod, přísl. Nová Ves, okr. Chotěboř).

Pospíšil Josef, dobrovolec, podlehl nemoci ve voj. nemocnici v Kišiněvě, Besarabie dne 11./III.
1917, pohřben tamtéž (nar. 15./V. 1876, Seč, okr. Chotěboř, přísl. Praha).

Pouhá Josef, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 25./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 20./IV. 1888, Knihy, přísl. Vosek, okr. Přeštice).



Povondra Čeněk, četař, zemřel v Roudnici n. Lab. dne 24./VII. 1919, pohřben tamtéž (nar.
16./V. 1880, Vodice, okr. Pacov, přísl. tamtéž).

Pragr Josef, dobrovolec, podlehl nemoci v koncentračním táboře Mimizán-Bourg dne 5./XI.
1918, pohřben tamtéž (nar. 10./V. 1882, Vonoklasy, okr. Smíchov, přísl. tamtéž).

Praštil Václav, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 24./X.
1918, pohřben ve Vouziers, (nar. 26./VIII. 1888, Nová Kdyně, přísl. tamtéž).

Procházka Vojtěch, střelec, podlehl nemoci v nemocnici č. 112 v Bordeaux dne 2./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 22./XI. 1887, Příbram, přísl. tamtéž).

Procházka Ferdinand, nadporučík, byv raněn za ústupu od Abaujsziny k Hamižce (Slovensko),
nemohl býti zachráněn a sám se zastřelil dne 5./VI. 1919, pohřben tamtéž (nar. 1 ./III.
1882, Mimoň, přísl. Kyjov, Morava).

Procházka Jan, střelec, zemřel v Polygone č. 2 u Damey, Vosges dne 13./VIII. 1918, pohřben
v Damey (nar. 19./X. 1898, Měčín, okr. Přeštice, přísl. Vlčí, okr. Přeštice).

Procházka Vít, střelec, padl v boji u Vouziers, Ardennes dne 26./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 18./XII. 1893, Malé Hradisko, okr. Prostějov, přísl. tamtéž).

Prokeš Antonín, střelec, nezvěstný severozápadně od Vouziers, Ardennes dne 27./X. 1918
(nar. 24./V. 1884, Vysoká Lhota, okr. Pelhřimov).

Prokop František, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu, Charente dne 10./X.
1918, pohřben v Breuil-Cognac (nar. 25./XII. 1897, Záboř, okr. Skuteč, přísl. Hlinsko).

Provazník Josef, svobodník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
24./X. 1918, pohřben ve Vouziers, Ardennes dne 24./X. 1918 (nar. 22./I. 1895, Ra"

dětice, okr. Příbram, přísl. tamtéž).

Přibyl František, střelec, podlehl nemoci v nemocnici č. 29, Martigny les Bains dne 12./XII.
1918, pohřben tamtéž (nar. 3./VII. 1894, Lassee, okr. Vídeň, přísl. Zarazíce, okr. Uher.
Hradiště).

Psáry Jurko, střelec, padl v boji v Hisas-Németi, Slovensko, dne 3./VI. 1919, pohřben tamtéž
(nar. 15./I. 1899, Ulič, okr. Snína, přísl. tamtéž).

Pytlík Bohumil, četař, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 21./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 6./II. 1896, Záluží, okr. Plzeň, přísl. Rakovník).

Rabas František, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 2$./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. i./VI. 1891, Neřežín, okr. Hořovice, přísl. tamtéž).

Ragan Jan, střelec, padl v boji u Michelbachu, Hte Alsace dne 13./VIII. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 2./IV. 1892, Lesná, okr. Michalovce, přísl. tamtéž).

Řepka Juraj, dobrovolec, podlehl nemoci ve voj. táboře Stamford, Amerika dne 29./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 24./IV. 1882, Ašakut, okr. Nitra, přísl. tamtéž).

Redaj Ondřej, střelec, padl v boji u Orlové, Těšínsko dne 26./I. 1919, pohřben tamtéž (nar.
5./II. 1888, Chorojovec, Slovensko).

Riegr Bedřich, četař, padl v boji u Orlové, Těšínsko dne 23./1.1919, pohřben tamtéž (nar. 6./II.
1894, Janov, okr. Rakovník, přísl. tamtéž).

Richtr Václav, střelec, nezvěstný u Vouziers dne 23./X. 1918 (nar. 26./X. 1873, Smidary, okr.
Nový Bydžov, přísl. Vratislav, okr. Litoměřice).

Roztočil Josef, desátník, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 29./X. 1918, pohřben
50 m jižně návrší 193, západně od vesnice Vandy (nar. 15./III. 1888, Kostelec, okr.
Chrudim, přísl. tamtéž).



Roztočil Václav, poručík, padl v boji u Terronu s./Aisne dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 6./V. 1894, Beroun, přísl. tamtéž).

Rusek Jan, střelec, podlehl zraném v ambul. nemocnici 9/5 v Auve, Marné dne i./XI. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 16./V. 1888, Šanov, okr. Uher. Brod, přísl. tamtéž).

Rusek Josef, střelec, podlehl nemoci v Paříži, rue Ambroise, 2/X, dne 15./XI. 1919,
pohřben v Paříži (nar. 26./VII. 1885, Krbová, okr. Val. Meziříčí, přísl. tamtéž).

Růžička Jan, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 15./IX. 1885, Pchery, okr. Slaný, přísl. Holubice,
okr. Smíchov).

Rychnovský Karel, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 21./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 3./XI. 1896, Humpolec, přísl. tamtéž).

Řeháček Josef, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 14./XII. 1895, Nouzov, okr. Poděbrady, přísl. tamtéž).

Řehák Jan, nadporučík, podlehl zraném v evakuační nemocnici 9/5 v Auve, Marné dne 2$./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 19./XII. 1896, Červený Kostelec, okr. Náchod, přísl.
tamtéž).

Řehák Josef, střelec, podlehl zranění v nemocnici v La Chapelle sous Rougement dne 15./VIII.
1918, pohřben tamtéž (nar. 25./1.1888, Praha, přísl. tamtéž).

Sanytrák Alois, střelec, podlehl nemoci ve voj. nemocnici v S. Giustina v Padově, Itálie dne
25./XII. 1918, pohřben v Padově, Itálie (nar. 19./X. 1895, Králice, Prostějov, přísl.
Hrubčice, okr. Prostějov).

Sasák František, desátník, podlehl zranění v evakuační nemocnici 9/5 v Auve, Mamě dne 20./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 18./VIH. 1895, Kojetín, přísl. Mor. Ostrava).

Sedlák František, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici Červeného kříže v Karlině dne 29./I.
1919, pohřben na hřbitově Olšanském (nar. 23./I. 1885, Postoloprty, okr. Žatec, přísl.
Sedlec, okr. Rokycany).

Sedlaňk Josef, střelec, podlehl zranění v evakuační nemocnici 9/5 v Auve, Marné dne 24./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. i./VII. 1896, Starý Rousinov, okr. Slavkov, přísl. tamtéž).

Sehnoutka Rudolf, poručík, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 22./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 28./VHI. 1896, Kostelec n. Oři., přísl. tamtéž).

Schmidt František, střelec, podlehl zranění v ambul. nemocnici 6/9 Semide, Ardennes dne
22./X. 1918, pohřben v Sugny (nar. 17./XII. 1892, Smíchov, přísl. tamtéž).

Schiissel Alois, desátník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. n./VII. 1891, Žižkov, přísl. tamtéž).

Sirovy Štěpán, střelec, podlehl zranění v ambulantní nemocnici 1/21 v Somme-Py,Mame dne
29./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 21./VIII. 1895, Užhorod, přísl. tamtéž).

Sitta Václav, důst. zástupce, podlehl zraném v zál. nemocnici č. 9 v Lyoně, pohřben tamtéž
(nar. 10./X. 1888, Habry, okr. Čáslav, přísl. tamtéž).

Skála Antonín, střelec, podlehl nemoci v nemocnici č. 38 v St. Feyrere, Cuse dne 12./II. 1919,
pohřben tamtéž (nar. 26./X. 1889, Podháj, okr. Smíchov, přísl. tamtéž).

Sklenička Jaroslav, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
23./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 26./IV. 1899, Chicago, U.S.A., přísl. tamtéž).

Slavíček Jaroslav, nadporučík, podlehl zraném v ambul. nemocnici č. 1/21 v Somme-Py, Mamě
(nar. 6./VIII. 1893, Zálezlice, okr. Mělník, přísl. tamtéž).



Sluka Ondřej, střelec, padl v boji u Albrechtic na Těšínsku dne 26./I. 1919, pohřben tamtéž
(nar. 19./VI. 1886, Bytčan. Lhota, okr. Žilina, přísl. Povážská Lhota, okr. Povážská
Bystřice, Slovensko).

Smutný Robert, nadporučík, padl v boji na Těšínsku dne 26./1.1919, pohřben v'Orlové, Slezsko,
(nar. 23./III. 1890, Brno, přísl. tamtéž).

Sobolik Josef, účetní šikovatel, podlehl nemoci v Turnově dne 4./XI. 1919, pohřben v Ml.
Boleslavi (nar. y./VII. 1884, Vodňany, okr. Písek, přísl. tamtéž).

Sommer Ludvík, svobodník, nezvěstný u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 21./X. 1918 (nar.
2./VIII. 1888, Litomyšl, přísl. tamtéž).

Soumar Havel, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 13./XI. 1893, Tužice, okr. Klatovy, přísl. tamtéž).

Spdlenka Karel, střelec, podlehl zranění ve voj. nemocnici v Bourges dne 20./XI. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 22./1.1893, Střezmíř, okr. Sedlčany, přísl. Louny).

Staněk Josef, střelec, podlehl nemoci v ambul. nemocnici 10/13 v Bussy le Chateau, Mamě,
pohřben tamtéž (nar. u./X. 1893, Zálužany, okr. Mirovice, přísl. tamtéž).

Stehlík Bohumil, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
24./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 12./III. 1892, Alojzov, okr. Karlín, přísl. Kyje,
okr. Karlín).

Steinhausel František, střelec, podlehl zranění v ambul. nemocnici 1/21 Somme-Py, Mamě dne
3./XI. 1918, pohřben tamtéž (nar. 28./III. 1893, České Budějovice, přísl. tamtéž).

Stloukal Eduard, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
24./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 8./III. 1888, Blansko, okr. Boskovice, přísl.
tamtéž).

Stodola Jan, střelec,zemřel v New Yorku, U. S.A.dney./IX. 1919, pohřben tamtéž (nar. 13./II.
1881, Oldříš, okr. Polička, přísl. tamtéž).

Struna Josef, střelec, zemřel v zál. nemocnici v Jarnacu, Charente, dne20./V. 1918, pohřben
tamtéž (nar. n./VIII. 1897, Světy, okr. Hradec Králové, přísl. Puchlovice, okr. Hradec
Král.).

Studnička Josef, desátník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne
22./X. 1918, pohřben ve Vouziers (nar. 11 ./II. 1890, Velešice, okr. Horažďovice, přísl.
tamtéž).

SvobodaJosef II., střelec, podlehl zranění v evakuační nemocnici 9/5 v Auve, Mamě dne 28./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 26./H. 1884, Klostemeuburg, Rakousko, přísl. Spůle, okr.
Domažlice).

Sýkora František, desátník, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 3 v Bmě dne 17./VI. 1919,
pohřben tamtéž (nar. 19./III. Litomyšl, přísl. tamtéž).

Syptdk Jan, zákopník, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 27./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 7./1.1889, Zádveřice, okr. Vyzovice, přísl. Houston, Texas, Amerika).

Šálený Robert, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45, St. Antoine, Cognac dne 8./XI.
1918, pohřben tamtéž (nar. 18./V. 1895, Nové Strašecí, přísl. tamtéž).

Šášinka Jan, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 22./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 29./IX. 1884, Hodonín, přísl. tamtéž).

Šebesta Jan, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 29./X. 1918, pohřben 50 m
jižně od pahorku 493 východ, od vesnice Vandy (nar. 13./V., Březí, okr. Týn n. Vit.,
přísl. tamtéž).



Šedivý Josef, dobrovolec, podlehl nemoci ve voj. nemocnici v Kišiněvě, Besarabie dne 30./V.
1917, pohřben tamtéž (nar. 22./III. 1872, Košice, okr. Tábor, přísl. tamtéž).*

ŠenkýřJosef, četař, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes one 23./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 14./XII. 1897, Uher. Hradiště, přísl. Krovice, okr. Nové Město n. Met.).

Šebek Antonín, desátník, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 24./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 20./X. 1899, Praha VII., přísl. tamtéž).

Šilhán Karel, střelec, podlehl zranění v zál. nemocnici Červeného kříže v Karlině dne 20./V.
1919, pohřben v Želez. Brodě (nar. 4./VI. 1894, Malá Horka, okr. Semily, přísl. tamtéž).

Šimík Josef, četař, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 21./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 14./III. 1891, Baška, okr. Frýdek, přísl. tamtéž).

šimůnek Josef, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 18./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 6./VHI. 1889, Vojtěšice, okr. Jilemnice, přísl. Buřany, okr. Jilemnice).

Šindler Rudolf, střelec, podlehl zraném v evakuační nemocnici 9/5 Auve, Marné dne 18./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 19./V. 1897, Bílovice, Slezsko, přísl. Přívoz, okr. Mor.
Ostrava).

Šipka Karel, střelec, padl v boji u Vouziers, Ardennes dne 23./X. 1918, pohroen tamtéž (nar.
8.XI./1885, Ostravice, okr. Místek, přísl. Kopřivnice, okr. Nový Jičín, Slezsko).

Šipula František,střelec,padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 22.pí.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. i./II. 1896, Čechovice, Slezsko, přísl. tamtéž).

Šišpera Jakub, desátník, padl v boji u statku „Petit Banc” u Vouziers, Ardennes dne 22./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 6./VII. 1884, Milokošt, okr. Uher. Hradiště, přísl.
tamtéž).

Šlapák Josef, střelec, zemřel v Jamacu, Charente dne 12./V. 1918, pohřben tamtéž (nar. 13./IX.
1885, Kozárovice, okr. Mirovice, přísl. tamtéž).

ŠmelanskýJan, střelec, podlehl zranění v ambul. nemocnici 3/65 dne 22./X. 1918, hrob neznám
(nar. 4./IV. 1988, Prešov, přísl. tamtéž).

Šmíd Václav, desátník, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu, Charente dne 2./XI.
1918, pohřben tamtéž (nar. 17./III. 1896, Praha, přísl. Kralupy n. Vit.).

Šnajdr Jan, desátník, podlehl zraném v evakuační nemocnici v Auve, Mamě dne 24./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 6./H. 1893, Slavkov, okr. Opava, přísl. tamtéž).

Šnajdr Josef, střelec, padl v boji u Michelbachu,Hte Alsace dne 22./VIII. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 25./III. 1886, Braslavec, okr. Boskovice, přísl. Tišnov).

Šourek Václav, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 21./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 20./III. 1898, Nesmeň, okr. Kouřim, přísl. tamtéž).

ŠpaleJosef, střelec, raněn mrtvicí na nádraží v Padařově dne 11./IV. 1918, pohřben v Hodušíné
(nar. 5./XI. 1880, Oltýně, okr. Tábor, přísl. tamtéž).

Štefl Josef, střelec, zemřel ve voj. táboře Kléber v Damey, Vosges dne 26./XH. 1918, pohřben
v Damey (nar. 6./H, 1895, Široký Důl, okr. Polička, přísl. tamtéž).

Štolba Alois, poručík, zemřel v zál. nemocnici č. 29, Martigny le Bains dne 28./XII. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 12./XII. 1897, Kutná Hora, přísl. tamtéž).

Štolba Josef, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 27./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 2./1.1899, Malé Chraštice, okr. Habry, přísl. tamtéž).

Štván František, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu dne 27./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 25./VII. 1890, Narysov, okr. Příbram, přísl. tamtéž).



Šulc Josef, desátník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 24./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 17./VIII. 1875, Mělník, přísl. Karlín).

Švácha Josef, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 29 Martigny les Bains, Vosges dne
19./XII. 1918, pohřben tamtéž (nar. 13./III. 1892, Lány, okr. Slaný, přísl. tamtéž).

Švec Michal, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 25./XII. i896,Divijaky,okr. ŠtubnianskeTeplice,přísl.
tamtéž).

Švehla František, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici v Limoges dne 14./I. 1919, pohřben
tamtéž (nar. 20./VIII. 1890, Dolní Bojanovice, okr. Hodonín, přísl. tamtéž).

Švorm Alois, střelec, padl v boji u Terronu dne 22./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 22./IV. 1894,
Vídeň, přísl. Mor. Budějovice).

Švrček František, desátník, otráven plyny, zemřel v nemocnici 1/53 v Lauw, Hte Alsace dne
15./IX. 1918, pohřben tamtéž (nar. 31./V. 1895, Bílovice, okr. Hodonín, přísl. tamtéž).

Tah.ik Karel, četař, padl v boji u Zibřichovic na Těšínsku dne 26./I. 1919, pohřben v Orlové,
Slezsko (nar. i./XI. 1894, Staré Město, okr. Uher. Hradiště, přísl. tamtéž).

Tálský Oskar, nadporučík, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 29 v Martigny les Bains, Vosges
dne 22./XII. 1918, pohřben tamtéž (nar. 18./H. 1896, Markovice, okr. Kroměříž, přísl.
tamtéž).

Teplý František, střelec, padl v boji u statku „Petit Banc” u Vouziers, Ardennes dne 23./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 4./XII. 1889, Jeníkov, okr. Chrudim, přísl. tamtéž).

Terich Karel, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 29 v Martigny les Bains, Vosges dne
30./VI. 1918, pohřben tamtéž (nar. 20./X. 1897, Loučka, okr. Lipník, přísl. tamtéž).

Theodor Václav, střelec, padl v boji u Vouziers v říjnu 1918, pohřben tamtéž (nar. 9./IX. 1891,
Pražské předměstí).

Tichý Jaroslav, svobodník, podlehl zranění v evakuační nemocnici 9/5 v Auve, Mamě dne
23./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 7./V. 1896, Král. Vinohrady, přísl. tamtéž).

Tlustý František, četař, podlehl otravě plyny v ambulantní nemocnici 1/53 Lauw dne 15./IX
1918, pohřben v Sentheimu, Hte Alsace (nar. 21./VIL 1894, Zálužany, okr. Slaný, přísl.
Kačice, okr. Slaný).

Tobolka Jan, desátník, podlehl zranění v ambulantní nemocnici 1/21 v Somme-Py,Marné dne
24./X. 1918, pohřben tamtéž (nar. 10./I. 1896, Sadová, okr. Hradec Králové, přísl.
tamtéž).

Tomeš Antonín, desátník, podlehl otravě plyny v zál. nemocnici 49 v Orléans dne 27./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 30./X. 1890, Brno, přísl. tamtéž).

Tomeš Vítězslav, četař, podlehl zranění v evakuační nemocnici 9/5 v Auve, Mamě dne 31./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 23./X. 1894, Zásada, okr. Železný Brod, přísl. tamtéž).

Topol Václav, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 24./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 25./VII. 1883, Vodochody, okr. Karlín, přísl. tamtéž).

Trávníček Karel, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 17./X. 1918, pohřben
v Echarsonne, Ardennes (nar. 17./I. 1896, Božejov, okr. Pelhřimov, přísl. tamtéž).

Triner Julius, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici v Havre, Seine Infer. dne 22./IV. 1919,
pohřben tamtéž (nar. 14./XII. 1882, Smidary, okr. Nový Bydžov, přísl. Točník, okr.
Hořovice).



Trouba Jan, desátník, podlehl zranění v ambulantní nemocnici 9/5 Auve, Marné dne 23./X.
19185 pohřben tamtéž (nar. 15./V. 1887, Radostín, okr. Habry, přísl. tamtéž).

Trpákjan, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 23./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 1 i./V. 1889, Zahrádka, okr. Pelhřimov, přísl. tamtéž).

Tůma Josef, střelec, podlehl zranění v ambul. nemocnici 1/21 v Somme-Py,Mame dne 2$./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 24./VI. 1896, Lhota-Veselka, okr. Benešov, přísl. tamtéž).

Tunkl Antonín, střelec, podlehl nemoci v evakuační nemocnici 9/5 v Auve, Marné dne 18./X.
1918,pohřben tamtéž (nar. 4./VI. 1882, Počátky,okr. Kamenice n. Lipou, přísl. tamtéž).

Turek Tomáš, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 29./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 15./XII. 1885, Hrbov, okr. Prachatice, přísl. Milenovice, okr. Písek).

Uher Josef, střelec, zemřel v nemocnici v Mělníku dne n./XII. 1919, pohřben tamtéž (nar.
14./III. 1897, Střednice, okr. Mělník, přísl. tamtéž).

Ujka Karel, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 23./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 4./XI. 1892, Dolní Bukovsko, okr. Čes. Budějovice, přísl. tamtéž).

Urban Jaroslav, svobodník, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 20./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 16./V. 1892, Doubravník, okr. Tišnov, přísl. tamtéž).

Urban Karel, střelec, podlehl zraném v evakuační nemocnici 9/5 v Auve, Mamě dne 28./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 25./V. 1898, Pečky, okr. Poděbrady, přísl. Ratenice, okr.
Poděbrady).

Urbanec Josef, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 29 V Martigny les Bains, Vosges dne
18./XII. 1918, pohřben tamtéž (nar. 2./VI. 1890, Česká Třebová, okr. Ústí n./Orl.,
přísl. tamtéž).

Vacek Václav, desátník, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 22./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 8./VIII. 1888, Záboř, okr. Mělník, přísl. tamtéž).

Václavek Tomáš, střelec, padl v boji u Aba-Ujszina (Seňa), Slovensko dne 5./VI. 1919, pohřben
tamtéž (nar. 13./XII. 1880, Tojice, okr. Nepomuk, přísl. tamtéž).

Vachout Václav, střelec, padl v boji na kotě 53, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 24./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 10./VIII. 1885, Hostíce, okr. Volyň, přísl. tamtéž).

Valenčík Štefan, střelec, podlehl zranění v evakuační nemocnici 9/5 Auve, Mamě dne 29./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 26./XII. 1897, Lubina, Slovensko).

Valíš Martin, střelec, padl v boji u Condé les Vouziers, Ardennes dne 24./X. 1918, pohřben
ve Vouziers (nar. 22./X. 1895, Koštíce, okr. Hodonín, přísl. tamtéž).

Vanáč Robert, střelec, podlehl otravě na front, úseku Hte Alsace dne 31./VII. 1918, pohřben
v Sentheim, Hte Alsace (nar. 21./V. 1881, Mirotice, okr. Písek, přísl. tamtéž).

Vančura František, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu dne 21./I. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 21./X. 1891, Krchleby, okr. Čáslav, přísl. tamtéž).

Vaněk Josef, střelec, padl v boji u Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X. 19x8, pohřben
ve Vouziers (nar. 15./III. 1890, Nedašova Lhota, okr. Val. Klobúky, přísl. tamtéž).

Vávra Antonín, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 22./X. 19x8, pohřben
tamtéž (nar. 23./IX. 1890, Žleby, okr. Čáslav, přísl. Ronov n. D., okr. Čáslav).

Vdovec František, střelec, nezvěstný na severozápadě od Vouziers, Ardennes dne 27./X. 1918
(nar. xx./XI. 1887, Kvasetice, okr. Klatovy, přísl. Mysliv, okr. Klatovy).



Vejvar Jakub, střelec, nezvěstný u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 21./X, 1918. Dle výroku
navrátivších se zajatců z Německa, byl přejet německým nákladním automobilem při
dopravě do Německa (nar. 20./VII. 1885, Chotěmice, okr. Tábor, přísl. tamtéž).

Veleba Eduard, desátník, podlehl nemoci ve voj. nemocnici Tappa-Padova, Itálie dne 20./XII.
1918, pohřben tamtéž (nar. 4./1.1876, Karlovy Vary, přísl. Mcely, okr. Nymburk).

Vemer Václav, střelec, padl v boji u Michelbachu, Hte Alsace dne 22./VIII. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 7./II. 1888, Velké Hořovice, okr. Slaný, přísl. Bilichov, okr. Slaný).

Veselý Jindřich, desátník, nezvěstný severozápadně od Vouziers, Ardennes dne 27./X. 1918,
(nar. 3./VII. 1887, Svinětice, přísl. České Budějovice).

Vichjan, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 23./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. n./VI. 1869, Střítěž, okr. Vysoké Mýto, přísl. tamtéž).

Vinter Václav, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 24./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 26./XII. 1885, Hořovice, přísl. tamtéž).

Vlasák Karel, střelec, podlehl nemoci v Olomouci dne 19./VI. 1919, pohřben tamtéž (nar.
26./XI. 1889, Praha, přísl. tamtéž).

Vlak Juri, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici Červeného kříže v Karlině dne 29./VII.
1919, pohřben na hřbitově Olšanském (nar. 3./VII. 1888, Rovné, okr. Velká Bytča,
přísl. tamtéž).

Vlk Josef, četař, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 29 v Martigny les Bains dne 13./XII. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 3./1.1888, Holin, okr. Smíchov, přísl. Kolín).

Vobořil Václav, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici v St. Maixent dne 20./IX. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 26./X. 1892, Tuchlovice, okr. Slaný, přísl. tamtéž).

Vojtíšek Jan, střelec, podlehl zranění v evakuační nemocnici 9/V Auve, Mamě dne 16./XI.
1918, pohřben tamtéž (nar. 23./II. 1885, Zdislavice, okr. Vlašim, přísl. Divišov, okr.
Benešov).

Volenec Josef, poručík, padl v boji severně od Chestres u Vouziers, Ardennes dne 24./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 19./VI. 1895, Třebonín, okr. Čáslav, přísl. tamtéž).

Votnáčka Václav, četař, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 24./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 8./I. 1887, Bohorinovice, přísl. Sineč, okr. Kostelec
n. Čeř. Lesy).

Vondráček Aids, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 29 v Martigny les Bains, Vosges
dne 2./XII. 1918, pohřben tamtéž (nar. 21./III. 1893, Rybníky, okr. Dobříš, přísl.
tamtéž).

Vandrák František, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 18./X. 1918, pohřben
v Bois Loisy, Ardennes (nar. 12./X. 1884, Pavlovice, okr. Benešov, přísl. tamtéž).

Vondrášek Jan, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici Červeného kříže v Karlině dne 23 ./IV.
1919, pohřben na hřbitově Olšanském (nar. 4./II. 1882, Hlubin, okr. Blatná, přísl.
tamtéž).

Vondrášek Josef, střelec, podlehl zraném v evakuační nemocnici 9/5 Auve, Marné dne 24JX.
1918, pohřben tamtéž (nar. 9./III. 1899, Netolice, přísl. Haklovy Dvory, okr. Ces.
Budějovice).

Vaňka František, desátník, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 24./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 24./VII. 1893, Třebihošt, okr. Nová Paka, přísl. Zvíčina, okr. Vrchlabí).

Votýpka Václav, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 22./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. i./IV. 1891, Hrádek, okr. Sušice, přísl. tamtéž).



Vrňák František, střelec, padl v boji u Grivy-Loisy, Ardennes dne 30./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 24./XI. 1882, Petrovice, okr. Benešov, přísl. tamtéž).

Vrňák Josef, desátník, padl v boji u „LePetit Banc” u Condé les Vouziers, Ardennes dne 22./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 17./VIII. 1894, Smíchov, přísl. Košíře, okr. Smíchov).

Vychodil Adclf, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 24./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. i./VI. 1897, Phunlov, okr. Prostějov, přísl. tamtéž).

Vrzal Bohumil, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu dne 23./I. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 4./IV. 1898, Strašnice, okr. Žižkov, přísl. tamtéž).

Vištein Václav, střelec, podlehl nemoci v Hořovicích dne 9./X. 1919, pohřben tamtéž (nar.
10./II. 1885, Podluhy, okr. Hořovice, přísl. tamtéž).

Walla Josef, střelec, podlehl zraném v evakuační nemocnici 9/5 Auve, Marné dne 24./X. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 25./VIII. 1895, Alt Hollein, Rakousko, přísl. Slavětice-Hrotovice,
okr. Mor. Krumlov).

Wašta Vojtěch, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 24./X.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. i./IV. 1893, Skalice, okr. Tábor, přísl. tamtéž).

Wurm Miloš, poručík, padl v boji severně od Chestres u Vouziers, Ardennes dne 24./X. 1918,
pohřben v Chestres (nar. 22./XI. 1892, Brno, přísl. tamtéž).

Zálicha Rudolf, střelec, padl v boji na kotě 153, obec Chestres u Vouziers, Ardennes dne 22.IX.
1918, pohřben ve Vouziers (nar. 10./IV. 1885, Oustí, okr. Neveklov, přísl. tamtéž).

Závodský Antonín, desátník, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 22./X. 1918,pohřben
v Echarson, Ardennes (nar. 16./XII. 1887, Hor. Němčíce, okr. Dačice, přísl. Brandlín,
okr. Dačice).

Zbeško Andrej, střelec, podlehl chřipce v zál. nemocnici v St. Maixent dne 16./IX. 1918,
pohřben tamtéž (nar. 2./X. 1890, Hvozdíce, okr. Vel. Bytča, přísl. tamtéž).

Zeman Vilém, dobrovolec, podlehl nemoci ve voj. nemocnici č. 5 v Kišiněvě, Besarabie dne
25./I. 1917, pohřben tamtéž (nar. 24./VI. 1898, Děčín, přísl. Pečíce, okr. Ml. Boleslav).

Zima František, střelec, podlehl nemoci v zál. nemocnici č. 45 v Cognacu, Charente dne 10JX.
1918, pohřben tamtéž (nar. 8./IX. 1891, Třtice, okr. Slaný, přísl. tamtéž).

Zvonek Alois, střelec, padl v boji u Michelbachu, Hte Alsace dne 13./X. 1918, pohřben tamtéž
(nar. 8./II. 1896, Lačnov, okr. Uh. Brod, přísl. tamtéž).

Žalmdnek Pavel, střelec, padl v boji u Terronu s./Aisne, Ardennes dne 21./X. 1918, pohřben
tamtéž (nar. 10./IX. 1894, Velká, okr. Strážnice, přísl. tamtéž).

Želibabka Jan, střelec, padl v boji severozápadně od Vouziers, Ardennes dne 27./X. 1918,
pohřben ve Vouziers (nar. 10./VII. 1882, Lieskové, okr. Nové Město n. Váh., přísl.
tamtéž)

Žurek Jan, četař, podlehl zranění v ambulant. nemocnici 1/21 Somme-Py,Marné dne 22./X.
1918, pohřben tamtéž (nar. 13./VIII. 1892, Vizovice, přísl. tamtéž).

Upozornění: Tyto seznamy sestavené z nedostatečných pramenů válečné doby nejsou úplné,
ani zcela přesné. Proto každý, kdo víš nějakou opravu nebo doplnění, oznam to sekretariátu
„Kruhu francouzských legionářů”, Praha II., Klimentská 9, nebo přímo kanceláři Českoslo
venských legií při M. N. O. (referent br. kpt. Tůrk).





III.

Seznam padlých podle příslušnosti k rotám a plukům
čs. brigády ve Francii.

21. čs. střelecký pluk.

i. rota: Adamec J., Brokl Ant., Bugvis Jur., Čáp Fr., Černý V., Čulík Jos., Dembický Fr.,
Faktor R., Folta Ant., Gudac Kar., Hrnčíř Ant., Hruška Ad., Hubeňák Št., Hyndk Vád.,
Ištvandr Št., Kliment Jos., Kučera Jan, Malík Mích., Malý Jos., Menhard Zd., Mikeš R.,
Netrefa VI., Nevyhoštěný Fr., Pavelec Rob., Poloprudský Fr., Roztočil V., Rychnovský Kar.,
Sosák Fr., Sedlařík Jos., Staněk Jos., Syrový Jan, Vejvar Jak.

2. rota : Andršt Ros., Dušek Jos., Fedor Mar., Hrouda Jos., Hrubý Fr., Jura Boh., Kodera
AI., Kolařík Fr., Kroc Fr., Krofta Vád., Ondič Midi., Petr Stan., Plíva Vojt., Pospíšil Ant.,
Pytlík Boh., Sommer Lud., Šenkýř Jos., Šetek Ant., Šimík Jos., Šmelanský Jan, Sourek V.,
Švoma AI., Topol V., Vondráček AI., Zalmánek P.

5. rota: Bílek Jos., Čermák Jos., Černý Met., Drabeš K., Hájek Fr., Hlobil Rud., HofhansI
Fr., Hrtánek Jan, Janečka Fr., Jiran Fr., Kopečný Jan, Krejčí Jos., Kulatý Jan, Medal Fr.,
Miert P.,Pacan Ilko, Rabas Fr., Šašinka Jan, Šnajdr Jos., Trávníček K., Urban Jar., Vávra Ant.

1. kul. rota: Bakeš AI., Devera Ant., Dlouhý R., Karásek Jos., Komárek Jos., Kubla Jar.,
Navrátil Fr., Novák K., Tobolka J.

5. rota: Dobryk Kol., Dušek K., Kusý Amb., Maršík Fr., Matuš Jan, Miler J., Šimůnek Jos.,
Štefl Jos., Vlasák K.

6. rota: Galle Jar., Horčička V., Houdek Fr., Kadlubec Jos., Klener Jan, Kůstek Jos.,
Kubík Fr., Touba Jos., Sluka Ondř.

7. rota: Aigl Jan, Hanuš Jos., Kohout Fr., Ragan Jan, Riegr B., Řehák Jos., Slavíček Jar.,
Steinhausel Fr., Vlk Jos., Zvonek AI.

2. kul. rota: Dvořáček Jos., Karbovníček Mich., Vondrák Fr., Závodský Ant.

9. rota: Jedlička Jos., Sehnoutka R., Vonka Fr.

10. rota: Bryndáč Vojt., Korynta Fr., Martínek Jan, Roztočil Jos., Svoboda Jos. II., Šebesta
Jan, Šnajdr Jan, Talák K., Terich K., Turek Tom., Urbanec Jos., Valenčík Št., Vanáč Rob.

11. rota: Adler Ludv., Durďa Fr., Hoštálek Fr., Kaluža Mat., Karvan Fr., Linek Jos.,
Mejzr Miř., Přibyl Fr., Sirový Št., Trpák J., Ujka K.

3- kul. rota: Bendák Fr., Bbhm Ant., Buchat Fr., Fořt Fr., Frolík Fr., Kunc Ed., Mendl Fr.,
Ondráček Fr., Redaj Ondř., Schmidt Fr., Švrček Fr., Tlustý Fr., Urban K.

Pomocná rota: Altman Jos., Bruna Fr., Dobiáš J., Doucha K., Hervert Fr., Kornos Fr.,
Kubias Vád., Kuchta Jar., Kvěch Jos., Macháček Jul., Milý V., Novotný Boh., Sýkora Fr.,
Sypták Jan, Šindler Rud., Vemer V., Vrňák Fr., Vančura Fr., Vrzal Boh.



22. čs. střelecký pluk.

i. rota: Blucha Rud., Boubin Jos., Černý Vil., Gottvald Fr., Hanousek Jos., Jirout Jan,
Kotchera Vád., Lažnovský Fr., Libeňský Ant., Lošan Rud., Mentl Fr., Míča AI., Pavlík Jos.,
Petrlák Rud., Pospíšil Jan, Procházka Vít., Švacha Jos., Tomeš Ant., Tomeš Vít., Vdovec Fr.

2. rota: Brožek Fr., Danihelka Jos., Klíma Rud., Kos Fr., Kotek Rud., Koutník Jos., Kříž
Ant., Sehrl Č., Opatrný V., Řeháček Jos., Stehlík Boh., Struna Jos., Šipula Fr., Tunkl Ant.,
Wala Jos.

3. rota: Březina Jar., Jakeš Jos., Juráček Jos., Kodet Jos., Krejčí K., Markes Jan, MelounK.,
Pechar K.,Prokeš Ant., Prokop Fr.,Řehák Jan, Šipka K., Štolba AI., Veselý Jindř., Želibabka J.

1. kul. rota: Bursa Ant., Hůlka Jan, Netopil Mil., Povondra Č., Špale Jos., Trouba J.

5. rota: Barta Fr., Benedik Jos., Křížan Fr., Lukáš F., Plodík Ant., Procházka Jan, Sitta V.,
Veleba Ed.

6. rota: Bárta Ant., Beneš Jan, Bezouška Rud., Bezouška Ferd., Fiala V., Holas Jos., Holub
Rud., Chundela V., Koller Jar., Kuchař K., Mošnička R., Nekuda Fr., Němec Lad., Plištil Jos.,
Polívka K., Tichý Jar., Vrňák J.

7. rota: Durchánek Fr., Hand K., Hon Fr., Honěk Jos., Kopecký Ant., Kurivial Fr.,
Malínský Jan, Mlcoušek Fr., Talský Osk., Tůma Jos., Vondrášek Jos.

2. kul. rota: Fikrle Jos., Holoubek Boh., Jelínek Jos., Kubašta Vád., Pěkný V., Pitterman
Old., Sanytrák AI., Teplý Fr.

9. rota: Bílek Václav, Burda Fr., Čermáček Jura, Doškář J., Jelínek Ant., Jindáček Fr.,
Kaucký Václav, Kořízek Jos., Kozelka Fr., Masný P., Náhlíček V., Pejchal V., Petržilka K.,
Provazník Jos., Schůssel AI., Spálenka K., Studnička Jos., Vacek V., Wašta Vojt., Zalicha R.

lo.rota: BambousekJos.,ČečákJos.,DohnanskýPav.,DrankJos.,Fedoranovič Jan, Hejduk J.,
Houdek Fr., Humera J., Juruška Lad., Kalous Řud., Kaše Fr., Kohout Ant., Koudelka Tom.,
Král Boh., Kulman K., Langer K., Losinecký Jos., Mazanec Jos., Melzer Fr., Merta Jos.,
Posnar Lad., Praštil V., Richtr V., Rusek Jan, Růžička J., Sklenička Jar., Smutný Rob.,
Soumar H., Stioukal Ed., Šišpera Jak., Šlapák Jos., Švec Mích., Theodor V., Vachout V.,
Vaněk Jos., Vojtíšek J., Volenec Jos., Vomáčka V., Vychodil Ad., Žurek J.

11. rota: Bulina Fr., Duroška P., Endal Jan, Hatle Jos., Hroziencik Jos., Kalčič Lad.,
Kozar Mat., Knespl K., Kůstek Jan, Kolář Vojt., Koryčanský H., Kovačevič Št., Kuba Fr.,
Kubát K., Macanga V., Medřický Vád., Milichovský, Němeček St., Nevyhoštěný Fr., Ohr Ota,
Sobolík Jos., Štolba Jos., Šulc Jos., Vich Jan, Vinter V., Wurm Mil.

3. kul. rota: Adamec Frant., Berger AI., Fan Jos., Horajs Rud., Krejčí K., Kudláček St.,
Lorenc Fr., Vališ Mart.

Pomocná rota: Klíma Fr., Mančal Jan, Šilhán K., Uher Jos.

23. čs. střelecký pluk.

2. rota: Bakoš Jan, Čamský Fr., Michy Jur.

3. rota: Bláha K., Novák Ant., Vondrášek Jan.

1. kul. rota: Plicka Jos.

j. rota: Procházka Ferd., Vlasák K.

6. rota: Stodola Jan.



/. rota: Q'sař Jos., Dvořák Jos., Kejík Č., Kohout Fr., Psáry Jur., Šmíd V., IštvánFr.,
Václavek Tom.

2. kul. rota: Čerňanský Andr., Gazdík Ondř.

9. rota ; Dattel Václav, Votýpka V., Zima Fr,

10. rota: Hudák J., Kutálek Ant., Lukačík Ig., Maruniak J., Šálený Rob., Zbeško Ant.

11. rota: Bělina, Hujo Mart., Vobořil V.

3. kul. rota: Cigánek Boh., Křížan Jan.

38. náhradní rota v Cognacu: Dědic Jan, Fetter Ant., Furanda A., Horvat Ondř., Houška
Em., Chabada Mich., Krátký Bob., Maukš Juro,Navrátil Jan, Navrátil K., Nechvila Ant.,
Nikl Jos., Petr Jan, Ponocný Vád., Procházka Vojt., Rusek Jos., Sedlák Fr., Skála Ant.,
Švehla Fr., Triner Jul., Vištein V.

Nezařazeni dobrovolci.

Džára Jan, Chot V.,Kiška Št., Kubeša Ed.,Kučera Jos., Macko Št., Mikunda St., Prágr Jos.,
Paleček V., Pospíšil Jos., Řepka Jur., Šedivý Jos., Zeman Vil.





ROTA„NAZDAR“





E. Ulrych

O těch 3 kteří se nedočkali naší armády ve Francii
,

Historie se stále opakuje: vítězství zastiňuje porobu a úpadek soustřeďuje byť
sebemenší společnosti k povzbuzování k dalšímu žití, romantiky a idealisty. Po
každém národním úpadku započne vystěhovalectví. U nás se to stalo po Bílé hoře
a konečně pokračovalo stále.

Kdo mohl klidně přihlíželi germanisaci a soldatesce? K tomu se ještě připojil
nový upír — Rím. Bylo možno mladému nadšenci-idealistovi po přečtení našich
dějin — ovšem nezfalšovaných — zůstati lhostejné celé to okolí a jimi se neřídili ?

Proč by měl ten onen sebe neb jiné otupovali takovými zjevy, jako byly germani
sace, katolicismus a pod.? Potud, pokud to bylo možno těm ideahstům, aby se
vystěhovali do ciziny, učinili tak s největší radostí. V cizině obyčejně složili své kosti
pod cizí zem. Potomci jejich v cizině byli vychováni v cizím okolí, přijímali cizí
zvyky, zkrátka odcizovali se.

*

Česká kolonie ve Francii měla necelých tisíc duší, počítajíc v to ženy a děti.
Soustřeďovah se ve spolcích: Česká beseda, Sokol a Rovnost. Střediskem byla
Paříž. V ní byl také největší kádr členů. Několik českých restaurací bylo v Paříži,
z nichž nejznámější byla místnost Slepičkova v 8 rue Villedo (dnes pracuje Slepička
v uzenářském družstvu v Praze na Letně, byl též r. 1914 u odvodu s námi, ale ne
byl odveden). Zaměstnáním bylo členstvo rozděleno na krejčí, truhláře, kožišníky
a číšníky, a bylo mezi ním i něco studentů.

*
Francie, 28. červen 1914.

Náčelníksokolské j ednotypařížské,br. Pultr, vedl družstvokvítězstvívBonnevalu.
Kapelník tamburašů br. Vantuch řídil koncert v Chaville za hojné účasti našich

krajanů.
Do těchto dvou krajů vpadá zpráva o atentátu v Sarajevě.
V Bonnevalu prohlašuje bratr starosta Smutný, že všichni členové Sokola vstoupí

do řad Francie.
V Chaville jsme si dali slovo, ať už to byl Sokol nebo socialista, že se hned, jak

válka vypukne, postavíme po bok Francie.
Mobilisace. Esplanáda Invalidovny v Paříži hýří dobrovolnickými prapory růz

ných národností, kde jednotlřví účastníci podpisujídobrovolnývstup do francouzské
armády po dobu války.

Přes tři sta českých srdcí bylo první den odvedeno. Odjeli k Pyrenejím do města
Bayonne, kde zanedlouho tři sta dobrovolníků přisahá na první český praporec.

Přisahají s úsměvem, že se ve jménu volnosti, rovnosti a bratrství budou biti za
vlast do posledního muže, do poslední krůpěje krve.

Přísaze zůstali věrni a s úsměvem na západní frontě umírali.
Šestiměsíční zákopový život u Remeše a první padlí: Březovský z Paříže a Fric

z Anglie. Oba mladíci šestnáctiletí.
Devátý máj roku 1915 Artois. Francouzská půda se červenala českou krví.



Přes čtyřicet bratří zde naposledy vdechovalo první jarní vzduch. Čerstvý jarní
vzduch byl prosycen českou krví. Bratr náčelník Pultr, kapelník Vantuch, předseda
Rovnosti Sibal, praporečník Bezdíček, náš český důstojník Dostál, první jmenovaný
francouzskou vládou jako český důstojník po tři sta letech, ten veškerý výkvět zůstal
v pláních artoiských. Na sto bylo zraněných, z nichž se jich už mnoho nevrátilo na
frontu: chyběla jim ruka, noha.

Dnes je na tom místě postaven pomník, malý památník těm hrdinům. Kolonie
pořádá každý rok pouť k nim v měsíci máji.

Co pro ruské legionáře je Zborov, je pro francouzské dobrovolníky „devátýmáj”.
*

Nastaly nám další boje a nové ztráty.
Červen 191$ u Notre Dáme de Lorette.
Září 1915 v Champagne u Suippes, Souin. Tam po třech letech útočila česká

brigáda.
Somme, ach ta smutná Somme! Belloy en Santerre. Tu zase první francouzský

válečný kříž na český praporec. Hrdinné kousky jednotlivců našich při útoku —

15 mrtvých. To bylo v červenci 1916.
Champagne znovu oživla námi kolem Auberive. Psal se r. 1917, měsíc duben.
Mourmelon le Grand jsme opustili 14. června 1917 a dostali jsme se blíže posic

u Chemin des Dames. Nedaleko od nás byl malý hřbitov u vesnice Roucy a tam
odpočíval Jenda Mnichováček-Hofman. První náš aviatik. Drahé, zlaté srdce...

20. září 1917, boj u Verdunu. Počet mrtvých stále roste.
Pěkný Ježíšek na vánoce po takové dřině: povolení české armády ve Francii.
Co tu bylo radosti a všelijakých představ o dalším postupu, avšak pro nás dekret

neexistoval, byli jsme nuceni dále bojovali ve francouzské armádě.
Co tu ještě padlo dobrých dobrovolníků! Vzpomenu jen Maňáka a Jonáše,

Kočárníka, Zieglera a jiných.
Těch 18 borců, co padlo v dubnu 1918 u Bois ďHangard, mohlo sloužit! už

v českém pluku. Vyplňovala se přísaha: do poslední krůpěje krve...
Snad to ani nešlo jinak. — Západní fronta byla v úžasném pohybu, a tu hlavní

stan neměl ani čas odeslat české hochy, byť jen jejich malý zbytek, do Cognacu.
DalšíbojebylynařeceAisně,kolem Saint PierrederAigle,uChateauThierry atd.
Teprve 22. července se nám dostalo odpočinku, ale 7. srpna už odjíždíme trvale

k českým plukům. Dostihli jsme je na frontě v Alsasku.
Kolik se ji ch tam dostalo z té kompanie české z r. 1914 ? Několik desítek, nebyloi

ich ani třicet...
Většina jich byla přidělena 22. pluku.
To jest, co jsem chtěl připomenouti po nedávném desátém výročí povolení

čs. armády ve Francii.
Ti, co padli před prosincem 1917, netušili ještě, jak bude později, a přece umírali

s úsměvem v bojích, a ti, co padli až v r. 1918, věděli, že už máme svou armádu a že
nezadržitelně půjdeme vpřed.

Těm patří můj pozdrav z Francie, neboť zůstali věrni přísaze: do poslední krů
pěje krve...

Ti šli v čele odboje a ukazovali cestu pozdějším.
Nechť nejsou v osvobozené vlasti zapomenuti... Paříž, listopad 1927.



J. Holeček:

Náš odboj a revoluční hnutí ve Francii r. 1914
a bitva9. května r. 1915.

28. června po zprávě o srbském atentátu jsme všichni v zahraničí vycítili vážnost
chvíle, kdy na nás v cizině bude, abychom hráli otevřenou hru, když naši doma
nemohou veřejně jednati, a to jsme též potvrdili v týž den při slavnosti v Chaville
a při zájezdu Jednoty pařížského Sokola do Bonnevalu. Když po slavnosti a po zá
vodech s francouzskými gymnasty při banketu nám tamější prefekt předložil
telegram a projevil soustrast k smrti následníka trůnu, byl velmi překvapen, když
v odpověď jsme zapěli „Kde domov můj” a dali čestné slovo, že budeme, kdyby
došlo k válce, jako Češi státi po boku Francie. Slovo jsme také dodrželi.

26. července 1914 po vyhlášení války rakousko-srbské celá česká kolonie v Paříži
šla průvodem přes náměstí Svornosti před rakouské vyslanectví, tam vlající černo
žlutý prapor byl stržen a předsedou sociálně demokratického spolku „Rovnosti”
v blátě rozšlapán při zapění „Hej,Slované” s výkřikem „a bas 1’Autriche-Hongrie”.
Francouzská policie rozehnala nás v domněnce, že chceme na vyslanectví útočiti.
Několik nás bylo raněno a několik i zatčeno. Tento čin měl velkou ozvěnu po celé
Francii a všechny časopisy se o tom rozepsaly uvádějíce, že v Rakousku jsou národy
nesouhlasící s jeho politikou protislovanskou. V té době jsme se soustředili pod
jménem „České kolonie” a po vyhlášení francouzské generální mobilisace byl usta
ven zvláštní výbor, který se vedl pod řízením Hoffmana a Krátkého. Tak dosáhl
povolení pobytuve Francii pro všechny Cechy a Slováky a nebyli jsme již ve Francii
počítáni za Rakušany.

5. srpna ve zvláštní schůzi za předsednictví prof. Denise a pana Garat,poslance
a starosty města Bayonnu, bylo usneseno, že všichni schopní k službě v polt půjdou
jako dobrovolníci do pole a ostatní neschopní budou pomáhati podle potřeby. Tak
se stalo; dne 22. srpna 1914 byli jsme přijati do francouzské armády s ostatními
cizinci. Při odvodu, který se konal v pařížské Invalidovně, přišel toužebně očeká
vaný den, vstoupení do vojska. Mnozí slabí naši hoši, kteří nebyli přijati, vycházeli
se smutnou tváří jako neschopní, takže mnoho z nás šlo k odvodu dvakráte za tyto
slabé, aby žádný nezůstal doma.

Po krátkém cvičení ve zbrani v městě Bayonnu jsme odešli do pole v tehdejší
francouzské uniformě, t. j. červené kalhoty, modrý kabát a červená čepice. Přiděleni
jsme byli pluku první cizinecké legie, v němž jsme tvořili první setninu, tak zvanou
„Nazdar”.

Před odchodem na frontu byl nám věnován český prapor od dám města Bayonnu
a odevzdán po slavnostní přísaze. Bylo málo těch, kteří měli oko suché v této chvíli.
Právě když se dohrávala bitva na Mamě a s ní celý osud Francie a snad i celé
Evropy, obsadili jsme bojiště u Champagne, kdež jsme přišli hned do prvních linií.
Počala zákopová válka a tak jsme ztrávili celou zimu 1914—15. Ve dne v noci jsme
pracovali s lopatou v ruce nebo odráželi útoky Němců. V Champagni jsme měli
celkem malé ztráty. 3 zabité, mezi nimi byl i61etý Jaroslav Brzičký, a několik



raněných. Později jsme změnili své posice na sever blíže k Angličanům, při čemž
jsme projížděli kolem Paříže, kde každý zanechal tolik známých a mnozí své matky.
Přijeli jsme do Artois o týden dříve k obnovení prvních linií a seznání krajiny, kde
jsme byli určeni k prvnímu útoku dne 9, května. Měli jsme po prvé ukázat v boji
svou schopnost a právo na osvobození naší vlasti. To byl ideál nás všech a věděli
jsme, že konáme svou povinnost. Proto jsme se my, čeští dobrovolníci, cítili silnými,
protože se o nás v předních řadách opírala věčná síla našeho lidu. To byl náš ideál
již od první chvíle, kdy jsme cítili chmury války vystupovat! nad sebou, za kterou
s neobyčejnou radostí kráčeli jsme vpřed. Bylo k půlnoci, když jsme vyšli k obsazení
posic, z kterých jsme měli zasaditi nepříteli rozhodnou ránu. Přes tak napjatý
okamžik humor nikoho neopouštěl. Po částečném rozbití německých opevnění
francouzským dělostřelectvem jsme vystoupili v 9 hod. 40 min. ze zákopů s voláním
Nazdar! a ve čtvrt hodině dobyli prvních linií německých a ve 12 hod. jsme měli
všechny německé zákopy za sebou. Náš útok byl tak rychlý, že ani francouzské
dělostřelectvo nestačilo našemu postupu. Skoro polovina našich hochů již padla
nebo zůstala ležeti s těžkým zraněním. Němci, kteří zůstali na živu v zákopech, jich
ještě několik dobili. V té chvíli všichni naši důstojníci již padli, takže náš nad
poručík Dostál sám se ujímá velem k dobytí celé vesnice Neuville St.Vast před námi
ležící. Ležíme před vesnicí a nadporučík Dostál sám vzpřímen a s výkřikem: Ku
předu! chce s několika dokončili dílo začaté, ale náhle Idesá s prostřelenou hrudí.
Nedočkal se radosti, vidět své hochy, české dobrovolníky, na vrcholu vítězství.
Trapné bylo, když jsme se rozhlédli dozadu a zálohu nám slíbenou nebylo nikde
vidět, až po dlouhé době několik setnin Zuavů přišlo zesílili naše řady.

Celkový postup náš byl asi 8 km a pro rychlost, kterou jsme šli, nebylo možno do

pravili zálohu včas. Ze všeho, čeho jsme dobyli, zachránili nakonec jen přes 4 km.
Jaké úsilí bylo vynaloženo u každého jednotlivce a jaké oběti, kolem 1200, protože
nám bylo řečeno, abychom mnoho času neztráceli. V tomto útoku padlo přes 45 na
šich hochů s praporčíkem Bezděčkem v čele,který i s praporembyl pochován. Od té
doby náš prapor se stal nezvěstným, tímto dnem byl konec naší setniny Nazdar,
poněvadž zbývající dobrovolníci byli zařáděni po několika do ostatních setnin naší
legie. Já sám jsem byl raněn a ležel v nemocnici v městě Lyonu, kde nás bylo na
20 pohromadě. Zde nás navštívil nynější ministr zahraničí dr. Beneš na své cestě ze
Švýcar do Paříže a přinesl první zprávy, které jsme slyšeli z naší vlasti. Byli jsme
hrdi na naše doma, doufajíce, že naše oběti nebudou přineseny nadarmo .V té době
zároveň náš Stefánik vymohl od francouzské vlády přístup našich dobrovolníků do
letectva v počtu asi 12. Po této bitvě zúčastnili jsme se ještě všech bitev jak u Ver
dunu, tak u Sommy a v Champagni u Bois ďHangard a Remeše a posledního útoku
s československou armádou u Vouziers.

Československýmdobrovolníkůmse dostalo od francouzskévládyna 300 válečných
křížů, na 40 vojenských medailí, 22 křížů sv. Jiří ruských, 2 belgická vyznamenání,
4 velkobritská a 16 vyznamenání Čestné legie francouzské. Celkem dostali naši
dobrovolnici na 600 citací za své hrdinské činy v cizinecké legii.

Od Arrasu k Sommě, od Champagne k Verdunu až k Alsasku jest zaseto několik
set našich milých drahých srdcí. Jejich chrabrost, jejich nekonečná oběť bude vždy
pro nás svátou památkou a nejlepším příkladem pro budoucí pokolení. Jejich jména
budou chloubou naší české kolonie v Paříži. Neváhali ani minuty položili život na



oltář národní svobody tak, jak bylo povinností každého upřímného Čecha, kterému
bylo dopřáno býti v cizině ve chvíli, kdy se rozhodovalo o dějinném okamžiku naší
domoviny.

Dnes více než kdy jindy vidíme, jak první oběti byly ceny nejvyšší. Ti, kteří
zůstali u Artois, ukázali vítěznou cestu těm, kteří se bili později pod Zborovem a na
Piavě.

Pplk. gen. štábu Ladislav Kotik :

Avantgarda francouzské legie.

Nemám nikterak v úmyslu popisovat! zde ten aneb onen obratný manévr někte
rého z velících generálů. Chci jen skromně vzpomenout! duševní síly českosloven
ských dobrovolníků, kteří přišli spontánně a nenuceně, aby se dali do služeb spřá
teleného národa a pod jeho prapory bojovali za ideál svobody a práva a za lepší osud
své porobené vlasti. Chci shrnout! stručně to, co bylo vykonáno onoho památného
dne 9. května 1915.

Prapor C pochodového pluku cizinecké legie odešel z klidné poměrně fronty
v Champagni, aby se splnily jeho toužebně očekávané sny, vyznamenat! se na poli
slávy.

Pluk cizinecké legie a hlavně prapor C byla jednotka podivného složení. 1. rota,
zvaná „Compagnie Nazdar”, byla česká a vyznamenávala se všude svou vůlí, za
vytčeným ideálem bojováti pro právo a spravedlnost. Při pochodech se charakte
risovala česká rota svými zpěvy národních písní, zpěvy to vážnými s pomalým
rytmem, zpěvy mohutnými. 2. rota, polská, pochodovala rytmem tragickým, jako
při smutečních obřadech, 3. rota, rota belgická, neopominula nikdy zazpívat! ná
rodní 4. rota, řecká, rozpoznávala se od ostatních zpěvem divokým,
který často zastrašil i ptactvo. Tyto různorodé jednotky tvořily prapodivný celek
shrnutý v prapor C. Při pochodech se nepodobal prapor nikdy táhnoucímvojskům,
nýbrž naivní duši různých národů letících za vítězstvím.

Tak jsme šli na nádraží, odkud jsme měli býti dopraveni do neznáma. Nadšení
bylo veliké, asi takové, jako onoho památného dne 23. října 1914, kdy celý prapor
v pozoru, s obnaženou hlavou, zazpíval z hloubi duše a radostného srdce marseil
laisu.

A koncem dubna r. 1915, za temné noci, byli jsme vyloženi v krajině zvané Artois.
Sli jsme, jako kdybychom byli hnáninějakou bohyní na slavné rendez-vous k Arrasu.
Po několika pochodech jsme přišli do vesničky Acq. Tu jsme byli opět jako doma
srdečně přivítáni a pohoštěni. Bylo to už v květnu a slavný náš den, den útoku, byl
mrčen na 7. Byli jsme však opět zklamáni; déšť, zapřisáhlý nepřítel bojů, byl pří
činou, že útok musil býti odložen. Přes to přese všechno, přes to, že země byla už
sytá vodou, šli jsme do zákopů, abychom si připravilivýchozí základnu, odkud jsme
měli pak za několik dní vyraziti k útoku.

Není sporu o tom, že ti, kdož prožili tyto chvíle netrpělivosti a horlivých příprav,
byli už na nejvyšším stupni napětí a bylo už skoro nebezpečné útok déle odkládali.



A dne 7. večer přišel náhle rozkaz k pohotovosti. Úchvatné bylo jednomyslné
volání: „Už je to, zítra to bude!”

V 5 hodin shromáždil velitel praporu, majorNoiret, podřízené důstojníky a pod
důstojníky, aby jim oznámil, že se mu dostalo té veliké cti, že prapor C má vyrazili
v prvním sledu proti nepříteli. Se zápalem předčítá major Noiret rozkaz generála
Pétaina, velitele XXXIII. armádního sboru, který rozohnil srdce všech. Rozkaz
tento zněl:

„Po devítiměsíčním tažení, z něhož 7 měsíců bylo ztráveno v zákopech, je čas
vyvinouti konečně rozhodné úsilí, prolomiti nepřátelskou linii a vyhnali nejdříve,
než bude možno dobýti lepších výsledků, Němce z našeho národního území.

Nastala příznivá chvíle. Armáda nebyla nikdy statečnější a neměla nikdy pevněj
šího ducha. Po houževnatých a zuřivých útocích provedených v posledníchměsících
války musí se nepřítel spokojili obranou jak na západní, tak i na východní frontě.

Neutrální mocnosti čekají se zasažením, až jim dáme znamení svým úspěchem.
Zdá se, že nepřítel má proti nám jen několik divisí. Naše početní stavy jsou čtyř

násobné. Mimo to máme nesmírné množství dělostřelectva, jaké se dosud ještě
nikdy neobjevilo na bojišti.

Dnes nejde již jen o výpad nebo obsazení jednotlivého zákopu, nýbrž o porážku
vetřelcovu. Je tedy nutno provésti na nepřítele co možná nejhouževnatější útok
a pronásledovaliho pak s největší energií, bez zřetelek únavě, hladu, žízni a útrapám.

Neporazíme-li nepřítele úplně, nedobudeme ničeho.
Důstojníci, poddůstojníci a vojáci, nechť je každý z vás přesvědčen, že od vydání

rozkazu k útoku až do dosažení konečného úspěchu nastaly chvíle, kdy nutno vy
víjeli veškeru odvahu a poskytnout! vlasti veškerých obětí.

Generál velitel 33. armádního sboru:
Pétain v. r.”

V noci jsme se shromáždili na okraji osady. Déšť ustal a obloha se vyjasnila.
Měsíc zaplavil zelenou pláň u Ecoivres. Nastala poslední přehlídka celého praporu,
při níž velitel praporu tiskl všem důstojníkům ruku. Cth jsme všichni v jeho po
hledu jakýsi záchvěv srdce, čtli jsme, jak jeho duše k nám všem hovoří. Beze slova
nastalpochodpřes řadu zákopů a okopůk statku berthonvalskému. S radostnou tváří
pohlíželi jsme všichni na mohutné 270 mm moždíře a na naše 75 mm polní děla.
Konečně mezerou vytvořenou ve zdi ohrady jsme vkročili do dvora berthon
valského a na dvoře dvě postavy si nás prohlížejí; byl to velitel pluku plukovník Cot
a velitel praporu major Noiret.

Další postup byl už obtížnější. Musila nastali největší opatrnost; rachot zbraní
umlkl. Krátká zastávka zdála se nám věčností; ani jednu ránu z pušky nebylo sly
šeli. .., hrobové ticho. Po dlouhém pochodu přerušovaném četnými zastávkami
dosáhli jsme místa určení. Každý se zařizuje, jak nejlépe může; noc se chýlí ke
konci. Tuto dobu čekání možno srovnali s okamžiky odsouzence, který čeká na
hodinu popravy. Byly čtyři hodiny a útok měl vyrazili až v 10 hodin. Tato doba
zdála se nám celou věčností. Avšak cítím nutnost prohlásili všem, jimž nebylo
dopřáno, aby prožili tyto svaté chvíle, že nepochopí tuto hrůzyplnou krásu:
odhodlaná duše ovládá vždy své tělo a uplatní v svém zápalu vždy slova, která se
snad mohla státi banálními: „Zemříti pro ideu.”



Bojiště vítězné ofensivy u Arrasu ze dne 9. května 1915.
Vue panoramiqu© du terrain de 1’offensive vlctorieuse du 9 mai 1915, au nord ďArras.





Vývoj průlomové bitvy v Artois.*)

Dne 9. května 1915 opustil generál Joffre, generalissimus francouzské armády,
Chantilly a zvolil si za stanoviště velitelství Doullers, aby mohl lépe sledovat! bitvu,
která se právě v ten den vyvíjela v Artois.

Podle plánu vypracovaného koncem měsíce března generálem Fochem, veli
telem prozatímní severní skupiny, měla se X. armáda za velení generála ďUrbala
zmocniti výšinu Vimy(kota 1403132), které byly j akousi poslední tvrzíměsta Douai.

Veškerá opatření byla učiněna a veškeré prostředky byly uvedeny v činnost, aby
byl zaručen úplný úspěch.

Úhrnem na straně francouzské: veliká přesila početní a materiální. K tomu nutno
připočítat! ještě několik výhod rázu čistě morálního: Itálie se měla brzo spojití se
Spojenci; nadšení francouzských vojáků, vyvrcholené velkolepými přípravami,
které se prováděly už po několik neděl, a konečně pocit, že už brzy vyrazí ze zákopů,
aby zahnali nepřítele z národního území, které tolik milovali.

Vojáci generála ďUrbala jsou skvělou armádou, která dává všem veliké naděje.
Na frontě „Artois” každý bez rozdílu myslí na to, co napsal dne 8. května pod
plukovník gen. št. Dufieux, spojovací důstojník hlavního velitelství: „Budeme-li
míti zítra štěstí, že se na nás zlaté slunko usměje, den 9. května bude slavným dnem
v dějinách této války.”

V úplné shodě s generálem Fochem vydalgenerál, velitel X. armády, dne 1. května
všem svým podřízeným jednotkám pokyny pro příští operace.

Generál Pétain, velitel 33. armádního sboru, nařídil:
„77. a marocká divise budou útočiti z linie — hřbet jižně od Carency, cesta

z Ecoivres k Targette (mimo) na frontu: kota 119 (východně od Souchez), 140
(jižně od Givenchy en Gohelle).

Zejména marocká divise vycházející z fronty široké 1400 m, táhnoucí se od
okraje lesa berthonvalského až k cestě targettské, má za cíl kotu 140. Výšina tato
budiž pevně obsazena s frontou k severovýchodu. Generál Blondlat, velitel marocké
divise, bude útočiti nalevo 7. plukem afrických pěších střelců a napravo plukem
legie (každý pluk o 4 praporech). Z těchto 8 praporů pěchoty bude v první linii 6,
jeden prapor od každého pluku bude ponechán v divisní záloze jihovýchodně od
Mont. St. Eloy.”

Francouzské dělostřelectvo střílí již 6 dní na německé posice, a ačkoli bylo rušeno
špatným počasím, podařilo se mu značně a dostatečně poškoditi zákopy protivní
kovy, takže se generál ďúrbal mohl rozhodnouti pro vyražení útoku.

Konečně i počasí, jak se zdá, přeje operaci. V 10 hodin při zářivém slunci vy
cházejí francouzská vojska ze svých zákopů.

Nejrychleji postupovala marocká divise. Nadšeno skvělými výsledky dělové
palby, které samo pozorovalo, vyskakuje mužstvo divise jako jeden muž ze zákopů,
a sotva se jedna řada ukazuje na okraji zákopu, už jiná divě útočí; bodáky se třpytí
na puškách, důstojníci jsou v čele svých oddílů... trubači troubí k zteči... je to
běh za vytčeným cílem: ke kotě 140.

*) Pozn. autora : Výňatek z mé studie „Průlom v Artois 9. V. 1925“. Vydal vědecký ústav vojenský,
Praha 1924.



Fronta marocké divise, do které byla zařaděna česká rota, byla široká 1400 m.
Terén se podobá dlouhé nádrži a ovládá jej silnice vedoucí do Béthune; před

touto silnicí byli umístěni Němci. Je to terén skorém zcela plochý, napříč rozdělený
silnicí des Pylones. Uprostřed úseku je dvůr berthonvalský.

Němci byli zalarmováni francouzskou přípravou a počali tudíž ihned zesilovati
2. posici; o tom svědčí rozkaz 5. bavorské divise později nalezený.

Německé organisace chráněné velmi mohutnými překážkami zdály se schopny
čeliti každému náporu od strany Francouzů.

Organisaci útočných skupin byla věnována největší pozornost. Také morální
stránka nebyla opominuta.

Vojsko marocké divise bylo na vysokém stupni morální hodnoty. Na obličejích
vojínů mohl každý pozorovali radost. Vojáci legie, střelců a Zuavů vraceli se ráno
z noční práce zpívajíce. Všichni věřili ve vítězství. Velitel pluku cizinecké legie
hlásil veliteli divise: „Mužstvo moje půjde na zteč bez toreb, aby mohlo lépe útočiti,
a kdyby snad překážel stejnokroj, vím, že by jej svléklo; koty 140 dobudou jistě.”

Rozkaz velitele armádního sboru nařizuje zmocnili se výšin 119 (vých. od Sou
chez) a 140 (j. od Givenchy), organisovati tyto výšiny a pak volnými jednotkami
a jezdectvem pronásledovali nepřítele.

Marocká divise měla za cíl kotu 140, které mělo býti dobyto dvěma pluky, ostatní
2 byly v záloze.

Vojska byla umístěna ve 4 hod. 30 min. Slunce vycházelo nádherně; bláto v zá
kopech poněkud vyschlo.

Dělostřelecká příprava začala v 6 hodin. Zdá se, že rány dopadají velmi přesně,
a brzy hlásí pěchota, že se v překážkách objevují mezery.

V 10 hodin prodloužilo dělostřelectvo palbu a pěchota vyrazila k zteči.
Němci se drží houževnatě: dělové granáty, střely z kulometů a ručnic, šrapnely

vybuchujímezi útočníky a způsobují jim ohromné ztráty. Důstojníci a poddůstojníci
mizejí druh za druhem.

Útok pokračuje však nezadržitelně.
Pluk francouzské legie prolomil odpor střediska odporu „Ouvrages blancs”

a přešel přes silnici Arras-Béthune. Od této chvíle byl sousední XX. sbor odkryt
na svém pravém křídle a nemohl tak rychle postupovali, trpě bočnou palbou od
Neuville-St. Vaastu. Avšak v 11 hodin přece dosáhly jeho pomíšené jednotky, které
neměly ani velitelů, koty 123.

„U nepřítele úplný zmatek; nepřítel sice na některých místech odporoval, ale
odpor jeho nebyl organisován. Zdá se, že i dělostřelectvo prchlo. Zvláštnípodívanou
poskytovaly nám výbuchy ve velké výši—nepřítel pozbyl asi organisace spojení.”*)

V Douai balili němečtí důstojníci překotně svá zavazadla. Ranění a nemocní byli
posíláni z nemocnice do Německa.. .**)

Vojska francouzské první linie trpěla však velice bočnou palbou od Souchez,
zejména od Neuville-St. Vaastu a La Folie, kde se nepříteli podařilo zbudovali
novou obrannou posici.

*) Generál Blondlat.
**) Zprávy tajného zpravodaje.



Marocká divise byla v situaci velmi odvážné, protiútok řízený z této krajiny by
byl býval pro ni velmi nebezpečný a byl také velmi obáván. Francouzská vojska
byla úplně znavena tak rychlým postupem a těžkými ztrátami, které utrpěla. Jed
notky obou útočných pluků byly úplně pomíšeny. Konečně u domorodých pluků
marocké divise nastala ještě ta vážná komplikace, že veškeří důstojníci a pod
důstojníci padli. U pluku cizinecké legie zůstal jen jeden vyšší důstojník. Vše, co se
po takovém úsilí mohlo žádati od těchto vojsk, bylo odporovati na místě. K tomu
bylo však ještě potřebí, aby je dělostřelectvo vydatně podporovalo a aby jim přišly
co nejdříve posily. Ale v této rozhodné chvíli nebylo ani posil ani dělostřelectva
umístěného tak, aby mohlo účelně podporovati obránce terénu těžce dobytého.

Pro nečekanou rychlost postupu marocké divise nastala pro Francouze situace
dosti vážná. Velitel divise dozvěděl se teprve ve 13 hodin o úspěchu marocké divise.
Zálohy byly příliš daleko, aby mohly včas zasáhnouti. Němci protiútočí proti
7. pluku marockých střelců, kteří byli nuceni opustit část koty 140, které dobyli
s legionáři.

V první linii trvá šílený boj. Němci střílejí bočně děly a kulomety do úvozu; jiné
smrtící palebné přepady pocházejí ze západních svahů koty 140. Stále je pozorovali
německé posily; francouzské dělostřelectvo, jehož střelivo se vyčerpává, nemůže je
zastavili. Protiútok následuje za protiútokem; jsou sice jen místní, ale zato ne

přetržité. Tyto protiútoky způsobují hned malý ústup, hned malý úspěch, vzbuzují
však neustále hlasy o posily.

Generál Blondlat vyhovuje stálým prosbám o posily.
Situace se už do večera nemění.
Za malou hodinku pluk cizinecké legie a 7. pluk tirailleurs se zmocnily organisací,

o kterých Němci pracovali po měsíce.
Úspěch byl veliký, ale byl draze zaplacen.
Velitel 1. brigády, plukovník Pein, byl mrtev, pluk legie měl veliké ztráty: velitel

pluku — raněn, 3 velitelé praporů mrtvi, 50 důstojníků a 2047 mužů raněných
anebo mrtvých.

Rovněž 7. pluk afrických střelců utrpěl veliké ztráty.
*

Pluk cizinecké legie vykonal zde největší úsilí, při čemž nej důležitější činnost
připadla české rotě, která měla za úkol postupovali na pravém křídle a krýti je.
Úkolem pluku bylo útočili povšechným směrem kota 140.

Nemohu ukončili a nepoukázati na jeden z nejdůležitějších prvků vítězství, na
prvek, kterého si byla všechna velitelství dobře vědoma.

Je to morální hodnota marocké divise a hlavně pluku legie, za jehož elitní rotu
byla považována rota česká.

Tam nebylo nikdy potřebí posilovali morálku vojska tím, že se divise stáhla za
frontu. Již od 22. prosince 1914 bojovala divise a hlavně pluk legie severně od
Prunay.

V měsíci březnu 1915 vidíme marockou divisi ještě u Ferme ďAlger, v úseku mezi
Marquises a la Croix de la Pompelle,kde se pokoušeli Němci o útok — avšak mamě.
Marocká divise nepouští ani píď půdy — je to jednotka chrabrých vojínů, kteří
netrpělivě čekají na chvíli, kdy jim bude dopřáno měřiti se s vojskem císařským.



V celé divisi se vytvořila velmi pevná a nezlomná hodnota morální, vše tvoří jeden
celek, legionáři, Zuavové, střelci a dělostřelci, kteří se znají už dosti dlouho, kteří si
společně vybojovali nejlepší uznám v armádě.

Jméno marocké divise jest už zapsáno do zlaté knihy, neboť vojska její prokázala
svou hodnotu vojenskou a morální, ukázala všem, co to jest obětovali se. Ve dnech
nesmrtelné Mamy marocká divise setrvala v obraně v úseku mondementském
s prostředky méně než organickými,*)byvši okleštěnávprospěch šťastnějších druhů,
kteří měli porazili Němce na Marně.

Obětovnost této elitní divise přispěla „vítězství na Mamě”, a hlavní velitel
plně uznal její práci.

Generál Foch napsal v své zprávě toto:
„Marocká divise obsadila Mondement, zámek a lesík. Jest nutno, aby se tam

udržela děj se co děj, neboť bitva bude se otáčeli kolem této osy. Máme štěstí —
marocká divise je zde.”

Den 9. května měl býti slavným dnem divise. Je to vzkříšení, jež každý zná
a o němž mluví s pietní vzpomínkou. Byla to první velká ofensiva, kterou německé
vojsko pociťovalo velmi nemile.

Den 9. května byl posvěcen krví četných druhů tohoto elitního vojska, stal se
dnem, který přijala divise za svůj svátek. A ještě nyní slaví legie tento den, věnujíc
srdečnou vzpomínku všem padlým. Avšak všichni padli rádi, neboť dobyli vítězství.

Morální síla zvítězila nad císařskými vojsky vedenými tyransky.
*

A než ukončím dnešní vzpomínku, dovolte, abych citoval slova velitele pluku
cizinecké legie, obsažená v plukovním rozkaze:

„Důstojníci, poddůstojníci a legionáři.
V Champagni po dlouhých 6 měsíců podzimu a zimy vynaložili jste s bezmeznou

oddaností všechno úsilí, které na vás bylo požadováno, abyste uhájili část fronty,
jejíž organisace a ochrana byla svěřena vaší vojenské hodnotě. Ani nejobtížnější
práce nezasáhly vaší morálky, ani dlouhý a unavující pobyt v zákopech nezmenšil
vaší bojechtivosti. Opustili jste Champagne, aniž vám bylo dopřáno, abyste splnili
své touhy: měřili se s nepřítelem. Avšak krajina Artois měla býti brzy jevištěm
vašich toužebně očekávaných vojenských činů.

Dne 9. května s rychlostí, již nemohlo nic zastavili, a s výkřiky enthusiasmu
zmocnili jste se ztečí rychle jako blesk nejopevněnějších středisk odporu hájených
až do krajnosti zuřivým nepřítelem, který se cítil v úplné bezpečnosti. Za méně než
jednu hodinu jste dobyli středisk zvaných Ouvrages blancs, Norimberk a Schiller,
hnali jste nepřítele rychlostí střely. Vybojovali jste konečný cíl svěřený pluku a za
jednu a půl hodiny dobyli jste 4.5 km půdy zasypané deštěm čelní a bočné palby.

Konečně jste udrželi až do příštího rána skorém celý dobytý terén. Jednohlasně
přiznává se vám, že jste dobyli tohoto památného dne vítězství, které dosud ve
světové válce nebylo překonáno. Dokázali jste, že pluk legie jest všude a vždy
„Legio prima inter pares”.

*) Marocká divise, utvořená teprve za války, měla menší organické prostředky než divise ostatní.



Mladí dobrovolnici pro dobu války i staří afričtí legionáři, můžete býti hrdi, že
bojujete v řadách pluku legie.

Generál, velitel armády, mne zmocnil, abych vám tlumočil, drazí kamarádi ve
zbrani, výraz jeho úplné spokojenosti a obdivu za vaše chrabré chování na poli
slávy. Tato pochvala platí hlavně našim chrabrým druhům, kteří prolili štědře svou
krev pro vítězství našich zbraní; a zejména našim mrtvým, odpočívajícím na poli
slávy, posílám uctivě bratrský pozdrav pluku. Našim raněným hrdinům vyslovuji
také jménem nás všech srdečné přání brzkého a úplného ozdravění. Těm, kdož
unikli nehodám boje, nechť jsou tyto pochvaly novou povinností. Po několika
denním zaslouženém odpočinku jest povinností všech připravovati se k novým
bojům. S chutí k práci, milí druhové!

Pomněte, že rodinné krby přečetných našich padlých druhů jsou ničeny bez
ohledným a bezcitným nepřítelem. Obraťte se k severovýchodu: tam je cesta naší
povinnosti, na jejímž konci najdete čest a slávu.

Zítra jako včera, bez ohledu na vaše síly a útrapy, a vždy, kdykoli zazní polnice
a udeří hodina činu, vzpomeňte si krásných slov Canroberta, pronesených k vašim
starším: „Sláva! Buďte příkladem jiným, chrabří legionáři!” Uchovejte vždy ne
dotknutelným ducha obětovnosti, který vás osvítil dne 9. května; buďte pozomi
hlasu a rozkazu svých vůdců; ukázněte své úsilí a v nezlomné důvěře v svou pevnou
chrabrost prorazíte ještě nepřátelské linie za zvuku „Ať žije legie!”

Podepsán major Collet, velitel pluku.”

Ti první z nejprvnějších, kteří běželi ze zákopů berthonvalských na kotu 140,
nebyli prostí lidé, nýbrž bohové. Bohové proto, že byli prodchnuti svátým ideálem
a pevnou vůlí zvítězit!. Bohové proto, že vnitřní duševní zápal, který je oživoval,
který je povznášel nad všechny útrapy, zavedl je do neznáma, kde není ani bolesti,
ani nepřátelství, ani citu pro válečné útrapy.

Neoplakávejme však tuze svých padlých; umírali rádi pro svůj ideál, šli rádi za
svým českým praporem chráněným barvami přátelské Francie a praporem pluku
legie, který se honosí heslem: „Cest a sláva! Hodnota a kázeň!”

Osud nedopřál jim sice spatřili svobodné vlasti, ale neumřeli nám. Jejich jména
zůstanou zapsána zlatým písmem v dějinách národa, v našich srdcích, ba v historii
světa. Cest budiž jejich památce!



Dva dopisy bratra Kupky.

Mistr Kupka byl nejdříve naším druhem v zákopech a později naším „tátou”
a předsedou naší kolonie v Paříži. Měli jsme ho rádi a pro své dobré srdce si toho
svrchovaně zasluhoval.

Zde dva jeho dopisy, které mluví za celou knihu.

Paříž, 20.-XII. 1916.
Náš zlatý Caporale K . . .!

Vaším dopisem a penězi jsem a jsme všichni dojati. Český dobrovolník posílá
peníze z fronty, to je historická událost, namístě, aby si tatík K... koupil pinaru*),
aby se zahřál, on pamatuje na děti vzadu. Opravdu nejlepší lidé jsou teď na frontě.

Je ferai rectifier votre adresse, comme vous le demandez. V pondělí pořádáme
vánoční stromek pro děti našich rytířů. Já stále mám odjet po táborech a stále se
k tomu nemůžu dostat, a dřu se denně 14 až 16 hodin. Nového u nás prozatím bude
nejvíce v publikacích, prozatím! Cekám stále naše z Ruska. Crise des transports!

Tož nej srdečnější dík a upřímné stisknutí ruky, můj drahý příteli.

Zůstávám Vám věrně oddaný

Kupka.

Paříž, 21.-IV. 1917.

Můj milý předrahý!

Tyto celé dny a noci jsem byl v duchu stále s Vámi, rytíři, a dnes se raduji jen
z toho, že Ty, můj drahý, jsi vyvázl jen s poraněním. Máme několik mrtvých,
pláču — pláču — ti krásní hoši, hoši jak světlo samo, jsou mrtví — a — jdeme-li
o stupínek výše, vidíme ohromnost toho, co jsou dnes Češi na frontě, ve Francii.

Budu psát zase a co nejdříve.

Srdečný pozdrav, Tvůj
Kupka.

*) Víno.



„Polcarova Tribuna.”*)

Kříže sv. Jiří na prsou francouzských starodružiníkú.

17. leden 1916. Pravý slavnostníden, slunce zlatilo naše tváře. V čele tří tisíc vojínů,
synů všech národů světa, stálo nás 18 synů české vlasti.

Generál Gilinský, doprovázen svým štábem a ruským vyslancem, přijel, blížil se
k nám.

Tři tisíce pušek rázem se zvedlo a bodáky se blyštěly v slunečním jasu.
Za zvuků ruské hymny a marseillaisy, ve jménu cara líbal nás na tvář, blahopřál

nám a na prsa naše, mocně se dmoucí, v nichž srdce naše div se nerozskočila, při
pínal řád.**)

Po dekorování rozloučil se s námi několika slovy: „Ve jménu svého cara uděluji
vám tato vyznamenám, jichž jste hodni a kterýchž jste si jako Cechové vydobyli.
Milí vojáci, vy nebojujete jen za lidskost a práva člověka v řadách spojenců, vy
bojujete také za svou vlast — Vaše Cechy.”

Zůstali jsme státi v řadě. Nejslavnější pluk světa, Cizinecká legie, defiloval před
námi. Oči tisíců synů z celého světa vzdávaly nám svými zbraněmi čest, nám —
18 synům českého národa, nám, dobrovolcům českým, nám — národu českému.

Oči zaslzely, naše mysli se obracely daleko na východ - tam do drahé vlasti

Dr. Jan Skalický:

Počátky našeho letectví ve Francii.

I. Generál Stefánik.

Jenda Hofman ve svém válečném deníku k 8. září 1915 poznamenává: „Včera
byl zde M. Stefánik. Dostal od vlády jako odměnu právo vybrati si z našich hochů
šest kamarádů do aviatické školy. Sám malý, klidný, čilý životem. Sám již pětkráte
sražen k zemi a nic se mu nestalo. Dnes odjíždí do Srbska k aviatice.” To byl první,
intensivnější styk gen. Stefánika, v té době — myslím — ještě poručíka Stefánika
s našimi dobrovolníky.

Aviatika byla velkou láskou Stefánikovou. A chceme-li mluviti o naší letecké
účasti na velké válce, o jejích počátcích, musíme začíti jeho historií. Nemám po ruce
podrobných a časově přesných dat o jeho dobrovolném vstupu do francouzské
armády a o jeho vojensko-politické skvělé kariéře, kdy ukázalo se šťastně pravdivým
rčení, že každý voják má si mysliti, že nosí „dans son sac le baton du maréchal”.
Dobrovolec Milan Stefánik nestal se sice maršálkem, ale aspoň prvním naším

*) „Tribuna našich hochů“ byl hektografem rozmnožovaný zpravodaj spolku pařížské redigovaný
demobilisovaným dobrovolcem Polcarem a rozesílaný dobrovolcům na frontu ve franc. armádě. Písemné
příspěvky zasílali sami dobrovolci a tak vzájemně dávali o sobě zprávy.

**) Českým dobrovolcům bylo carem uděleno 20 vyznamenání sv. Jiři.



generálem. Historik, který bude chtíti podrobně se zabývali jeho životem, musí
nahlédnouti do vojenských archivů a tam potřebná data shledávali.*)

Ve chvíli všeobecné mobilisace r. 1914 byl v Africe za vědeckou prací. Ač není
zdráv, neváhá a přihlašuje se ve svých 34 letech hned dobrovolně do armády. Je již
francouzským státním občanem a proto je zařazen do francouzských pluků. Hlásí
se k aviatice, prodělává první výcvik na Farmanových aparátech a ocitá se brzy na
frontě. Jeho mechanik nám zachoval ve svých zápiskách svědectví o tom, jak Milan
byl odvážným pilotem a jak pohrdal vším nebezpečím. Spolu začíná uplatňovali
se jako vědec, jako hvězdář a uvádí v život celou meteorologickou službu, která se
tak znamenitě osvědčila. Z té doby datuje se též episodka o jeho seznámení se
s gen. Fochem. Na chodbě, kde je ubytován generální štáb, stojí gen. Foch a k dů
stojníkům okolostojícím prohodí, že bude zítra asi hezky. Poručík, který je opodál,
dovolí si namítnouti, že nebude dobré počasí, nýbrž že přijde bouře a odůvodnil to.
Poručík, který dobře předpovídal a tím na se upozornil gen. Foche, byl náš Milan
Stefánik.

Styk Stefánikův s gen. Fochem byl od té doby častější. Oba vzájemně blíže se
poznali: gen. Foch poznal v Milanovi bystrého, vysoce kultivovaného, věci spo
jenců oddaného muže, který dovedl ho již v té době silně zainteresovali pro pro
blém našeho osvobození. Milan svým mužným, a při tom milým vystupováním si
získal cele jeho přátelství a důvěry do té míry, že ještě v první polovici roku 1915 je
pověřen zvláštní misí do Srbska. Než odjede, dovede ke šťastnému konci ještě jiné
jednání o věci, která mu ležela na srdci: přijetí několika našich dobrovolníků do
letecké služby.

Skvělé vystoupení našich hochů hned na začátku války, jejich pobyt na frontě
a pak vítězná, památná bitva 9. května 1915 u Arrasu, to byly věci, o nichž mohl
s radostí vyprávěli svým kamarádům a přátelům i na místech nejvyšších a jimi se
právem pochlubili. Český dobrovolec byl vzorem bez hany. Milana napadá, aby
pokusil se dostali několik těchto chrabrých junáků k sobě do aviatiky. Snil o krásné
jedinečné slovanské eskadrile, jejímž velitelem měl se státi. Svému příteli L. Strim
plovi píše o tom do Paříže karakteristický dopis (francouzský):

*) Literatura o gen. Štefánikovi je sice hojná, chybí však podrobná, důkladná monografie, vědecky zpraco
vaná. Skvělá je studie ministra Dr. E. Beneše, v níž Štefánik je vykreslen především jako politik a spolu
tvůrce naší samostatnosti. Byla proslovena jako přednáška a vytištěna v Naší Revoluci, roč. II. (1924), č. 1.

Z ostatních prací uvádím:
Bradlem Branko: Štefánik. Hrdina-osloboditel. Bratislava, Academia.
Eliáš Rudolf: Bohatýr Štefánik. 2. vyd. Mor. Ostrava 1922, 82 s.

Kopla Josef: Štefánik, Praha, Unie, 1923 (nákl. Památníku Odboje).
Lichner Ján: Památník Bradla a okolia. Myjava 1922, 15 s.
Medek Rudolf: Štefánik, Praha 1921, 13 s.

Monzie, Anatole de: Destins hors série. Paris, les éditions de France (1927).
Riečan Jozef: Život národného hrdinu generála Dr. M. R. Štefánika. Báň. Bystrica 1919, 14 s.
Weiss Louise: Milan R. Stefánik. Překlad H. Jelínka. Praha, F. Topič, 1920.
Zákoucký Karel: Národní hrdina generál Dr. M. R. Štefánik. Uspořádal Karel J. Zákoucký" Č. Budě-

jovice 1919. (Svátkova knihovna lidová, sv. 35.)



Eskadrila M. F. 54, S. P 77
6. VIII. 1915.

(Podle pošt. razítka.)

Milý Ludvíku!

Několik slov naspěch. Právě se dovídám zprávu, která mně působí nesmírnou
radost: Bude utvořena eskadrila, jejímž budu velitelem. Mám se tím okamžitě
zabývali. Je nutno, aby tato eskadrila byla složena výlučně z mladých, silných lidí,
kteří mají kuráž. Chtěl bych je vybrali mezi Slovany. Pomoz mi je nalézti. Ale
upozorni kandidáty, že běží o čestné místo. Co nám záleží na životě! Je nutno slou
žili velké věci: osvobození od ducha brutální germánské síly. Tato eskadrila bude
symbolem jak našich sympatií, tak našeho práva.

Hle, o co tě žádám: i. informuj se ve francouzsko-českém komitétu; 2. připrav
dosii o každém z kandidátů; 3. ať každý dobrovolník ti odevzdá tuto žádost:

Vojín (desátník, seržant etc.) X . . . má čest žádali za přijetí do školy vojenské
aviatiky v Chartres, aby se stalpilotem. Vyberu pět žáků; odjedou hned do Chartres
a ve třech měsících (v době to, kdy budu zpět ze své mise), eskadrila bude utvořena.
Za týden musím přijití do Paříže.Je tudíž nutno, abys sis pospíšil, chceš-li nám
býti užitečným.

Informuj se dobře a nikomu neříkej, že budu velitelem. Ptej se jen, kdo by chtěl
býti pilotem.

Tvůj oddaný
Milan.

P. S. Neztrácej ani okamžiku.

Ačkoliv Strimpl snažil se svěřený úkol vyřídili co možno nejrychleji, věc nešla
tak rychle, jak se nejdříve zdálo. Nedošlo také k utvoření samostatné slovanské
resp. české eskadrily — sen Stefánikův zůstal snem — ale je nutno zdůraznili, že
byl velikým úspěchem a měl značný význam fakt, že naši hoši mohli se hlásili do
aviatiky akní býti přijati. Toto jednání se vedlo v době, kdy v důsledcích Beran
gerova zákona bylo zastaveno přijímání nových cizích dobrovolníků na dobu války.
Francouzské velitelství vydalo přísné instrukce v tomto směru, které postihly
mnohdy i dobrovolce, oddané věci Spojenců: byli odvoláni z fronty ve Francii a
posílání do Maroka do míst, kde — zdálo se — mohou býti neškodní. Důvěrné
služby byly překontrolovány a jednotlivci cizích národností byli vyloučeni z přijetí
k nim. Přirozeně tento zákaz platil také pro nás — kletba starého poddanství znova
se uplatňovala. Tam, kde naši hoši již byli, dovedli si skvěle uhájili svoje místo
a svoji pověst. Pro nové dobrovolníky situace se změnila až ke konci r. 1917, kdy
došlo k povolení samostatné československé armády. Podařilo-li se Stefánikovi, že
ještě v r. 1915 několik našich hochů dostalo se do aviatiky, byl to nový a krásný
důkaz, jak skvělé pověstí se těšili a jak také vliv Stefánikův byl již v té době silný.

Milan Stefánik, když zajistil v principu, že určitý počet našich dobrovolníků
bude moci přijití do aviatiky — vrátím se později ještě k této věci — odjel do
Srbska, aby na vlastní oči zjistil situaci a mohl podali o ní zprávu svým nadřízeným.
Přichází tam v nejsmutnější chvíli srbského hrdinského zápasu. Vidí, že boj je pro
dlouhou dobu beznadějný a že jediná spása spočívá v ústupu, na němž by se mohlo
zachránili, co se ještě dá zachránili, a pak ve vydatné pomoci Spojenců. V listopadu



1915 letí v aeroplánu do Prizrenu, když předtím přestál strašnou bouři, rozbil
svůj stroj a utrpěl těžká vnitřní zranění. S těžkými obavami o osud bratrského
národa, s chmurnými výhledy do budoucnosti, těžce nemocen, ale nezlomen na
duchu, 22. listopadu dostává se do Valony a přes Brindisi, Rím 4. prosince je
v Paříži. Nepomýšlí na svoje léčení, dokud neodevzdá na patřičných místech svoji
zprávu, v níž vyličuje situaci v Srbsku a v níž volá po účinné pomoci.

Po návratu Stefánikově ze Srbska začíná vlastní intensivnější práce pro naši
armádu. Prof. Masaryk a dr. Beneš dovedou skvěle použiti vynikajících vlastností
Milanových a jeho práce ve Francii. Jak politicky roste jeho význam, objevují se
i hvězdičky — tentokráte na jeho rukávech: Hvězdář a dobrovolec a pilot Milan
Stefánik stává se postupně z vojína poručíkem a generálem. Radost všech, kteří vidí
jeho úspěchy, je větší tím, že běží zde o Slováka a tím i o bratrské Slovensko, jehož
osvobození stejně všem leží na srdci.

Gen. Stefánik v r. 1916 odjíždí do Ruska a Rumunska, v letě 1917 podniká cestu
do Ameriky, aby zde organisoval nábor do československé armády, v dubnu 1918
vyjednává v Itálii a uzavírá zde smlouvu o našich legiích a v listopadu téhož roku
je již u našich vojenských sborů v Sibiři. A mezitím plno jednání ve Francii.
Vidíme stále, jak život jeho je naplněn nejen horečnou prací, nýbrž i — stálým
nebezpečím. To vše také nikterak nepřispívalo k zlepšení jeho zdravotního stavu.
Neměl prostě čas a nechtěl si jej vžiti, aby pečoval trochu o sebe.

Jeho tragický konec 21. července 1919 je znám. Zahlédl s aeroplánu rodnou zemi,
rodné Slovensko, nitro jeho žahlo se prudkou radostí šťastného hrdiny a vítěze, ale
— pak nastává konec hrdiny jako v tragedii. Jeho otec ještě za mladých let mu psal
jako v předtuše, znaje jeho výbojnou, neklidnou povahu, stále výš a výš toužící,
a připomínal mu osud Ikarův. Radí mu v prostých slovech, aby byl opatrný,
prozřetelný, že tak nejlépe může dojiti vytčeného cíle, a tu výslovně se zmiňuje
o staré řecké báji a o osudu mladého Ikara, který příliš vysoko se pustil k zářícímu
slunci, až rozhřálo vosk, jímž připevněna byla kouzelná křídla k mladému, nepo
kojnému tělu a přivodilo smrtelný pád prvního letce. Příliš dobře znal otec
Stefánikův svého syna — jeho bezděčné obavy se vyplnily. Tak bylo psáno v osudu
Stefánikově. Ale osudný pád — toť jen konečná episoda jeho života. Kolikrát dříve
mohl přijíti — tragické je, že přišel ve chvíli, kdy měl začíti nový život pro Milana
Stefánika ve státě, jehož základy pomohl budovat! a o nějž se dobře zasloužil.

Tolik v krátkosti o gen. Stefánikovi do obrázku, který mám zde podati o letec
kých našich začátcích ve Francii. V dalším vrátím se k našim a jeho hochům, pro
něž upravil cestu k vstupu do aviatiky. Z nich podrobněji se zmíním zvlášť o Jen
dovi Hofmanovi, který přinesl v plném boji oběť života za svobodu své vlasti a který
tak typicky představuje nám postavu našeho dobrovolce za války.

Jak jsem již připomněl, Stefánikovi dostalo se povolení, aby z našich hochů
dobrovolců na francouzské frontě mohl vybrali několik, kteří by byli přijati do
letectví. V záři 1915 zajel si do Lyonu, kde bylo doplňovací velitelství I. cizinec
kého pluku, a tu vybral celkem šest hochů; Starého, Piláta, Sebestu, Storka,
Kadavého a Jankoviče. Poslední dva záhy jsou odesláni jako tlumočníci mimo
Francii a za ně nastupuje Jenda Hofman a Charvát. Kromě těchto později do
aviatiky přicházejí ještě Jelínek a Kahovec. Původně bylo v plánu Stefánikově
utvořili samostatnou československou eskadrilu. Sešlo s toho pravděpodobně proto.



že Stefánik byl brzo pověřen novými úkoly politickými a nemohl již pomýšleti na
návrat na frontu v čele své eskadrily. Tím se stalo, že nebyli cvičeni najednou a za

stejným cílem, nýbrž jednotlivě neb po malých skupinách a na různých aparátech.
K jejich seskupení v jedné eskadrile nikdy nedošlo; byli rozděleni na různé úseky
fronty mezi své francouzské kamarády.

II.

Mezi těmito hochy, z nichž všichni — až na dva — žijí, zvláštní místo náleží

Jendovi Hofmanovi,

který přetrpěl vše, co český dobrovolec zažil za velké války a který tak mužně
vykonal svoji národní povinnost. Urna s jeho popelem na věčnou pamět byla
uložena letos v museu Památníku Odboje v Trojí. (Viz též mé články o něm:
„Letec”, roč. IV. č. 3., „Věstník Sokolský”, roč. XXX. č. 14 z 5. dubna 1928,
„Nár. Osvobození” z 18. března 1928,„Český Legionář” ze 16. a 28. března 1928.)

Život jeho je ustavičný vzestup. Narozen v Nouzíně v okrese novoměstském
z otce chudého, ale poctivého a hrdého, pozná záhy, co je nedostatek a jak život je
těžký. Vyučí se kožišnictví, odchází do Prahy, kde těžce vydělává chléb v kterési
přízemní dílně na Můstku. Zdraví jeho je nevalné, dědictví to snad po matce;
v zlých podzimních dnech a za časného jara pravidelně mívá těžké horečky,
ale již tehdy se zdá, že silnou vůlí k životu a neméně také dík vzorné pečlivosti
rodiny truhláře Kovaříka na Smíchově, u níž bydlí a na niž také vzpomíná ve svém
válečném deníku, se pozdravuje, chodí do Sokola, hledá přírodu, vzduch, slunce,
jako by tušil, že musí se zachovat! a připraviti pro pozdější důležité dny svého
života. Odchází do ciziny, do Mnichova, do Švýcar, odkudž zajíždí v r. 1912 na
sokolský slet do Prahy a pak do Paříže, na kterou tolik se těšil a kde s neobyčejnou
chutí se pouští do práce v Sokole. Daří se mu již lépe, i zdraví je lepší; v letních
měsících bydlí v Chenneviěres, rozkošném to místě na Marně v pařížském okolí,
a v jeho roztomilé vilce, kterou si najal ještě s jedním svým kamarádem, shromaž
ďuje kolem sebe své přátele, kteří si ho zamilovali pro jeho milou povahu, vrozenou
inteligenci a lásku ke všemu, co bylo dobré a krásné. Kolik zajímavých diskusí se
odbylo v jeho zahrádce za letních teplých večerů, kdy do přátelského hovoru jako
předzvěst zaznívala již chvílemi revoluční tónina. Cítili jsme se tak volni a šťastni
a jaksi osvobozeni od klatby osudu, jenž po věky chmuru poroby rozestíral tam
daleko nad rodnou zemí. Tehdy věřili jsme hluboce v dějinnou chvíli, která musí
přijití a kdy se ukáže, jak jsme na ni připraveni.

Jenda Hofman byl na ni připraven a od první hodiny staví se v řady bojovníků
dobrovolců,aby zde jako Sokol konal svoji národní povinnost. Se setninou „Nazdar”
odbývá si svůj první výcvik v Bayonnu, odchází na frontu, pozná zákopový život
v Champagni, účastní se bitvy 9. května 1915 na pláních Artoiských, kde setnina
„Nazdar”, složená z výkvětu našich borců, slavně vítězí a je při tom rozbita. To
vše překrásně vypisuje Jenda ve svém válečném deníku, který si den ode dne psal,
který se zachoval a letošního roku vyjde tiskem.*) Jenda zůstává ještě na frontě,

*) Nákladem „Činu“.



účastní se nové bitvy v okolí Neuville-St. Vaast a 16. června je raněn. Je poslán do
nemocnice, pak do zálohy svého pluku a uznán za neschopna pro službu v pěchotě.
A zde začíná nová kapitola jeho života: stane se letcem.

Od chvíle, kdy musí se svým zraněním opustiti frontu, po dlouhé měsíce je
ponecháván sám sobě. Prochází nemocnice, vojenské útulky, zajede si na dovolenou
do Paříže a ocitá se konečně v „depot” svého pluku v Lyoně. Má dosti času, aby
přemýšlel o svém životě a o poslání našich hochů, s nimiž tak těžko se loučil a kteří
věrni své povinnosti, jdou z boje do boje. Jako červená nitka vine se jeho válečnými
vzpomínkami ohlas této hluboké příchylnosti k té skvělé družině Sokolíků, s nimiž
jak jedno tělo a jedna duše v bratrském souručenství bojovali členové pařížské
socialistické „Rovnosti”. Zdá se mu, že je nyní daleko od nich a že musí s nimi zase
dále kupředu až k vytčenému cíli. Není zdráv, staré horečky se často vracejí, srdce ho
zlobí a ani morálně není to docela v pořádku. A přece instinktivně cítí, že teď nesmí
ještě odejiti, že musí vytrvat, jít dál a výš za každou cenu.

K 8. září 1915 čteme — jak shora již řečeno — v jeho deníku zmínku o návštěvě
Stefánikově v Lyonu. Dne 3. února 1916 poznamenává pak radostně ve svém
zápisníčku: „S jakým novým nadšením a novou silou půjdeme vstříc tomuto
novému životu.” Nový život — nový boj! Ozve se únava, je nešťasten a celý
zoufalý, že vše nedaří se tak dobře a rychle, jak si přál, stokráte zakolísá, ale stokrát
se zase vzchopí, až dosáhne toho, co si předsevzal: je pilotem a odchází znova na
frontu. Je nesmírně zajímavé sledovali v jeho denních záznamech tento neustálý,
urputný boj jeho vůle se všemi překážkami, které se mu staví v cestu. Sklíčen,
deprimován, oslaben nervově, vyčerpán fysicky, znova a znova se pozvedá, aby
dokončil započaté dílo.

Již dne 6. února 1916 odjíždí Hofman s Charvátem do Pau v jižní Francii, kde
pro ně začíná vojenský letecký výcvik. O svých začátcích píše mi v dubnu rozmarný
dopis: „Konečně jsme již začali také prakticky. Trvalo to dosti dlouho nežli nás
vzali na aparáty a museli jsme ještě reklamovali. To víš — že to není nic příjemného
— jiti žádati — a zvláště v našem postavení. Nu, ale dnes jsme v „řetězu” entraine
ment, a tož budeme vesele pokračovali.

Nejdříve jsme přišli na aparáty, které jsou na „double commande” (dvojí řízení),
mají totiž dvě místa: pro pilota, který má v ruce řízem, a pro žáka. Zde se zůstane
asi týden. Jinak tomu aparátu přezdíváme „la měře Pingouin”, Odtud jdeš na „fils
de la měře Pingouin”, kdež už jezdíš sám, ovšem malou rychlostí. Zde se naučí
hlavně znáti motor a cítili aparát. Odtud pak na „Rapid”, kde už stříháš linie jako
šňůrky rychlostí 80 km za hodinu. Zde jsme my. Odtud teprve přijdem na „trois
pates”*), první létací to aparát, a pakužve 14 dnech jsme hotovi. Ovšem nyní je zde
úžasně mnoho žáků, v každé klase alespoň 15, a těch je před námi 6. Tož musíme
čekali až po nich. Hlavní věc, aby bylo pěkné počasí, neb na aviatéra déšť anebo
vítr — to je jako na květ mráz. Jako nyní, už je to 6 dnů, co prší. Ovšem, hlavní věc
— klid a čekat. Nenechali se rozčilili — ničím, až na nás přijde, tak půjdem. Teď
máme ještě dost práce. Budou v nejbližších dnech zkoušky z teorie, tak to víš, že se
činíme. Jsou to věci dost nesnadné, i Francouzi v nich plavou. Museli jsme se vžiti
hodně dohromady, ale půjde to.

') Stroj, jehož motor Anzani má své válce ve formě Y.



Naši „piloti” — Pilát a Stork — lítají každý den a co nejdříve dostanou bimotáky.
To je appareil de chasse (stíhací letoun) s dvěma motory. Též, než oni půjdou na
frontu, to bude trvati aspoň 6 týdnů.

Jinak jsme zde již 7 týdnů a ještě jsme z campu nohy nevytáhli. Jest to od Pau
dosti daleko, 12 km, a když je neděle volná, jednou za 14 dní, pak nemůžeme proto,
že nejsou prachy. To by stálo vždy nejméně 5 frs, a to víš, pro vojáka pětivoko, to
jest kapitál.

Ale přece si budu hleděti ještě něco ušetřit! z těch 1.25 fr denně, abych si mohl
později nechat přešíti hadry jako Starý a naši. Pak se chceme společně podívat! do
Bayonnu, oživit! si vzpomínky na ten perný čas naší vojenské přípravy, při tom tak
plný — českým životem v naší kumpanii. Pak ještě se podíváme do Biarritz — na
moře, kdež jsme na plážích prožili celé neděle. Ovšem, dříve tam nepojedeme, jak
za tři nebo čtyři týdny.”

V Pau byla t. zv. škola Blériotova, kde vojenský výcvik pilota začínal na Blériotu,
jednomotorovém to jednoplošníku s pružnými křídly, která pro žáky byla ještě
zastřižena, aby aparát zůstával při zemi. Motory jejich byly tříválcové značky
Anzani, ve vějíři postavené, síly asi 25 HP. Byly to školní letouny, na frontu již
nešly. Zák ze začátku pracoval s letounem o dvojím řízení (double commande)
a cvičitel seděl spolu na aparátě; jedním z prvních úkolů bylo spustiti stroj a přejeti
letiště v přímé čáře z jednoho konce na druhý. Tím si letec zvykal na řízem aparátu,
udržování směru, ovládání motoru. Z dvousedadlového stroje („matka Pingouin”)
přešel pak na letouna o jednom sedadle („syn matky Pingouin”), kde již samo
statně pracoval.

Po zrušení školy Blériotovy v Pau přijíždí ke konci dubna do Buc. Studuje
hodně teorii a i praktický výcvik značně postupuje. Zdá se mu časem, že není dost
klidný, má však znovu chuť k životu a cítí v sobě — jak píše — „plnou sílu jara
a mládí života znovu se probouzejícího . . .” Cvičí stále na Blériotu a „odlepuje” se
od země, aby cvičil přistávání. Když se mu to po prvé podařilo, měl krásný pocit
volnosti: „Něco tak měkkého,” píše, „cítím a pluji v tom prostoru. Jen proud
vzduchu bije mi do očí, do tváří a je třeba vzdorovat vší svou energií. A ani se člověk
nenaděje a najednou zpozoruje, že je moc vysoko. První myšlenka — honem dolů.
Ale jak? Tož si to dobře rozmyslím a jedu dolů šikmo. Všechny nervy a myšlenky
jsou napiaty v pozornosti.”

Když odbyl si první výcvik na Blériotu, dostává se na „Coudron”, dvojmístný
to dvouplošník, s rotačním motorem Rhóne o 60 a 80 HP. To již je pozorovací
letoun dvojího typu: G-3, jednomotorový, školní a G-4, dvoumotorový pro službu
na frontě. Na něm také vykoná zkoušku pilota, která spočívala ve třech „épreuves”:

1. Vyletěli na 1000 m, vypnout! motor a v široké spirále přistáli.
2. 1 hodinu letu ve výši 2000 m.
3. Přelet trianglu Buc—Evreux—Chartres—Buc.
Vše šťastně dokončí a 11. července je „breveté”, dostává vysvědčení pilota

a několik dní nato odjíždí do Avord, aby se tam zdokonalil v létání a zvykal si na
další frontové letouny. Cvičí nejdříve na Morane-Saulnier. Je to jednomístný
stíhací jednoplošník s motorem Rhóne o 50—60 HP, který ze začátku byl používán
na frontě, později vyřazen a stal se školním průpravným strojem dříve, než pilot byl



pouštěn na Nieuporty. Morane-Saulnier a Nieuport oproti předchozím strojům
měly již uzavřený trup tak, jak jej vidíme u dnešních aparátů.

20. srpna 1916 poznamenává ve svém deníku: „Včera ráno po prvé na 18 m Ni”,
t. zn. na Nieuportu o nosných plochách 18 m 2

; byl to dvojmístný dvojplošník
„školní” a z něho již pak šel na Nieuport „frontový”, jednomístný dvojplošník
s motorem Rhone o 60, 80 a 110 HP.

Všechen tento výcvik neodbyl se bez nesnází. Poznal, co je to pád, rozbití aparátu
a z toho rozmrzení, deprese. Má obavy, že to nedokáže, že sny jeho se rozplynou,
že ztroskotá. A znovu uklidní svoje srdce, znovu vypne všechnu svoji energii, aby
v krásném vzestupu letěl za svým cílem.

Ke konci srpna je již v Cazeaux, malebně položeném u jezera v jižní Francii, kde
je škola vzdušné střelby. Jako pozorovatel lítá na hydroavionu a cvičí se ve střelbě,
aby později vystupoval na Nieuportu a zkusil to na něm s kulometem.

„Užíváme,” píše, „dny jakési volnosti, svobody za pilné práce, studia střelby.
Jsme úplně v lesích, ztraceni světu, u vody, jejíž panenská čistota konejší tu naši
protivnou duši dobrodružných lidí.”

Z Cazeaux 19. září vrací se do Pau, do školy akrobacie, do t. zv. D. A. C. (division
ďacrobatie et du combat). Jde rád, je to již poslední cvičná stanice před odjezdem
na frontu — a říká si, že teď musí ukázati klid a jistotu. A vše jde dobře: kolmé
zatáčky na jednom křídle (virage á la verticale), převrat s aparátem a let zpět (ren
versement et retournement sur Faile), lupínky atd. Jen vývrtka (vrille) ho zlobí, ale
i tu nakonec lehce dokáže. A pak zase nemoc se ohlásí: „Bylo mně skutečně bídně,”
píše mi 19. října 1916, „ale nyní se to zlepšilo, až na stálou slabost. Tož cítím, že
chci-li uviděti svobodné Cechy, musím šetřiti zbývající síly, bych ten život pro
táhl. Vidíš, jak ta válka zabíjí. Nejdříve zabije duši, pak paralysuje činnost mozko
vou a nakonec došlo i na fysickou sílu. Psina! No, ale nesmím si to moc bráti do
hlavy. Přede mnou stálý rozkazník povinnosti — tož pracuji. Asi tento týden
skončím, bude-li pěkně, mám než dělati několik letů na Bebé Ni*) a začátkem
měsíce jedem do G. D. E. (groupe de division ďentrainement).”

G. D. E. bylo umístěno v Plessis-Belleville a dosti již posunuto k frontě. Zde
soustředili se vycvičení piloti, seskupení podle druhu svých letounů, aby jednak
dále cvičili, jednak čekali zde výzvu k nástupu na frontu. Hofman odjíždí již 29.
října, pilně cvičí, těší se ze slunce, jímž se opíjí ve vzdušných výšinách, a dělá plány.
Je ve spojení s Paříží a ví, že političtí naši vůdcové Masaryk, Beneš, Stefánik dosáhli
již značných úspěchů. Má radostný pocit, že obět těch několika ze statných junáků,
kteří šli v boj od prvních chvil, nebude přec nadarmo. Sní o velké, samostatné
armádě, jejíž pluky budou bojováti na všech frontách a která bude ve svém celku
statisícová. „Vše, co převládá,” poznamenává, „co pohlcuje celou síť myšlenek, je
naše otázka — armáda — samostatnost! To je vlastně celý náš život nyní. Až bude
po válce, kteří se vrátíme, vybudujeme si na těchto tvrdých základech života,
svobody — nový šťastný život.” A těší se, jak se vrátí domů, jak zorganisuje si svůj
život i tu naši aviatiku.

Konečně přichází rozkaz k odjezdu na frontu, do eskadrily No 80, která mané
vruje v okolí Remeše. Odjíždí rád a těší se na nový život, plný užitečné práce i ne-

*) Malý Nieuport o 13 m? nosné plochy.



bezpečí. Dostává svůj aparát, jejž pokřtí na „Sokola”, a s ním absolvuje první své
výlety nad liniemi. Vzpomíná na doby, kdy tam někde dole před dvěma lety byl
v zákopech se svými kamarády ze setniny „Nazdar” a dnes zde zase na stráži, ale již
ve výši 5000 m. Je vesel a šťasten. Vyletí si v modravé dálky, zkouší kulomet a —

nejde! Pěkná to věc pro případ, že by se objevil nepřítel. Jindy vyprovází svého
kamaráda, který měl za úkol poříditi několik snímků z fronty. „V tom případě,”
vypráví v jednom ze svých listů, „mám za úkol jej chrániti. Tak Ti slavně jedem, on
tak na 2500 m a já na třech a Němci do nás řežou kanonky jako do feniklu. Tomu se
smějem. Koukám, až si oči mohu vykoukat a nic. Až najednou zbliknu jeden avion,
který je výš než já a asi km od nás. Tož jej již z očí nespustím a najednou vidím, že
letí na mne s úžasnou rychlostí. Utéci nesmím, to bych nechal druhého v bryndě
a on by to odnesl. Tož se stočím čelem k němu, připravuji se, jak ho přivítám,
a v tom vidím naše kokardy. Tož se zdravíme rukou, a tak jsme šťastně ukončili
svoje poslání...”

Tak dny utíkaly v práci, až nadešel osudný den 18. března. Eskadrila (letka)
č. 80, k níž byl přidělen, patřila k 6. armádě, která v tu dobu připravovala dubnovou
ofensivu roku 1917. Úkolem jejím bylo zabraňovat! nepřátelským letcům, aby
nepřekračovali linie a nemohli tak sledovat! francouzské přípravy k útoku. Úloha
eskadrily byla odpovědná a těžká. Již od časného rána bylo pozorovat! zvýšenou
činnost německých letadel. Také Jenda Hofman dostává rozkaz, aby se vypravil
proti nim. Kapitán Glaise, jenž velel jeho eskadrile, takto líčí ve svém posledním
dopise, jejž mi téhož dne zaslal, dramatické poslední utkání Jendovo s nepřítelem:

„S hlubokou bolestí oznamuji Vám smrt desátníka Hofmana, pilota v eskadrile
č. 80, které velím. Poněvadž jediná adresa, kterou nechal, je Vaše, sděluji s Vámi
tuto smutnou událost, která připravuje moji eskadrilu o jednoho z nejstatečnějších
mých pilotů. Chci Vám popsat! v několika slovech utkání, které mu přivodilo
zároveň palmy vítězství i — smrti.

Dnes o 9. hod. desátník Hofman se vznesl, aby provedl obhlídku fronty. V 9 hod,
45 min. ve výšce 3200 m spatřil několik německých avionů, které se snažily přejiti
naši linii. Přes rozdíl sil — Hofman byl sám ve svém letadle — odvážně vrhl se na
ně a zvláště zamířil na jednoho z nich, letouna to o dvou místech a počal jej
zasypávat! střelami ze své strojní pušky. Němec odpověděl a snažil se vyhnout!
kulometu Hofmanově. Při tomto manévru Hofman byl tak blízko Němce, že oba
aparáty se srazily, jedno křídlo německého aparátu se oddělilo a celý aparát rychle
se zřítil k zemi. Oba Němci, kteří byli na něm, byli zabiti. Avion Hofmanův příliš
poškozen, přes všechno úsilí pilotovo nemohl se již udržet! ve výši a spadl rovněž
k zemi na několik metrů od své oběti. Náraz byl tak prudký, že Hofman byl rázem
usmrcen. Vzdávaje čest odvaze Hofmanově, který se obětoval za věc osvobození
svého národa, chci Vám ještě říci, jakou úctu jsme měli všichni pro něho: byl to
muž, jenž znal svoji povinnost a při tom zůstal skromný jako každý pravý hrdina.”

Tak skončil Jenda Hofman svůj bohatý, krásný život ve svých 27 letech. Byl pro
něho neustálým vzestupem a v posledních hodinách symbolicky vyletěl si ještě
k modrým nebesům, aby tam v září ranního slunce vybouřil svou sílu a odvahu
a vyzpíval svou radost. Tam ve volném prostoru, v nekonečném modru, jehož
tajemstvím tolikrát chtěl proniknout, setká se znovu se železnou nutností boje.
Přijímá jej, vítězí, sám však klesá též, aby krví zpečetil odkaz svého života. Byl



pochován ve vesničce Roufy, v okrese Aisne, na malém venkovském hřbitůvku ve
stínu mohutných stromů, jichž šum tolikrát zkolébal jej v sladké sněm. Pohřeb byl
prostičký a smutný: několik vojínů z nejbližších zákopů „en casque et capotes
longues”, hrstka vesničanů, kteří zbyli ještě ve vesnici, a kamarádi z eskadrily,
pokud mohli přijíti. Vše po vojensku, jak chvíle a blízkost fronty to vyžadovaly.
V slova loučení, jež v pohnutí pronáší kapitán Glaise, mísí se hukot motorů letadel,
jež krouží nad otevřeným hrobem, zatím co více méně vzdálené výbuchy granátů —

jediná to hudba — v pochmurném tempu měří čas a berou životy. Péčí jeho kama
rádů z eskadrily hrob jeho byl krásně upraven, postavena mřížka a na ni připevněna
kovová deska s nápisem:

Jan Hofman,
caporal pilote Escadrile No 80.

Tué en combat aérien le 18 Mars 1917.

S Jendou Hofmanem odešla z našich řad velká, krásná, zlatá duše, oddaná až
k smrti velkým ideálům naší revoluce. Celý jeho život byl poctivou přípravou pro
chvíle nejvyšší zkoušky a nejvyšší oběti, kterou neváhal přinésti pro lepší příští své
rodné země. Nejvýš přísný k sobě, ukazuje cestu svým kamarádům, miluje je v
bratrské oddanosti a ve chvílích únavy přináší posilu, povzbuzení a nové nadšení
v jejich duše. Věří ve vítězství, těší se vroucně na návrat domů a na chvíli, až bude
moci políbiti tu rodnou hroudu. Ani na vteřinu pochyba se nevloudí v jas jeho
nadějí, a přece osud tomu nechtěl.. .Tragické ráno 18. března béře nám neúprosně
chloubu našeho francouzského legionářstva, oddaného kamaráda, bratra a jednoho
z prvních našich letců. Býti letcem, znamenalo pro něho letět výš a výše, bylo
symbolem jeho nezkrotného úsilí po vzestupu až k nejvýšší metě a vyjádřením jeho
nejmilejších představ o volnosti a svobodě. Až k němu historie našeho letectví musí
sestoupili a s hlubokou vděčností musí vzpomenout! jeho krásné, vznešené oběti,
kterou přinesl jako syn národa pro jeho osvobození.

III.

Obdobného výcviku jako Jenda Hofman účastnili se s malými obměnami i ostatní
naši hoši, kteříbyli přijati do aviatiky. Jedna skupina z nich zůstala na jednomístných
strojích, určených ke stíhání a k boji, druhá byla poslána na bombardovací aparáty
ať již v úkolu pilotů nebo pozorovatelů a vrhačů bomb.

Ke skupině první patří Charvát, Pilát a Stork, později v r. 1917 Rohovec a Sta
novský, kteří rozmnožili počet našich letců ve Francii. Začnu těmi, o nichž toho
nejméně vím.

Stork dostal se do leteckých škol hned s prvními a rychle se dopracoval brevetu
pilota. Byl to hodný, veselý hoch a jak jeho kamarádi dosvědčují, nejvíce „Fran
couz” z nich, to znamená, veselý „blageur”, dobrý kamarád a ještě prý lepší
hudebník. Vojenský život, mnohdy neveselý, snášel s obdivuhodnou kuráží a roz
zlobil se naň snad jen jednou: Když při povyšování cítil se neprávemopominut.
Přečkal šťastně válku a žije dnes někde ve Francii.



General Janin, velitel českoslov. zahraniční armády.
Général Janin, commandant 1’Armée tchécoslovaque.

Generál Otakar Husák,

Vyznamenání poručíka letce Štefanika v roce 1915. — Remise ďune décoration au Lt. aviateur Štefanik (1915).
(Stefanik, devint général et fOt le premier ministře de la guerre de la république í. S.)



Plukovník Philippe, velitel 1. čs. brigády z Francie.
Colonel Philippe. commandánt la lere. brigádě T. S.

Kapitan Salée, velitel roty „Nazdar11

.

Capitaine Salée, commandant la Comp. „Nazdar“
du Régiment Etranger. de France.

Pplk. Ciambeli, velitel náhradního praporu v Cognacu.
Lt. Colonel Ciambeli, commandant le Btn. de dépot

Pplk. Glllain, velitel 21. střeleckého pluku.
Lt Colonel Gillain, commandant le 21©. Régiment

de Chasseurs T. S. de Cognac.



Pilát je jeden z nejzajímavějších zjevů našeho dobrovolnictva. Inženýr povolá
ním, vysoce kultivovaný, inteligentní a — trošku podivínsky založen. Jako pilot
octl se brzo na frontě,1 zde konal divý udatenství — na př. ve verdunské bitvě,
a na bojišti si vysloužil hodnost poručíka — ale celé měsíce jsme o něm nesly
šeli. Vysazoval zvědy za frontou, uvízl mnohdy mezi liniemi — to vše jsme se
dozvěděli náhodou o něm — sám nikdy o tom nechtěl mluviti. Ani s válečnými
vyznamenáními se nechce pochlubiti, ač jich má slušnou řadu. Šťastně válku
přestál a žije v soukromí.

*

Charvát svůj letecký výcvik si odbyl současně s Jendou Hofmanem. Byl vždy
označován jako nejlepší náš pilot a také později na frontě to dokázal. Dvakrát sice
při zřícení se letadla octl se v nebezpečí života, z těžkého však poranění se vždy
sebral, aby dobyl tří skvělých vítězství nad nepřátelskými letci. V únoru 1919 byl
propuštěn ze svazku francouzské armády a poslán do služeb čsl. zahraničních vojsk
ve Francii. Ze začátku byl pověřen výcvikem vojenské letecké výpravy z Prahy,
s níž v červenci 1925 se vrátil do Prahy. Z pochvalných uznám uvádím aspoň jedno,
jímž president republiky Francouzské mu udělil kříž Čestné legie s tímto odůvod
něním:

„Vstoupil dobrovolně na počátku války do francouzské armády. Byl těžce raněn
v pěchotě a neschopen k dalším službám u této zbraně, žádal o přeložení k letectví.
Jako stíhací pilot se vyznamenal vždy neobyčejnou chrabrostí a oddaností. Zúčast
nil se mnoha bojů. Velmi chrabrý voják. Jedno oficielní vítězství. Vyznamenán
vojenskou medailí. Tři pochvalná uznání. Dvakráte raněn. Generál Mittelhauser.”

Kahovec a Stanovský dostali se do aviatiky až po bitvě verdunské, někdy na
podzim r. 1917. Oba odbyli si normální výcvik v Dijonu, Pau a Chartres na stíha
cích strojích typu Blériot, Nieuport, Morane a Spad. Kahovec byl přidělen ke
stíhací eskadrile č. 75, která nesla ve svém znaku letícího sokola, a s ní zůstal
v západní části fronty až do příměří. Stanovský dostal se do eskadrily „Spad 158”
a s ní zúčastnil se jednak bitvy v Aisne a na Sommě, později bitvy ve Flandřích.
Oba v r. 1919 přešli do čs. armády, kde byli pověřeni výcvikem domácích letadel.
Stanovský — jak je známo — podnikl již jako čs. pilot tři velké dálkové lety do
Francie, do Dánska a třetí kolem Evropy, za něž právem dostalo se mu významného
uznám.

Ke skupině druhé patří Starý, Sebesta a Jelínek. Myslím, že všichni začali na
stíhacích aparátech, brzo však byli přiděleni k bombardovacím strojům: Starý
vždy jako pilot, Sebesta a Jelínek jako pozorovatelé a vrhači bomb.

Jelínek nedočkal se konce války— byl zabit v bitvě na Sommě v r. 1917.



Sebesta již v září 1916 ocitá se na frontě jsa přidělen k bombardovací eskadrile
„Voisin — B—113”, a putoval tak od úseku k úseku,uplatňuje se znamenitě jako
pozorovatel a bombometčík za nočních výletů nad nepřátelskými objekty. Tak
vysloužil si několik pochval a řadu vyznamenání.

*

Starý, intimní kamarád Jendy Hofmana, začal na stíhacích letounech typu
„Blériot”, po obdržení však brevetu pilota byl poslán do letecké školy v Avord na
„Voisin”, aby se vycvičil na bombardovacích aparátech. Byl by měl raději stíhací,
rychlý aparát, toužil po častější příležitosti setkati se s nepřítelem ve vzdušném boji,
osud však tomu nechtěl a tak svoji krásnou leteckou kariéru si vybojoval na dlou
hých letech pozorovacích a bombardovacích. Na nich postupně vystřídal letadla
typu „Voisin, Schmith a Sopwith”, podnikl řadu obranných bojů, při nichž
v květnu 1918 sestřelil německého letce a jiné přinutil k sestupu do linií. V červenci
r. 1918, ač těžce raněn v boji proti přesile, zachraňuje se přece na naše území
a zachraňuje tím i svého pozorovatele. V únoru r. 1919 vrací se — již jako čs. letec
— domů a účastní se bitev na Slovensku při vpádu maďarských bolševiků. Jako
vzpomínku na válečné doby odnáší si do své mírové vojenské práce řadu cenných
vyznamenání spojeneckých a našich.

IV.

Tak v stručnosti je možno vylíčiti naše letecké počátky za války ve Francii. Naši
lidé dostali se k aviatice jenom zde; na jiných frontách spojeneckých nebylo česko
slovenských aviatiků a nebylo jich ani v samostatné československé armádě. Byli
vybráni vesměs z těch, kteří od prvních dnů se přihlásili dobrovolně do armády
a zažili boje na frontě jako pěšáci. Většina z nich také zde utrpěla první svá
zranění.

Tři z nich přinesli oběť svého života (Stefánik, Hofman, Jelínek), pět od počátku
pomáhalo a pomáhá ještě organisovati naše vojenské letectví ve svobodné Republice
(Charvát, Starý, Stanovský, Sebesta a Kahovec) a dva vrátili se do civilního života
(Pilát a Stork).

Tvoří první letecké skvělé bratrstvo, které, ač nikdy nespojeno v samostatnou
zvláštní eskadrilu, jak o tom snil Stefánik, přece vždy představovalo morální
jednotku, spiatou oddanou a nad vším stojící láskou k národní věci a mužným
odhodláním, nelekajícím se ani smrti. Jako dovedli plniti svoji povinnost v záko

pech jako prostí dobrovolníci a jiti vítězně vpřed v jejím jménu, tak nad týmiž
zákopy dovedli jí dostáti i ve výšinách, kde nový boj je čekal.

Byli a zůstanou našimi prvními pionýry na nových drahách nekonečným ves
mírem, a nejen historie našeho osvobození, nýbrž i letectvo budoucnosti bude
jich vždy vděčně vzpomínati.



Dopis Sokola5 českého letce od Vérdunu.
Nepotřebuje vysvětlivek ; uvedu jej celý, doslova.

30. října 1916.

Milý příteli.

především díky za Tvůj lístek. Těším se, žes zdráv a že se vbrzku snad i konce
války dočkáme.

Nepsal jsi mně již delší dobu žádné podrobnosti ze svého života a rád bych věděl,
co děláš a zdali jsi dostal zprávy z domova. Pokud mne se týče, nemám žádných
zpráv přímých již po 10 měsíců. Vím však dosti podrobně, co se tam děje, neboť si
píši s bratrem Emilem, který jest zajat v Rusku. Psal mně, že podobně jsou zajati
i Steiner, Erben, Starý, Procházka, Douda atd. Neví nic o Sýkorovi ze Smích., též
ne mnoho o Fidrmucovi, který byl u pevnostního dělostřelectva v Sarajevě. Toť asi
vše, co vím. Cekám právě dopis od Emila, takže snad se dovím něco nového.

Jak ses asi dočetl v novinách, naši znovu vzali pevnost Deaumont před Verdu
nem. Viděl jsem všechny přípravy, pracoval jsem o nich, viděl jsem útok a můžeš si

pomysliti, jak velkolepé bylo asi ono divadlo. Mohu říci, aniž nadsazuji, že něco
podobného jsem neviděl a skoro ani si představili nemohl. Viděl jsem jeden výbuch
v německé, nyní francouzské pevnosti, kde oheň vyšlehl do výše alespoň sta metrů
a kouř půl hodiny později valil se údolím až 4 km daleko do německých linií; krásný
to pohled, zvláště když si představíš, jak asi tam bylo Němcům. Mohu si dnes říci,
že jsem zaplatil Francii prací svou zde na frontě to, co jsem ji stál, že jsem se na její
útraty naučil lítati, a více, mohu říci, že mám ten dojem o sobě, že začínám již býti
blízko okamžiku, kdy, až války bude konec, mohu býti klidný se svědomím svým
a říci hrdě sám sobě: vykonal jsem svou povinnost, moje činy nebyly nikdy v roz
poru s mým přesvědčením.

Pokud života v eskadrile se týče, je velký rozdíl mezi životem vojáka v zákopech
a naším. My děláme válku dvě, tři, nejvýše čtyři hodiny denně, tedy skoro jako
sport, a proto také naše smýšlení jest jiné než takového vojáka, ale jednuývěc Ti
musím říci, že aviatér s pěšákem jsou nejlepší kamarádi a pěšák v zákopech nejlépe
ocení naši práci, zato však ti embusqués*) vzadu nás nenávidí a nejvíc jezdci, kteří
nám závidí, že se máme lépe než oni, že lépe bydlíme, a konečně že většina hrdinů
války jsou aviatici.

Cekám, že mi vbrzku odepíšeš alespoň též tak podrobně, jak Ti píši já, a zdravím
Tě jako starého přítele.

Tvůj

V. P.

') Ulejváci.



Pplk. pilot A. Charvát:

Ze života prvních českých vojenských letců.

Nejdříve několik slov, pokud jsem informován, o generálu Stefánikovi a potom
krátce o kamarádech, kteří stejným způsobem a současně se mnou byli zařáděni do
francouzského letectva.

Generál Stefánik začal létati v roce 1914, a to v Chartres, kde se učil na letadle
Farman jako vojenský pilotní žák. Zda létal na frontě francouzské, nevím, ale s jed
nou výpravou francouzských letců odjel bojovali na Balkán, do Srbska. Zde se
zúčastnil mnoha bojů a celého ústupu srbských vojsk přes Albánii, při čemž byl
těžce poraněn. Přes své zraném přeletěl s albánského pobřeží na ostrov Korfu,
odkudž byl dopraven do Francie k léčení. Koncem roku 1915, po vyléčení, měl
v úmyslu zorganisovati československou leteckou eskadrilu, v čemž byl silně
podporován francouzským ministerstvem války, kde měl mnoho vlivných známostí.
Proto přijel (myslím v prosinci 1915) k náhradnímupraporu cizinecké legiev Lyonu,
kde si vyvolil 6 českých dobrovolců, kteří měli tvořili základní kádr jeho české
letecké eskadrily.

Z 6 vyvolených musili býti dva pro neznámé mi příčiny škrtnuti a za ně hledána
náhrada. Prostou náhodou byli jsme za ně zvoleni v lednu 1916 kamarád Jenda
Hofman a já. Oba jsme dleli tou dobou u náhradního praporu cizinecké legie
v Lyonu. Hofman jako invalida od prvního našeho útoku (9. května 1915 u Arrasu)
a já z druhého útoku v Champagni (25. září 1915). Byli jsme podrobeni přísné
prohlídce lékařské a počátkem února 1916 odesláni do Dijonu, ústředního to shro
maždiště francouzského vojenského letectva. Odtud jsme byli odesláni přímo do
pilotní školy v Pau (Basses Pyrenées) za Starým, Sebestou, Storkem a Pilátem, kteří
se tam už cvičili. Krátce po nás přišel ještě Jelínek, rodem Pražák, který však, když
dokončil svůj výcvik na bombardovacím letadle Voisin, toho nechal a vrátil se
k cizinecké legii, kdež padl roku 1917 na Sommě.

V Pau jsme byli přiděleni do oddělení, kde se učilo jen na jednoplošnícíchBlériot.
Bylo to oddělení pro speciální výcvik pilotů letadel jednomístných, stíhacích, poně
vadž tam musil žák létati od počátku úplně sám. Dvojího řízení tam vůbec nebylo.

A tu musím zvláště poznamenali, jako malý doklad o vlivném postavení generála
Stefánika ve Francii a jako vděčné uznání Francouzům za tuto — řekl bych —

ohleduplnost k nám, toto: do této školy byla přidělována jenom t. zv. smetánka
francouzského dorostu, a tu snadno každý pochopí, jaké jsme my, prostí, neznámí
Cechové, musili míti shora doporučení, když jsme tam také byli zařáděni.

Avšak na Blériotu a na letadle jednomístném jsme zůstali jen tři: Stork, Hofman
a já; ostatní přešli na letadla dvoumístná, a to ponechávám vlastnímu popisu kaž
dého z nich. S Jendou Hofmanem jsme prošli společně všechny možné školy
(pokračovací, akrobatickou a konečně střeleckou) a pak i v reservě v „Plessis-
Belleville” jsme oba čekali na přidělení k letce na frontu.

Já byl přidělen dne 10. ledna 1917 do Lunéville v Lotrinsku k eskadrile F. 58
s letadlem Nieuport 80 HP Rhóne jako obranný letec dvoumístných Farmanů.
Maličký ten Nieuport byl roztomilé letadélko a říkalo se mu mezi franc. piloty



„le bébé”. Dostal jsem je v Bourget u Paříže a sám jsem s ním musil přelétnout na
frontu k letce. Na cestě však jsem byl stižen sněhovou vánicí a donucen k přistání
v Bar-le-Duc. Přistání však pro ohromné spousty sněhu na letišti špatně dopadlo.
To mi totiž řekli v nemocnici, když jsem se druhý den ráno probudil; letadlo prý
jsem rozbil na padrť a sobě pohmoždil žebra po levé straně hrudníku.

Po osmidenním odpočinku jsem se vrátil do Paříže pro nové letadlo a šťastně pak
přeletěl až do Lunéville. Ale i s tímto druhým letadlem mi štěstí zrovna nepřálo.
Dne 9. března 1917 během jednoho dlouhotrvajícího zastřelování (réglage de tir)
byl jsem zasažen velmi zblízka nepřátelskou dělovou střelou a střepina šrapnelu mi
poškodila řízení směrového kormidla. Toto by bylo za normálního letu ještě mohlo
sloužili. Ale jako většina mladých pilotů byl jsem i já velmi neopatrný a při návratu
na letiště pustil jsem se klidně do akrobatiky a během jednoho prudšího manévru
řízení úplněpovolilo. Neovládaje již řízení letounu, zřítil jsem se s výše asi 200—300 m.
Tímto pádem jsem utrpěl zlomeniny na obou nohou i obou pažích a silný otřes
mozku. Tu nastala nucená óměsíční přestávka v mé činnosti na frontě.

Mezitím Jenda Hofman byl přidělen k eskadrile Nieuport 82 v Aisne, kde se za
krátkou dobu své činnosti vyznamenal neobyčejnou odvahou a zápalem pro tento
nový způsob boje. Dne 19. března t. r., tedy přesně 10 dní po mé nehodě, během
souboje s dvěma nepřátelskými letadly se s jedním z nich srazil a pak se oba zřítili,
a to nedaleko od obce Roucy, kde byl též pohřben. Náš dobrý Hofman, vedle mnoha
jiných druhů z našich řad, zaplatil svým životem nutnou daň za svobodu vlasti
a národa.

Já po svém vyléčení jsem se opět vrátil na frontu dne 6. září 1917 k eskadrile
Nieuport 315 v „la Chapelle-sous-Chaux” v Alsasku,kde jsem setrval až do příměří.
Zde byl život dosti příjemný, ač prostoupen řadou vzrušujících okamžiků, trudných
i radostných, tak, jak nám je válka dovolila prožívali.

Nejživěji utkvěl mi v paměti příběh, který tu uvádím, aby byl zachován mladším,
kteří přijdou po nás.

V měsíci srpnu a ještě září r. 1917 střídaly se zprávy v časopisech jedna za dru
hou o smělých nájezdech Zeppelinů na Londýn a anglické pobřeží vůbec; odevšad
byly hlášeny Zeppeliny.

I k nám do tichých poměrně Voges zanesl osud poslední vlny této války zeppe
linové.

Tak dne 19. září 1917 došla nás telefonická zpráva, že se nad městem Luxeuil
potulují tři Zeppeliny v malé poměrně výši nad mraky, s rozkazem, aby vše, co je
k disposici, vyletělo je pronásledovat. Já se svou obvyklou hlídkou jsme dostali
rozkaz odletěli za nimi. Jen co jsme vyměnili obyčejné náboje za fosforové
v pásech našich kulometů a již jsme brázdili „Kumuly” okrášlený obzor
směrem k Luxeuil. Nad městem Luxeuil, které leželo asi $0 km od našeho letiště,
drahnou chvíli již jsme křižovali sem a tam, když jsem pojednou spatřil ohromné
stříbrolesklé cigáro líně se ve vzduchu povalující, v němž jsem ihned poznal
Zeppelin. Dal jsem umluvené znamení svým dvěma kamarádům, že vidím ne
přítele, a již mířil jsem na něho, přidávaje stále plynu, abych jej co nejdříve dostihl.
Posádka Zeppelinů nás ihned spatřila, což jsem soudil z manévru, který následoval.
Vyrovnali svou vzducholoď a hnuli se, na neštěstí pro ně, směrem k jihozápadu, což
znamenalo do zápolí a do úplného středu Francie. Tímto okamžikem počala vlastní



honba jak v rychlosti, tak v stoupání. Neohlížeje se už ani vpravo ani vlevo, uháněl
jsem přímo za Zeppelinem, kterého jsem již, co se vzdálenosti týče, doháněl, ale
chyběla mi výška, jíž on nad 4000 metry získával rychleji nežli já.Kamarády jsem již
ztratil s očí kdesi za námi a octl jsem se s Zeppelinem nad 6000 metry sám. Nevěděl
jsem už, kde to jsme; jenom podle kompasu a slunce jsem viděl, že letíme stále
k jihozápadu. Nemoha už dýchati uvnitř sedla, musil jsem naklánět hlavu ven,
abych tak hltal ledový sice, ale ještě dychatelný vzduch, vrtulí mého Nieuporta
zhuštěný.

Zeppelin jsem už zcela dohonil, viděl jsem volný chod jeho čtyř vrtulí, byl jsem
jen asi 300 metrů pod ním, které však jsem už nemohl dosáhnouti, poněvadž jsem
byl v plafonu svého letadla.

Tím vším jsem úplně zapomněl, že uplynulo již hodně času a že zakrátko musím
všeho nechati a jiti dolů pro nedostatek benzinu. Prušáci si mne nějak ani nevšímali
víc; viděli dobře, že nemohu výše, nestoupali tudíž také a nevím, zda opravdu
neměli z čeho, nebo že mi nechtěli ublížili, ani jednu ránu po mně nevystřelili.

Když jsem viděl, že musím dolů a rozhořčen nad tím, že jsem více nedokázal,
namířil jsem na ně svým kulometem a poslal jim na rozloučenou dvě řady asi po
15 ranách, které světélkujíce mizely v ohromném těle Zeppelinu bez jakéhokoliv
účinku. Musil jsem dolů.

Krajina pode mnou zdála se mi úplně rovnou. Později však jsem viděl, že jsem
nad úplně hornatou krajinou, kdež přistání nebude nikterak snadné. V 3000 m
pojala mne jakási slabost a zimničně jsem se chvěl. Musil jsem zmírnili sestup,
abych si snáze uvykl změně klimatu. To pomohlo a nabyl jsem opětně klidu.
K přistání jsem si vyhlédl větší městečko, v němž se sbíhaly dvě železniční trati,
z čehož jsem soudil, že je to město většího významu.Přistal jsem šťastně na maličkou
louku, odvodňovacími stružkami celou zbrázděnou. Ze vše dopadlo šťastně, bez
nehody, není zcela mou zásluhou; mnoho štěstí bylo se mnou, což mi však nijak
nevadilo, abych se cítil dobře v své kůži, že jsem opět na zemi po tak zvláštním
výletě. Kluci i dospělí občané, z městečka přispěchavší, mne ihned obklopili a za
hrnuli spoustou otázek, jako na př. co prý to bylo za saucisse (salám — což bylo
přezdívkou pro vojenské pozorovací balony), jenž letěl nade mnou? Nejdříve jsem
však chtěl já vědět, kde vlastně jsem. Oznámili mi, že jsem na půdě francouzské,
v okresním městě „Lons-le-Saunier” v pohoří Jura. Když jsem jim pak oznámil, že
to nebyl žádný balon, ale Zeppelin, kterého jsem pronásledoval, celé město ustrnulo
hrůzou, že snad je také přišel bombardovati. Tentýž večer skutečně město zůstalo
tmavé, neosvětlené. Dal jsem telegrafovat! na všechna větší města, přes která
Zeppelin měl letěti, a byl skutečně viděn v Lyoně, v „Saint Etienne” a konečně
v Toulonu na Středozemním moři. Odtud také přišla druhý den ráno depeše, že
se zřítil do moře a ponořil, dříve než se mohl rychlý křižník anglický na místo
jeho dopadu dostavili. Tak skončil poslední z 6 Zeppelinů, které tehdy bombar
dovaly Londýn a zčásti v Anglii, zčásti ve Francii byly všechny zničeny.

V Lons-le-Saunier jsem byl považován za velmi vzácného hosta a moje letadlo, ač
bylo hlídáno ve dne v noci vojskem, bylo popsáno spoustou veselých a nadšených
nápisů. Když jsem sehnal potřebný benzin, ač jen automobilový (oleje mi zbylo
dosti na zpáteční cestu), připravil jsem se k návratu na frontu. Od mé letky dělila
mne vzdálenost něco přes 300 km.



Celé městečko mělo zato, že jsem belgickým letcem, poněvadž jsem byl černě
oděn jako Belgičané. To také vysvítá z textu mže uvedené básně, již napsala na mou
poctu dáma, kterou jsem bohužel nikdy nepoznal. Samo sebou se rozumí, že v ro
dině pana architekta X, u něhož jsem byl hoštěn, jsem hrdě opravoval tento omyl
a hlásal, že jsem Cech a že nejsem jediný, který bojuje pod francouzským praporem.
Tím jsem vzbudil zájem paní architektově, která byla učitelkou a redaktorkou míst
ního časopisu „Jura”, o český národ do té míry, že jsem jí musil dáti adresu dra
Eduarda Beneše v Paříži, od něhož si vyžádala potom časopisy „La Nation Tchěque”
a „Independence Tchěques”.

Krátce před mým odletem, na nějž se dívalo celé městečko, mi odevzdal četař,
velitel stráže, psaníčko, jež mne tolik překvapilo, že v okamžiku samém jsem se
zapomněl ptáti, kdo jest ona dáma, která je napsala, abych jí alespoň slušně po
děkoval. V levém růžku byl upevněn čtyřlistý jetýlek a pak následovala báseň, již
tuto francouzský opisuji:

Hommage respectueux á 1’aviateur Auguste Charvát

de passage á Lons-le-Saunier le 20 IX. 1917 dans une chasse au Zeppelin.

Je viens te dire adieu, un adieu ingénu
car demain tu fuiras, la haut dans 1’inconnu

en un vol magique.

Va, vogue á la poursuite le coeur plein ďespérance
de ces oiseaux maudits, défends notre chére France

glorifie ta Belgique.

Va, envoles — toi — élance toi dans 1’espace
vole á la poursuite de quelque hideu rapace

qui te veut ton malheur.

Va, laisse toi bercer dans une douce espérance
la gloire brille pour toi, ce bel oiseau de France

te porteras bonheur.

Fait á Lons-le-Saunier ce 20-9-17.
Souvenir ďune Remoise évacué

Femande Trouillard.

Zpáteční cestu jsem musil vykonati bez mapy, protože v celém městě ani v po
sádce nemohl jsem ji dostali. Silný východní vítr, který právě foukal,brzdil můj
let tou měrou, že po přistání u své eskadrily nemohl jsem ani dorolovati k han
gáru, poněvadž jsem neměl už ani kapky benzinu ani oleje. Asi desátý den potom
jsem dostal z Lons-le-Saunier český dopis od krajana, jehož jméno si již nepamatuji,
který podle znění dopisu tam měl továrnu na dýmky Brier a hořce litoval, že se až
po mém odletu dozvěděl, že jsem Cech a že mne nemohl sám pohostili.



L. Kotík

Zapomenuti?
Je to oddíl bývalých borců t. zv. „Compagnie Nazdar”, kteří šťastně vyvázli

z pohromy 9. května 1915 u Artois a zaváti větrem osudu bojovali na východě na
poloostrově galipolském a konečně na bojišti soluňském, aby i tam se zbraní v ruce
hlásali pomstu utiskovatelům našeho národa.

Dardanely, Galipoli, tato operace námořní politiky byla také svědkem chrabrých
činů československých dobrovolců ve Francii. Bylo jich už málo, neb mnoho jich
pohltila nenasytná země západního bojiště v posvátné pro nás bitvě u Arrasu. Byli
součástkou 156. pěší divise, jíž velel sympatický divisionář generál Bailloux. Ta
hrstkakrajanů se jistě těšila skvělémuzdravíabylapři dobrémhumoru přes to, že náš
proslulý pluk „1. africký pochodový pluk” pod velením podplukovniká Schneidera
pokryl nejednou slávou svůj prapor v boji proti spojencům Vilémovým — Turkům.

Naši byli roztroušeni po celém 3. praporu — praporu cizinecké legie — pod
velením majora Arqué, starého vojáka slavné legie, s nímž prodělali od vylodění
na poloostrově Galipoli přímo divý.

Legionáři byli vždy a všude přílďadem chrabrosti, chladnokrevnosti a vytrvalosti
jim vlastní. Vyznamenali se hlavně 28. dubna, 2. a 4. května. Dne 21. června 1915
podali znovu důkaz své vojenské hodnoty, vyrvali Turkům takřka jedním skokem
několik řad zákopů a udrželi si je přes usilovné protiútoky.

Pobyt v dardanelských zákopech nikdo nezáviděl. Posice byla v dolíku ovládána
úplně nepřítelem. Půda zčásti písečná, zčásti skalnatá, pro organisační práce skoro
nezpůsobilá. Byli jsme v zákopech, které jsme ukořistili Turkům; hluboké nebyly.
Náspy se budovaly většinou z mrtvých tureckých obrů kladenýchkřížem přes sebe.
Teplota stoupla někdy až na 65° R; vody nebylo. V celém úseku legie byla jediná
studně, k níž byl přístup nanejvýše nebezpečný, neb byl pod stálou bočnou palbou
nepřátelských kulometů. Turci stáli na dohoz, někde jen 3 metry, a následkem toho
byly ztráty veliké a život v první linii přímo pekelný. Ruční granáty lítaly jako
oříšky, a hodil-lis prudčeji, snadno přeletěl neškodně první linii Turků. Bojovali
jsme proti nekulturnímu nepříteli, který se odhodlal ke všem zvěrstvům. Podařilo-li
se mu zajmouti některou noční hlídku, povraždili Turci vše až do posledního muže,
oloupili o šat a vystavili na protisvah nahá těla tak, že jsme je mohli dobře pozoro
vati. Jindy zase věšeli zajatce zaživa za nohy na strom, když na nich byli dříve
provedli neuvěřitelné bestiálnosti.

Turci nosili při sobě dosti zlata a amuletů, jak jim předpisovala jejich moha
medánská víra. Pozoruhodné byly jejich veliké a těžké zlaté kapesní hodinky.

Legionáři zde byli už jako doma.
Vzpomínám ještě dnes na den 25. září 1915, kdy bylo vybojováno velké vítězství

na západní frontě nad Němci. Po celý den nosili nám do první linie černoši (afričtí
střelci) střelivo a hlavně ruční granáty. Navečer kolem 19. hod. zavolá si velitel
roty všechny velitele čet a dá jim instrukce: „Jakmile uslyšíte vlevo volatí „vive la
France”, odpovíte všichni „vive Parmée britannique” — vlevo od nás byla totiž
jedna anglická divise. To bylo všechno. Byly to vlastně direktivy k útoku.



Přesně v 21 hodin se ozve silný řev na levém křídle a potom spustí ihned bubnová
palba z pušek, kulometů, ručních granátů a děl. Zatím spontánně všechno opouští
s nasazenými bodáky a po žebříku umístěném v zákopu vlastní linie a vrhá s šíleným
elánem na Turky. Bylo jako v pekle, samá palba, rakety a hřmot.V deseti minutách
— snad za delší dobu, neb v boji ztrácí člověk pojem času — jsme zabrali 3 linie
zákopů, jež vyčistiti náleželo t. zv. druhé vlně. Nadšení našich legionářů nelze ani
slovy vyličiti.

Po třínedělnímpobytu v 1. a 2. linii jsme odešli na osmidenní odpočinek asi 3 km
za frontu, na břehy Egejského moře, kdež jsme byli denně vítáni palbou těžkých
námořních děl umístěných na asijském pobřeží v Koum-Kaleh a Chanak-Kalessi.
Byla to děla úctyhodné ráže 420 mm. Druhého dne se konala na pobřeží přehlídka
nově utvořeného praporu řeckých dobrovolníků; dopadla celkem dobře, jenže se
ani jeden vůz a většina vojáků nevrátila. Těžká děla turecká našla své oběti. Blaho
byt podobného odpočinku bylo lze snadno shlédnout! na pobřeží samém. Veliké
množství mrtvol vojáků a soumarů plavalo v moři a zdobilo písčitou pláž. Naše
„díry”, které jsme měli za obydlí, byly toho také dostatečným důkazem; často jsme
byli skorém zasypáni. Zdravotnická služba byla velmi důležitou složkou této
„orientální” armády; horečky, tyfus, malarie byly běžnými nemocmi.

Sotva jsme si trochu oddechli a vyměnili sem tam masovou konservu za
anglický „jam” od bodrého Tomy, ubírali jsme se jedné noci do Sidi Bahru,
vstoupili jsme na loď „Bon voyage” a odpluli. Pak nastal nový život na soluňské
frontě proti Němcům, Bulharům a také méně vítaným komitům. Tato kapitola
našich legií je už známější.

V. Bally:

Odyssea francouzského starodružiníka u soluňské

„Východní armádycc(zima 1915-1916).
Ke konci roku 1915 bylo v Bel-Abbesu v Alžíru v kasárnách 1. pluku cizinecké

legie rušno. Tehdy jsem byl svobodníkem aktivní 26. setniny. Nešlo o nějakou
slavnost neb o přípravy k dalším únavným pochodům do okolí Bel-Abbesu, nýbrž
o přípravy k odchodu detachementu, který byl určen pro Dardanely, kde bojovalá
také cizinecká legie.

Úporné boje v těchto místech vyžadovaly velmi častých posil (detachementu),
které časem odjížděly jako ten, o kterém se nahoře zmiňuji.

V této době došlo také na mne a asi na jedenáct legionářů různých slovanských
národností, mezi nimiž byli Češi, Poláci i Rusové. Byli jsme určeni jako tlumočníci
slovanských jazyků pro východní armádu.

V polovici listopadu jsme odjeli samostatně pod velením adjutanta tlumočníka
z Bel-Abbesu vlakem do Alžíru (město), kdež jsme měli vstoupit! na loď.

Byl jsem rád, že opouštím kasárny cizinecké legie, kde po různých a různých
dobrodružstvích se upevňovaly znovu charaktery jednotlivých legionářů, kteří sem



přišli, aby bojovali za práva humanity, jiní však také, aby unikli trestu svých mateř
ských zemí za různé delikty politické neb i jiné.

Ale čas vše hojí, neboť zde člověk nemá příležitosti ku přemýšlení, ježto čas je
tak vyměřen pro jednotlivé práce a úkony, že večer jde si unavený voják raději
odpočinoud, než aby zpytoval svědomí, co bylo nebo co bude. Přece však mi bylo
líto kamarádů Cechů, které jsem tam, třebas jen nakrátko, zanechal, z nichž nej
lepším přítelem byl mi br. Preininger.

Doprovodil mne i s druhými k vlaku a již jsem odjížděl směrem přes Perrigaux,
Relizane, Orleansville, Miliana, Blida a Boufarik do Alžíru.

Alžír je velice krásné a moderní město a zásluhu o jeho povznesení mají bez
odporu jen Francouzové.

Na svazích Kasby prostírá se starý Alžír, který byl kdysi ohniskem afrického
pirátství, a tvoří dnes arabskou malebnou čtvrť.

Zde jsme měli vyčkatí loď, která by nás odvezla do Soluně v Řecku, kde bylo
právě vykládáno z lodí spojenecké vojsko určené na pomoc našim bratřím Srbům,
kteří byli tlačeni Rakušany, Němci a Bulhary.

Aby byly nějaké vojenské síly pohotově, vstoupilo na lodi vojsko nejprve z Dar
danel, které se vyklizovaly, poněvadž je nebylo možno udrželi pro jejich neudrži
telnou polohu.

To byly tedy vlastní předvoje francouzských a spojeneckých vojsk, která měla
zajistiti a brániti zbytek starého Srbska.

Poněvadž jsme všichni byli určeni jako tlumočníci a loď ještě nebyla v přístavu,
měli jsme volno.

Procházeli jsme se v přístavu, na Kasbě, v městě a na pobřeží, abychom v tomto
volném čase sebrali nějaké dojmy než odplujeme do Řecka. Cas odjezdu byl po
několika dnech stanoven. Kromě nás byla naložena pošta pro východní armádu,
prapor senegalských střelců, lékaři a ošetřo/atelky pro nemocnice v Soluni.

Před vstoupením na loď „La Nouvelle Caledonie” dostali jsme všichni mnoho
cigaret, bílý chléb a ovoce od dám „Červeného kříže”, který otcovsky pečoval
o frontové vojáky.

Vytaženy kotvy, loď se hnula z přístavu a zamířila směrem na východ do přístav
ního města Bizerty v Tunisu (strategický válečný přístav francouzský). Podle svého
názvu mívala tato loď docela jiné určení. V míru dělala cestu mezi Francií a Novou
Kaledonií a vyvážela trestance odsouzené k nuceným pracím v tamější kolonii.
Nová Kaledonie byla donucovací pracovnou, kde různí trestanci odpykávali své
tresty více nebo méně těžké.

Byli to lidé nešťastní, neboť odtud nebylo návratu, a když se přece některému
z nich podařilo uniknout! a byl dopaden, vedlo se mu tím hůře, že vyčerpán prací
a týráním podlehl svému osudu.

Dnes již přestává býti podobnou kolonií a na její místo nastupuje francouzská
Guyana.

Tedy loď „Nová Kaledonie” byla vlastně trestanecká loď poměrně značné
tonáže, tuším dvoukomínová, bíle (skoro šedě) natřená, pro válečné účely za války
adaptovaná na loď ozbrojenou.

V prvé a druhé třídě převáželi se důstojníci, poddůstojníci, ošetřovatelky a lékaři.
V bývalých celách trestaneckých, zamřížovaných to klecích s pevnými závorami,



bylo umístěno vojsko. Pod mezipalubím byla uložena zavazadla, poštovní zásilky,
potraviny a p.

Nám na lodi jako tlumočníkům bylo dobře, strava byla vydatná a dobrá, také vína
dosti, že se ani příděl nevypil.

Do Bizerty jsme přijeli beze všech nehod. Tam jsme pobyli 2 dni a bylo nám
dovoleno prohlédnout! si městoBizertu za dne i noci. Večer jsem navštívil maurskou
kavárnu, kde se podává dobrá černá káva, při čemž se napolo sedí nebo leží. Kouření
opia, které nám bylo nabízeno, jsme ani jeden z přítomných nepřijali, poněvadž
jsme se báli následků (oslabení nervů).

Druhého dne jsem se zásobil potravinami v pařížské filiálce světoznámého ob
chodu Felix Potin a odpoledne po naložení potřebných potravin, sladké vody
a jiného materiálu zazněl signál k odplutí. Kotvy vytaženy, loď se hnula, a již jsme
opustili zátoku bizertskou, která byla bezpečně chráněna.

Na cestě z Bizerty zastavila se „Nová Kaledonie” ještě na ostrově Maltě, dosti
však daleko od pobřeží na širém moři. Loď zakotvila a podle obvyklých formalit
byla prohlédnuta pobřežním komisařem anglického ostrova. Na Maltě je šedá pev
nost a válečný přístav s východiskem do blízkého Orientu a Středozemního moře;
ovšemže pro Angličany má význam strategicky důležitý.

Po několikahodinové zastávce odpluli jsme definitivně k jižnímu Řecku a pak
přímo k severu do soluňského přístavu.

Na cestě se naskytlo dvakráte nepříjemné překvapení.
Naše loď se octla totiž v nebezpečí, že bude torpedována rakouskými nebo němec

kými ponorkami, které brázdily Středozemním mořem.
Jakmile byl zpozorován široký a dlouhý mastný olejnatý pruh na hladině mořské,

ihned nařízen poplach na lodi, že jde o podmořský člun, který zahájí pravděpodobně
svou činnost vystřelováním torpéd.

K tomu však nedošlo, neboť, jakmile se objevil nepřátelský podmořský člun, bylo
naň vystřeleno z děl, které byly umístěny na zádi Kaledonie. My zatím stáli připra
veni na svých místech, odhodláni sestoupit! do záchranných člunů a na vory.
Všichni jsme měli záchranné korkové pásy kolem těla, abychom mohli naskákati
přímo do moře, kdybychom nedostihli vorů a člunů. Bylo to sice velice nepříjemné,
ale v tomto případě nedalo se nic dělati, poněvadž tak bylo nařízeno. Bohudík
nepřátelský podmořský člun se po několika výstřelech z blízkosti Kaledonie vzdálil;
vrátil se sice po několika dnech znovu, ale rovněž se ztratil, aniž nám mohl uškodit!.

Je samozřejmé, že vždy nahnal celé posádce lodi, hlavně Senegalcům, ale
i nám, strachu a k zabránění paniky lodní správa sama často nařizovala za
dne i v noci při zhašených světlech poplach v ustrojování v korkové pásy a seřaďo
vání podle přidělených záchranných člunů a vorů. — Když se podmořský člun
ukázal po druhé, byl pronásledován francouzským protitorpedovým člunem, které
nás doprovázely na naší cestě do Soluně.

Zažili jsme také bouři menšího sice rozsahu, ale přece zanechala následky. Většina
z mužstva Senegalců a také i našich tlumočníků onemocněla mořskou nemocí, která
se brzy rozšířila po celé lodi. Ti, kteří neonemocněli, mezi nimiž i já, měli se dobře.
Jídla a pití bylo dostatek, neboť příděl všeho byl stejný, ať byl někdo nemocný nebo
ne. Za několik dní nemoci nastřádal jsem si spousty bílého chleba, červeného vína,
masových konserv a jiných, že ještě po opuštění „Nové Kaledonie” mělo nás



dvanáct co jíst a pít v Soluni. Vůbec nám, cizincům, lodní posádka přála, zvláště
v době onemocnění. Vrchní kuchař, pekař i kantinský nabízeli, co hrdlo ráčilo, jen
abychom byli spokojeni.

Jedno jediné mne na lodi zarmoutilo. Byl to pohřeb jednoho Senegalce, který
náhle po mořské nemoci zemřel. Byl zašit do pytle, do kterého vloženo několika
kilové závaží.

Všechno mužstvo se shromáždilo na palubě. Improvisovaná rakev byla zakryta
francouzskou trikolorou a položena na okraj zábradlí paluby na široké prkno. Po
proslovu nejvyššího představeného Senegalcova a požehnání lodního kuráta byl
pytel s nebožtíkem shozen do moře, které se stalo jeho hrobem.

Za několik dní po tomto výjevu blížili jsme se k Soluni, která byla basí spojenců
pro operace na východě.

My, noví příslušníci východní armády (Armée ďOrient), blížili jsme se zemi
nám neznámé. Jaký osud nás čeká, o tom jsem já ani druzí neuvažovali; hlavně nám
šlo jen o to, abychom byli co nejdříve na určeném místě mezi Srby, kteří v té době
byli na všech stranách a frontách poraženi. Cekali na spojence a hlavně na Fran
couze, kteří jim měli poskytnouti pomoc, potraviny a střelivo. Transporty, děla
a jiné, hlavně diplomatická vyjednávání, bylo příliš pomalu uskutečňováno a tak
Srbové krok za krokem opouštěli svou drahou otčinu, jsouce tísněni se všech stran
Rakušany, Maďary a Němci.

Nejhorší bylo, že jim i vlastní slovanští bratři Bulhaři vypověděli válku a zaskočili
je zrádně od jihovýchodu.

S takovými myšlenkami jsem já i moji kamarádi tlumočníci vystoupili na nábřeží
francouzského úseku přístavu. Odtamtud jsme byli odvedeni do blízkého tábora
126. francouzského zeměbraneckého pluku a současně hlášeni do hlavního stanu
velitele východní armády, generála Sarailla, který byl ubytován v nejpřednějším
hotelu Soluně (tuším na rue de Venizelos).

Bylo nám nařízeno setrvati ještě několik dní v Soluni, až jak se poměry utváří,
a pak že budeme přiděleni k různým velitelstvím francouzské armády.

Volného času jsme použili ku prohlídce města, které je svou minulostí i přítom
ností velmi zajímavé.

Soluň se rozkládá stupňovitě na výběžcích Hortače a na úzkém pruhu pobřežním
s přístavem nanejvýš důležitým pro všechny balkánské státy.

Přístav je chráněný a má dobré dovozní a vývozní podmínky.
Z dob benátských zachovala se dodnes kulatá, daleko viditelná „Bílá věž”. Kolem

města jsou hradby, ovšem zanedbané, s dominující mu pevností „Sedmi věží”.
Jádrem obyvatelstva jsou španělští Židé kromě Turků, Reků, Srbů, Makedonců

a jiných, kteří se sem postupně podle držitelů vlád balkánských nastěhovali.
Po několika dnech dostali jsme určovací listiny k různým štábům divisí, brigád

a pluků jako tlumočníci srbského, tureckého, řeckého a bulharského jazyka. Vybral
jsem si jazyky srbský a bulharský, ačkoliv jsem tyto jazyky vůbec neovládal. Snažil
jsem se proto, abych se stal dobrým tlumočníkem mezi Srby a Francouzi ve smyslu
slovanského cítění.

Já a jeden Polák, jménem Federowski, jsme byli určeni k 57. divisi.
Ihned jsme odjeli vlakem do Krivolaku (jižní Srbsko), v kterémžto kraji byly již

francouzské předvoje, které měly úkol: navázat! spojení se srbskou armádou, která



ustupovala dvěma směry, jeden přes Albánii, druhý na Soluň (šlo o proud na Soluň);
chrániti levý bok srbských armád na ústupu; znemožnit! bulharské armádě vpád
nouti Srbům do boků a zpomalit! jejich agresivní postup na Skoplji ovládnutím
výšin podél pravého i levého břehu řekyVardaru; zabránit! event. ovládnutí Soluně,
ačkoli byla neutrální, neboť království řecké nebylo dosud rozhodnuto, ke komu se
připojí, zda k spojencům či centrálním mocnostem. Spojenci, t. j. Francouzové
a Angličané, nedostali se té doby dále než ke Krivolaku na trati Soluň—Skoplje,
přibližně na hranice srbsko-řecké a srbsko-bulharské na linii: Bitolje—Přilep—
Strumica (stanice).

Náš vlak, který měl asi 20 vagonů, byl naložen potravinami, municí a několika
děly kromě nás tlumočníků a stráže doprovodu.

Jel dosti pomalu soluňskou rovinou; nejdříve k severu, pak úplně na západ. Trať
špatně udržovaná běžela podél toku řeky Vardaru na Amatovo směrem přímo
severním. U Jakjali (Jajčevo) opouští dráha tok a přidržuje se Amatovského jezera
dlouhého asi 11 km a širokého průměrně asi 2 km.

Vlak zastavuje v Karazuli, kde odbočuje železná jednokolejná dráha kolem
Ardžanského jezera na Dojran (Poljanin)-Demir-Hiser-Seres-Drama a dále na
Cařihrad. Asi 3 km za Karazuli přejíždíme Vardar na pravý břeh a podle jeho
klikatého toku dojíždí vlak do Gjevgjeli. Od tohoto města, které jest již na půdě
srbské, směřuje náš vlak směrem severozápadním ve značně stísněném údolí Var
daru až k Davidovu, kde přejíždí řeku na levý břeh do železniční stanice Strumica.
Město Strumica je na půdě Bulharska, asi 18 km odtud v přímé čáře. Zde právě jsou
hranice Bulharska nejblíže trati, asi na 8 km.

Odtud asi 8 km (u koty 88) přetíná trať znovu Vardar a vine se po pravém břehu
k Demirkapu (Demirkapija), turecky: Železná brána, která padla do rukou
bulharských 7. prosince 1915, je kraťoučký, ale důležitý mněl asi $60 m dlouhý, asi
30 km sv. od ústí řeky Cmy. Vardar a úzká cestička razí si obtížně cestu ve vysokých,
nedostupných skalách, kde jsme již také pocítili chlad a všude leželo sněhu dostatek.

Za Železnou branou je stanice Demirkapu a pak následuje Negotin, kde jsme
vystoupili a hlásili se u vel. 57. divise. Po obědě nás odvezli auty k 113. brigádě do
nedalekého Krivolaku, kde již bylo živo, plno vojska, děl, automobilů a vozů. Sta
nice přeplněna lokomotivami a vagony prázdnými a plnými. Všude bylo vidět
jakousi desorganisaci, což nasvědčovalo přípravám pravděpodobného ústupu, který
byl také za několik dní nařízen.

Na velitelství brigády přidělili mne k 372. pluku, kamaráda k 242. pluku. Brigádu
tvořil pluk 371 a 372. Pluk 242 byl již součástí 114. brigády.

Z velitelství brigády, které bylo umístěno přímo na nádraží v Krivolaku, převezli
mne vojáci ženijního oddílu na pramici přes Vardar do protější bezvýznamné ves
ničky jménem Pepeliště, kde bylo velitelství 372. pluku.

U pluku byli již dva tlumočníci, dva Srbové, četař a vojín, přidělení od srbské
armády jako spojovací orgánové srbské armády s francouzskou. Byl jsem hned
ubytován a po příchodu velitele pluku ihned jsem se mu hlásil.

Zatím jsem měl na starosti zajišťovat! ubikace, opatřovat! dříví, slámu, seno,
potraviny, pomocné rekvisice atd.

Po několika dnech dán rozkaz k ústupu na Soluň. Posice na Kara-Hadžali
opuštěny plukem a ponechány na pospas Bulharům. Toto rozhodnutí se stalo na



rozkaz gen. Sarailla, poněvadž dosud vyjednávání s Reky bylo bezvýsledné, ba
zdálo se, že se přikloní k centrálním mocnostem. Bulhaři vpadávali Srbům více
a více do boků, hrozilo dvojí nebezpečí: zpředu Rakušané, Němci a Bulhaři, zezadu
neupřímní a nerozhodní Rekové, čímž hrozilo i nebezpečí, že spojenecké armády
budou odříznuty asi v místech, kde je stanice Strumica.

Evakuace byla obtížná. Pluk postupoval za plukem údolím Vardaru, jiné komu
nikace nebylo, cesty byly v špatném stavu, zasněžené, kluzké a ledem pokryté, staly
se neschůdnými, obzvláště pro naše soumary.

Katastrofa byla hrozivá.
Dík duchu francouzské armády, zásluhou jejíchvelitelů a velice obezřeléhovelitele

„Východní armády” generála Sarailla byl plán ústupu dobře propracován a proveden
poměrně s malými ztrátami, při čemž duch armády byl skvělý.

Zato však srbská anpáda byla zubožená, hladová, bez prostředků; razila si cestu
v nehostiných krajích Albánie na Valonu a na Soluň, aby se později znovu vzcho
pila a udeřila na uchvatitele rodné země.

Náš pluk ustupoval za bídných podmínek podél levého břehu Vardaru. Ústup
počal 6. prosince 1915. Spatně udržovaná silnice a schůdná jenom pro muly a sou
mary, koně a pěšáky. Prapor za praporem zdržoval postup Bulharům, kteří měli
velice výhodné posice (vyvýšeniny na Gradec-planině a podél bulharsko-srbských
hranic), chráně tak blízká města Strumicu a Petrič atd. proti Srbům a spojencům.

Hranice běžela přímo na hřebenech Gradec-planiny a Belašice-planiny, které
ovšem měli obsazené Bulhaři, a tím byli ve výhodě .Vlaky a vojsko, které ustupovaly
údolím Vardaru, byly často zasypávány deštěm střel z pušek s výšin náhorní
planiny.

Z pravého břehu jsme ohrožováni nebyli, neboť tam ustupoval pěší pluk 371
a dále podél něho přes Mariánskou planinu pěší pluk 242. Fronta byla prolomena
na Crné řece dne 4. prosince 1915 armádou bulharsko-německou, která však ne
mohla rychle postupovat!, ježto údolí Vardaru nebylo dosud vyklizeno, ba naopak
ještě 6. prosince byli při vtoku Crné řeky do Vardaru na místech Francouzové
a u města Doiranu Angličané, kteří zde kladli odpor.

Teprve po 6. prosinci 191$ hnuli se spojenci k Soluni přes řecké hranice, které
obsadili dosud neutrální Rekové. Náš pluk ve svazu brigádním a divisním ustupoval
až k Gjevgjeli, při čemž vysílány do boků zajišťovací oddíly a části, které měly jen
nepatrné ztráty vzhledem k poměrům, jaké tou dobou panovaly. V městě Gjevgjeli
byl pluk ubytován na cestě k Mojině ve vesničce nám nepřátelské. K zdolání
obyvatelstva bylo nutno vyslati jeden prapor. Zároveň odeslán jeden prapor pod
velením mjr. Bourela do Sermeniny, vesničky dosti daleko v horách. Jako před
vojové hlídky vysláno několik jezdců (dragounů), pak pěší přezvědčíci s civilním
průvodcem, kterého jsme potkali na cestě. Tento starý člověk rozuměl srbsky,
a proto jsem se s ním ihned dorozuměl o cestě do vesnice, kamž jsme měli doraziti
týž den večer.

Po dlouhé době nám pověděl, že již půjde svou cestou a že Sermenina je ještě
tolik a tolik času daleko, ale velitel praporu nechtěl ani slyšeti, a tak musil starý čuža
s námi chtěj nechtěj až do Sermeniny. Bylo mně ho líto, ale nic naplat. „Devoir
avant tout” — „Povinnost především”, jak říká francouzský voják. Počasí v těchto
končinách bylo obstojné, a tak jsme dospěli brzy horské vesničky se srbskou crkvou.



Nejvyšší hodnostář a nejinteligentnější muž byl místní pop, který nám dal dobré
informace. Nepřítel zde ještě nebyl a sedláci při sbírání dříví v lese v horách spatřili
pěší hlídky, které nejistě postupovaly vpřed. To stačilo veliteli praporu, aby se ihned
rozhodl vyslati ze svých podřízených jednotek dostatečně silné části zajišťovací
s úkolem, provést! záštitu ustupujícím dosud plukům divise, které kryly náš postup
den před tímto obsazením.

Tam jsme vytrvali ještě dva dni a pak jsme ustupovali na Gjevgjeli přes Gurimčet
(Gušet) severně od Mojiny, kde se již vyklizovaly všechny vlaky, nakládalo se zboží
a civilní obyvatelstvo, které nemínilo zde zůstati. K Soluni jsme ihned nespěchali,
ba naopak náš pluk musil znovu na přední stráže do prostoru Gjevgjeli-Bogorodica-
Stojakovo-Selimli a Dantli. Z nádraží vede pěkná silnice přes most železné kon
strukce do Bogorodice. Aby mostu nebylo použito bulharskými vojsky, byl po
přechodu našeho pluku ženijními oddíly vyhozen do povětří. V Bogorodici bylo
přenocování. Části vpředu postavené u Stojakova a Turbey tvořily přední stráže.
Zde se mně stala malá nehoda. V jedné kuči brzy ráno po rychlém odchodu jsem
zanechal na krbu svou náprsní tašku, v které jsem měl uschovány nejdražší doku
menty, jako fotografie svých známých a příbuzných, také nějaké dináry a vojenskou
knížku vydanou i. pochodovým plukem cizinecké legie v Sidi-Bel-Abbessu. Poté
jsme se hnuli přes Sejdeli (řecko-srbské říšské hranice), a tím jsme se octli na řecké
půdě v místě Bekerli. Z Bekerli jsme ustupovali na Rahnovou, kde byl velký odpo
činek a současně zde bylo rozhodnuto i nocovat!. Zajištění za pochodu, vlastně za
ústupu musilo býti stále v permanenci proti přepadu od Bulharů, domorodých
Makedonců (komitů) nebo nepřátelsky smýšlejícího civilního obyvatelstva.

Náš prapor Burel vyslán k zajištění do Ašagi-Mahala. Byla to bídná vesnička při
malé horské říčce Kalinové řeky. Několik kučí (vlastně stodol) skýtalo nám přístřeší.
Části byly na tom ještě hůře, poněvadž byly rozestaveny na linii Cepeli-Rateš proti
Dojranskému jezeru, které již tehdy bylo v rukou nepřítele.

Po špatné noci jsem ležel na zemi, cihlu pod hlavou, přikryt pláštěm, k tomu
hodně zápachu, ale přece pod střechou.

Ráno, když jsem se probudil, jsem zjistil, že ve stodole pod slámou, která se
podobala spíše hnoji, byla zasypána mrtvola koně nebo muly. Rozumí se, že jsem
po původu nepátral, a hned jsem raději odešel.Co jsme tam jedli, ani se nepamatuji.
Zato však jsme se dobře najedli druhého dne v Cuganci. Tam byl totiž sraz celého
pluku k dalšímu systematickému ústupu na Vergetor (Vrešturci). V Cuganci jsem
koupil mléko, slepice a máslo.Náš kuchař se dal do vaření a pečení, a hned jsme byli
šťastnějšími lidmi pod málo příjemnou oblohou.

Zde již přestala zasněžená krajina a nastoupila krajina rozmočená a mnoha říč
kami a potoky rozvodněná. Do Vergetoru byla nudná cesta, mokrá a nevlídná.
Několikráte jsme se musili brodit přes potoky, někdy i dosti hluboké a dravé. Nic
naplat, musilo to býti, mosty žádné a to, co udělali naši sapéři od pomocné roty,
dávno nestačilo.

Ve Vergetoru byla zastávka a rekvisice sena a slámy, poněvadž zde byl čifltik
(selský opevněný dvorec). Sjednal jsem ihned rekvisiční cenu, a již prapory a roty
odbíraly své příděly z hromad, které sedlák během léta nakupil. Protože to bylo
večer, je samozřejmé, že se mnoho sena a slámy rozházelo a přišlo nazmar. Zde
jsme přenocovali také pod stany a pak druhého dne celý pluk, vlastně celá brigáda



ustupovala za velkých dešťů přes Armuči (kde byl poslední delší odpočinek) na
Hajdarli a konečně Avret-Hisar (Žensko). Cesta byla bídná, rozježděná, všude plno
vody; v tomto počasí jsme opouštěli definitivně posice.

Z Avret-Hisarujsme se ubírali na Karabunar,Postolani, Gólobari do Ali Hodžalar
na březích Adži-gólu, kde jsme znovu přenocovali v pravoslavné crkvi.

Z Ali-Hodžalar byl již jen skok do Kjorjinu jižně od Adži-golu, slaného to jezera
v rovině soluňské, asi 20 km severně od Soluně. Do Kjorjinu dorazil 372. pluk asi
kolem vánoc 25. prosince 1915, což znamenalo, že jsme byli na cestě skoro tři
neděle. Byly to týdny strádání a dešťů. Šatstvo bylo promoklé, zavšivené, zablácené,
ba i roztrhané. Při příchodu večer nemohl pluk býti ubytován ve vesnici, nýbrž
v okolí. Tábor byl rozbit a již se spalo na trošce mokré trávy, ale přece bylo lepší
míti nějaké přístřeší než vůbec nic. Při probuzení jsem měl záda mokrá, poněvadž
pršelo celou noc tolik, že voda nestačila odtékat! a tím se stany zatopily k nemilému
překvapení jejich obyvatelů. Tento tábor byl jenom prozatímní, a poněvadž ne
vyhovoval, byl pluk rozdělen na dva tábory, které se měly postaviti podél dvou
roklí, které se táhly od Kjorjinu směrem k Nareši a Soluni. V. prapor dostal místo
podél rokle jižně od vesnice, VI. prapor, pomocná rota se štábem pluku (sapéři,
telefonisti a hudebníci) podél hluboké rokle jihozápadně od vesnice. 371. pěší pluk
byl v Bugarijevu a 242. v Nareši. Naše 124. brigáda v Bunardže jižně od Bugarijeva.
Velitelství 57. divise umístěno v Nareši, odkud bylo již vlakové spojení do Soluně
na trati Sohiň-Kilindir-Seres-Drama a Cařihrad.

První dni se mnoho nepracovalo. Všude se čistil oděv, zbraně a pod. Opravoval
se vozatajský a jiný materiál, doplňovaly zásoby všech druhů. Také utáboření dalo
práci. Pod stany se totiž prohloubil spodek na 80 cm až 1 m a vystlal důkladně
suchou travou, která se v okolních roklích nasbírala za hezkého počasí, abychom tak
měli jakousi isolaci před vlhkem. Ohníčky jsme s počátku ani nemohli dělati, poně
vadž nebylo dřeva, poněvadž soluňské pláně jsou chudé na dřevo. Bída je taková, že
domorodé obyvatelstvo musí sbírati trus dobytka, ten rozmíchá řezankou a utvoří
jakousi hustou kaši, z které dělá placky a připlácává na stěny kuče, aby tak vyschly.
Po roce se tyto kraviny sbírají, stavějí na kulaté hromady a používá se jich za palivo
při nedostatku dříví v zimě.

Vesnička Kjorjin byla v této době velice ubohá. V noci, kdy nebylo vidět, kdekdo
se tam odebral a vzal kdejaký kus dřeva, ba i kravěnce, aby se mohla uvařit! potřebná
strava. Příděl dřeva ze začátku nebyl. Když již bylo vše vyrabováno, začaly se
strhávati střechy s kučí, které nebyly obydleny, pak chlévy a jiné vedlejší stodoly
u domků obydlených a konečně naši vojáci sáhli i na střechy domů obydlených.
Staly se případy, kdy chudákovi domorodci byla stržena střecha nad samou hlavou.

Naříkání a žaloby zde nepomohly. Soldateska vše umlčela.
Aby se dovršila úplná zkáza vesnice, bylo obyvatelstvo vypověděno do Soluně,

poněvadž Kjorjin byl v pásmu, které mělo býti opevněno.
Nastaly vánoce a je třeba jich vzpomenout!. Vánoční svátky jsme slavili v táboře

poměrně klidně a příjemně bez tradičního sněhu, ale přece byly veselé, poněvadž
jsme měli přístřeší a nebyli vydáni válečnému běsu a počasí, které právě řádilo.

V této době byl jsem přidělen na stravu k malému štábu V. praporu mjr. Burela,
kde byl mimo mne ještě adjutant Rey, četař-listonoš, četař-výzvědčík (na koni)
a písař. Mimo tento personál byl zde pobočník velitele praporu, praporní lékař,



4 cyklisté, několik ordonancí a dva kuchaři. Jeden kuchař vařil pro důstojníky
štábu, druhý pro poddůstojníky a písaře. Kuchyně byla dobrá, příděl byl vždy
hojný a vydatný.

Adjutant Rey a písař dostali k vánocům zásilky z Francie. Žádný smrtelník si
nedovede představiti, jakou měli oba radost, a my ovšem také, poněvadž jsme
věděli, že se s námi bratrsky rozdělí.

Také vojenská intendance k oslavě vánoc přidělila mimořádnou dávku vína,
zavařeniny, koňaku a p. Ze Soluně jsme nakoupili lahvové víno, fíky, pomeranče
a jiné potraviny, které dodávalo Řecko nebo které byly přiváženy z francouzských
kolonií a z Francie. Při této vánoční příležitosti vzpomněl jsem si také na známé
v Paříži a na příbuzné v Cechách, co asi dělají, kdy my docela šťastní byli zakopáni
v zemi a nad sebou měli jen plachtu.

V táboře Kjorjinu jsme tedy dokončili svou Odysseu, která měla znovu začíti na
jaře 1916 směrem na Bulharsko společně s akcí Srbů, Angličanů, Italů, Rusů, Reků
a Černohorců.

Tím se skončila zatím soluňská expedice, která zanechala jistě mnoho vzpomínek
u vojáků Saraillových, a zvláště v srbské armádě, jejíž zbytky se převážely do Alžíru,
na ostrov Korfu, do Itálie a Francie. Dílo zkázy na Balkáně bylo pro přítomnou
dobu dovršeno, ústupy ukončeny, nastala práce k reorganisaci a novému útoku
k zatlačení nepřítele na sever. O tom jindy.

Josef Kot, dozorce vězňů v Kartouzích :

Jak jsem přisel do světové války.
Z vypravování starého ,,poiluee

.

Již od roku 1897 jsem žil na francouzském ostrově Nová Kaledonie. Začátkem
roku 1915 jsem četl v tamějších novinách zprávu z Rakouska o krutém potrestání
28. pražského pěšího pluku za to, že nechtěl jiti do boje proti svým slovanským
bratřím.

Uvažuje o této hrubosti proti nám, Cechům, řekl jsem si:
„Byl jsi deset let pro Francii vojákem, běhal jsi s flintou v ruce v Africe, Asii

a naposled zde v Nové Kaledonii, půjdeš tedy nyní na Němceve prospěch vlastního
národa,”

V tom čase měl jsem malé hospodářství s černoškou jako hospodyní, která sice
neměla půvabu našich evropských hospodyněk, ale zato byla ke mně upřímná
a stačila mému tamějšímu svobodnému životu.

V té době byl jsem stár něco přes 45 let. Kdekdo z mého okolí mě z toho zrazoval,
a abych raději zůstal na ostrově, že se nám tu nic nemůže stát.

Přes všechny domluvy jsem nechal sedlačení a jel jsem do města Noumea a tam
isem se dal zapsati jako dobrovolník na dobu trvání světové války.

To se stalo v březnu a teprve ke konci dubna byl vypraven transport 800 mužů
domorodých míšenců a černochů do Francie.



Cesta do Francie nám trvala 65 dní. Jeli jsme do Austrálie, kdež jsme pobyli
nejdříve v Sydney několik dní. V tomto městě nás obyvatelstvo všude nadšeně
vítalo a dobře hostilo po celý náš pobyt. Rozebrali si nás po skupinách a vodili do
divadel a na výlety do blízkých hor Všude to končilo dobrým papáním a ještě
lepším truňkem.

A v dalších městech australských to bylo podobné. Takový začátek vojny se velmi
zamlouval našim ubohým domorodcům, neboť na Nové Kaledonii nikdy neviděli
to, co se jim ukázalo v bohatých městech Austrálie.

Po odplutí z pohostiné Austrálie brázdila naše loď širým mořem, provázena
zpovzdálí torpédovkami australského válečného loďstva k naší ochraně před pře
padením německými ponorkami, které hleděly každý spojenecký transport z těchto
zemí potopili.

Toto ochranné loďstvo nás doprovázelo až ke kanálu Suezskému. Po jeho celé
délce až k Port-Saidu bylo v obranných posicích rozloženo indo-anglické vojsko.

Z Port-Saidu až do Marseille nás doprovázely francouzské válečné lodi. Tam
jsme zůstali několik dní. Kdo byl za války v tomto přístavním městě, nezapomene
jistě na tamější ruch.

Lodi přivážely ze všech končin světa nové bojovníky všech národů a tímto stálým
přílivem vojska všech barev bylo v městě velmi živo a hlučno. Rozumí se samo
sebou, že každý z nich podle své možnosti chtěl si vynahradili námahu té dlouhé
námořní cesty.

Mnoho vojska prošlo čtvrtí za starou radnicí, kde dcery naší pramateře Evy
takřka všech národů je tiskly na chvilku do svých náručí, a pravda jest, že většina
těchto vojáků později těžce trpěla za trochu koupené nebo jinak nabyté rozkoše.

Náš transport byl rozdělen a rozeslán k rozličným vojenským tělesům. Já jsem
byl přidělen 22. pluku zámořní pěchoty, t č. v Toulonu.

Ihned po příchodu jsem žádal, abych byl co nejdříve poslán na frontu. Mému
přání bylo vyhověno a po 8 dnech byl jsem již na lotrinských hranicích u St.
Menchould.Polovina našeho transportu směnila jednu částv zákopech a já s druhou
polovinou zůstal ve vesnici ležící u blízkého lesa.

Druhého dne jsem si vyžádal dovolem, abych si směl prohlédnout! nejbližší okolí
zákopů.

Při této procházce lesem přišel jsem k zákopu, kde byla v podzemí umístěna
ošetřovna nemocných. V její blízkosti jsem viděl i hromadu lidských těl celých
i částí tam prozatím složených před pohřbením, plné zelených much a dosti již
zapáchajících.

Při této hrozné podívané jsem se zlobil, že jsou v této době vzdělanosti k vůli
několika pošetilcům, kteří se domnívají, že jsou posláni od boha, aby řídili tento
svět, zabíjeny tisíce a tisíce Udí, aniž vědí proč.

V následující noci jsme šli vystřídali druhou část. Zákop, který jsme obsadili, byl
vzdálen asi 50 metrů od zákopu německého.

Před polednem byl jsem poslán s několika muži dozadu do lesa ke kuchyni pro
oběd.

Okolo 2. hodiny jsme dostali každý svůj díl a vraceli jsme se. Nesl jsem 8 chlebů
navléknutých na drátě přes rameno a plátěné vědro vína; jiní nesli hrnce s jídlem.



Za naší nepřítomnosti začalo veliké bombardování se strany německé, a když
jsme se blížili k našim zákopům, přibíhali proti nám již ranění a vyprávěli, jak jest
u nás vše rozbito.

Při této smutné zvěsti se moji soudruzi shodli, že se do zákopu s jídlem nevrátí
a zůstanou stranou v lese až do noci. Odporoval jsem jim a domlouval, že naši
kamarádi nás čekají a že Němci jistě nestřílejí velkými děly také na první linii,
poněvadž by tím stříleli také do vlastních zákopů.

Vše bylo marné a ti mluvkové, kteří za frontou vypravovali, jaké hrdinské kousky
provádějí v zákopech, nechali hrnce na místě a utíkali zpět.

Takto samoten jsem si pravil: „Josko, toto je první den tvého válečného křtu,
ukaž těm mluvkům, že se jako dobrovolník nebojíš konati svou povinnost ke kama
rádům, kteří na tebe čekají v přední linii.”

Upravil jsem si chléb solidněji kolem sebe a šel dále. Za malou chvíli zákop,
kterým jsem musil jiti, začínal být již od střelby zasypán a bylo viděti i dosti stop po
zraněných.

Poněkud dále jsem našel i části rozevřeného lidského těla a mezi tím několik kusů
měděných deseticentimů.

Postavil jsem nádobu s vínem a sebral jeden z nich na památku na tento den.
Několik metrů od tohoto smutného místa jsem spatřil dvě mrtvoly důkladně roz

bité — c’est la guerre . ..
Při tom při všem výbuchy z děl rachotily se všech stran. Protože bylo vše kolem

již rozbito granáty, musil jsem jiti více napravo a tam jsem našel 4 muže a 1 četaře
skrčené pod stanovým plátnem a očekávající tak konec bombardování.

Ukázal jsem jim zakrvácený peníz, který jsem držel stále v ruce, a pověděl, kde
jsem to našel. Nato mně řeld četař: „Člověče, prosím tě, zahoď to, nebo nám to
přivede ještě smůlu všem.” Dal jsem se do smíchu a odpovídám: „Jak chceš, aby
tento peníz někomu přinesl smůlu a zvláště tobě, který jistě nosíš na krku pod košilí
spoustu Svatých škapulířů jako ti nevěřící černoši. Raději vylezte zpod plachty,
která vás neuchrání před žádným obusem, a pojďte se mnou do první linie.” Zůstali
však na místě a já šel dále. Po mnoha oklikách jsem se dostal k večeru k své četě, kde
na nás již vůbec nečekali a myslili, že se žádný z nás neodváží v tom bombardování
vrátit.

Z těchto zákopů nás později odvedli do Champagne, a tam jsem zažil také mnoho
všelijakých dobrodružství a utrpení. Jak známo, byla v Champagni zbudována
ohromná linie německých zákopů, které francouzské vojsko se spojenci musilo
perně a těžce dobývati.

Při jedné takové šarvátce o zákopy dostal náš oddíl v noci rozkaz směniti posice
a v noci obsaditi zákopy, které byly v týž den Němcům odňaty.

Když nastala noc, dali jsme se na pochod a zanedlouho jsme se dostali na určené
místo. Byly tam úkryty, které Němci přes zoufalou obranu musili opustit a zanechali
na místě mnoho mrtvých.

Do těchto podzemních děr se sestupovalo jen zástupem po několika schodech.
Na povel k sestoupení hlásil první panu poručíkovi, že úkryt jest obsazen. Poručík
nařizuje jim oznámiti, že místo jest určeno pro nás, a aby se tedy klidili ven.

Slyšeli jsme, jak jim to hlasitě vyřizuje, ale za chvíli volá zpět: „Pane poručíku,
oni ti chlapi tady dělají, jako by neslyšeli, a ani se nehýbají.”„Tak si na ně, k čertu,



posvěťte a ať je toho konec, přece k vůli několika lidem nebudeme zde venku.” Na
toto vyzvání rozsvítil kousek svíčky a posvítil si na ty, co tam leželi.

Hned jsme ho slyšeli, jak vykřikl, že jsou to Němci, a vyběhl celý zděšený ven.
Při opatrném sestupu jiných se světlem v ruce bylo tam nalezeno 12 zabitých
Němců, které jsme musili vynésti ven a zaujmouti jejich místo. Mnohý z čtenářů si
pomyslí, jak je možno spát na místě, kde se dříve několik lidí válelo ve vlastní krvi.
Ta nešťastná válka tak lidi citově otupila, že každému bylo jedno, zda spí vedle
mrtvého nebo dokonce i na něm.

Teprve ráno jsme prohlédli okolí a shledali, že je poseto mrtvolami Němců
i Francouzů. Mnozí z nich se drželi ještě po smrti tak houževnatě, že jen s obtíží
bylo možno je odtrhnouti.

Od šesté hodiny ranní začali na nás Němci v těchto místech střílet.
Vydán rozkaz k postupu vpřed, při tak prudké palbě jsme musili běžeti kupředu

jeden za druhým v padesátimetrové vzdálenosti od sebe až na bitevní čáru již
předem určenou. Za malou chvilku byla ohromná planina zaplavena vojáčky,
z nichž každý běžel na určené místo. Žel, mnoho a mnoho jich zůstalo ležeti na té
pláni.

Byl jsem též na řece Sommě, kdež jsme také dobývali německých zákopů. Kdo
z vás něco podobného zažil, ví, jak to vypadá. Obývali jsme v jedné části těchto
zákopů a v noci jsme kopali jiné, abychom se tak dostali blíže k nepříteli.

Náčiní k tomu leželo ve dne složeno v koutech a každý z pracujících vzal v noci
kus nářadí do ruky a šel na určené místo kopat.

Za tím účelem se stavěl vždy jeden s krumpáčem a druhý s lopatou dva a dva
vedle sebe, pak se jim odměřil díl, který měla každá taková skupina udělati. Na
konec toho seskupení zbylo nás všech osm, kteří měli jenom lopaty.

Při hlášení panu poručíkovi, že zbylo osm lopat bez krumpáčů, rozzlobil se řka,
že jsme ničemové a že jsme si naschvál vzali lopaty a myslíme, že s nimi nebudeme
nic dělat. Že nám ukáže, jak jsme se po čertech zmýlili. Chtěl nás poslati na dvacet
metrů od nepřátelských příkopů, abychom lopatami udělali zákop pro přední
hlídku, bez ohledu na to, zda nás Němci postřílejí či ne.

Vida bezpráví, které chce nám učinit, řekl jsem mu: „Pane poručíku, podle
vašeho křiku vidím, že vůbec práci nerozumíte,neboť, kdybyste byl nucen pracovat
s lopatou za tím, co kope, viděl byste, jak je to obtížné v noci, když kopající dobře
nevidí a ten s lopatou má za ním vyhazovali to, co větším dílem ani prokopáno není,
a také není naší vinou, máte-li o 8 lopat více než krumpáčů. Pokud se týká té
vyhrůžky, myslím, že si to ještě rozmyslíte, neboť mimo mne těch sedm jsou tátové
rodiny a já doufám, že k vůli té lopatě je nepošlete na jistou smrt. Ale stojíte-li na
svém, pojďte a ukažte nám, kde si máme kopat ten hrob.”

Konečně bylo nedorozuměníurovnáno a poručík se rozhodl přednésti věc veliteli
roty, vytýkaje nám při tom neposlušnost.

Tím byla věc prozatím ukončena, a poněvadž nás nepřítel stále osvětloval, byli
jsme nuceni práce zanechati a vrátiti se do svých zákopů. Byly to jenom narychlo
vykopané díry, kdež jsme byli po jednom anebo po dvou po celý den schováni,
neboť před námi byly asi na 500 metrů německé baterie, které střílely, jak se někdo
ukázal.



Za námi byly mohutné bývalé německé úkryty, v kterých prozatím bydlili ně
kteří z důstojníků, telefonisté a jiní jejich pomocníci. Asi 100 metrů dole bylo ukryto
naše lehké dělostřelectvo, které takřka celý den štěkalo na dělostřelectvo protější,
a proto jsme musili býti až do noci ukryti v našich děrách.

Když přišel večer, poslal pro mne kapitán svého sluhu, že mám hned přijít
k němu. Vlezl jsem do jeho skrýše, kde byli právě důstojníci při večeři. Pozdravil
jsem a čekám, co mně řekne kapitán. Ptal se mne, co jsem to měl s poručíkem. Já
mu odpověděl: vylíčil jsem mu celou příhodu a stěžoval jsem si na nemístnou přís
nost pana poručíka.

Kapitán se přirozeně rozzlobil také a ptá se mne: „Člověče, co jsi zač, že si dovo
luješ s důstojníkem takto mluviti?” Já mu povídám: „Pane kapitáne, jsem Cech
a dobrovolník na dobu této války.” On na mne vyvalil oči a povídá mně tentokráte
po česku: „Co?! Ty jsi Cech?”

Po tomto oslovení jsem byl zase já překvapen a on pokračuje, maje radost z mého
překvapení: „Co ?! To mrkáš, že mluvím česky. A teď mi pověz všechno, co se mezi
vámi stalo.”

Drazí, již dlouho jsem nemluvil naší milou mateřštinou, takže v té chvíli, kdy
jsem se nejméně nadál, že najdu někoho, kdo by mně rozuměl, všecko mě ohromně
dojalo a vypověděl jsem mu vše, co mi leželo na srdci proti nezaslouženému pří
krému zacházení tohoto důstojníka.

Při naší rozmluvě jsem se dověděl, že se kapitán oženil před třemi lety s jednou
dámou z Vinohrad a každý rok jezdil tráviti svou dovolenou do Prahy a tak se naučil
česky. Ostatní přítomní kroutili ovšem hlavou nad tím, jakou řečí to mluvíme.
Když jsme se smluvili, pověděl kapitán druhým důstojníkům francouzský: „Teď,
pánové, tomu všemu rozumím, zde jest jeden Cech a s těmi se málo pořídí křikem,
jen s dobrým slovem se s nimi může podniknouti všecko. Aby vyjasnění bylo úplné,
byli jste oba trochu prudce zaujati jeden proti druhému, a proto si podejte ruce
a buďme všichni přátelé, neboť nevíme, kdy budeme potřebovat! jeden druhého
v tomto zápase na život a na smrt.”

Poslechli jsme a stiskli jsme si ruce, třebaže jsme ještě včera v noci jeden druhému
mnoho vyčítali. Když jsem odcházel, řekl kapitán, že je rád, že jsme se tak dohodli
a že je přesvědčen, že v jeho rotě žádný představený nebude s nikým špatně
zacházet.

Po několika dnech od toho večera jsme byli v zákopech nedávno dobytých od
Němců rozestaveni k jich obhájení na metr jeden od druhého. Druhého dne Němci
časně zrána učinili na nás prudký útok. Nejdříve palbou lehkého dělostřelectva
a pak kulometů. Když myslili, že toho máme již dost, vyrazili ze zákopů a s velkým
křikem a nasazenými bodáky na nás útočili.

Každý z nás měl po ruce plný šálek nábojů do pušek a ruční granáty. Stál jsem
tak, abych mohl rychle a pohodlně střílet.

Nalevo vedle mne byl poručík, v ruce držel revolver a napravo jeden ze starších
válečníků, který se hned ledačeho nelekl. Při tomto útoku měl však vykulené oči
a rukou se hrabal v plném šálku nábojů, aniž mohl jeden vpravit! do pušky. Když
jsem viděl, oč jde, křikl jsem: „Tak co, Frantíku?! Pro strach nenajdeš ani jednu,
která se ti hodí do flinty.” Při těch slovech se on otřásl a odpovídá: „Dobře, José,
žes na mne promluvil, podívej se, jak to teď půjde!”



A skutečně naše puštičky bzučely a pracovaly znamenitě. Ohlédnu se, co dělá
poručík, a vidím, že také není v nejlepší náladě a kliden. Volám naň, usmívá se na
mne a vystrkuje chvílemi ruku se svou bouchačkou, pále rychle do přicházejících
Němců.

Palbou našeho lehkého dělostřelectva a kulometů, které začaly štěkat v pravý čas,
byl útok odražen s malou ztrátou pro nás. Němci byli na tom hůře. Když bylo
veškeré nebezpečí zažehnáno, podal mně poručík ruku a řekl; „Ty, starý, jsi to
podivný člověk, a věř, že jsem rád, že tě mám v naší rotě.”

I přítel Franta, který byl ze začátku tak zmaten, řekl: „Josefe, mezi námi to je
na život a na smrt, nebýt tebe, nevím, jestli bych se byl vzpamatoval včas.”

Poručík nás v této chvíli klidu pobízí: „Braši, mám tady trochu vína a kus sýra,
chcete-li, tak to společně sníme, poněvadž se může státi, že Němci budou útok
opakovati.”

S radostí jsme se každý napil z jeho čutory a zajedli to jeho sýrem.
Od toho času byl jsem s panem poručíkem stále v nejlepším poměru.

*

Koncem roku 1915 jsme útočili zase v Champagni při použití otravných plynů.
Hned zrána jsme se pokoušeli o útok a hnali jsme se za oblakem plynu na německé
zákopy. Při tomto útoku byl jsem ve skupině granátníků a házel jsem již granáty do
německého zákopu, když vtom přiletí jeden od nich a padne asi na 2 metry přede
mne. Vykřikl jsem na své soudruhy: „Pozor!” a rychle jsem se otočil vzad.Vtom
však již granát vybuchl a jedna střepina zranila mě do levého kolena.

Po trapném namáhání jsem se dostal dozadu do ambulance, kde mně dali první
ošetření, a pak za pár dní, když rána trochu ulevila, byl jsem poslán až na španělské
hranice do Pyrenejí do lázeňského města Luchon, kde ve všech větších budovách
byly zřízeny ambulance. Já a několik jinýcn jsme se dostali do Casina, kde se před
válkou bavila jen bohatá společnost.

Tam jsem zůstal až do konce února 1916 a poté jsem dostal čtrnáct dní zotavené,
kterou jsem ztrávil u známých v Abevillers na švýcarských hranicích.

V polovici března jsem se vrátil do Toulonu, kde se shromažďoval právě transport
pro Macedonii. Měli jsme vsednouti na loď „La Provence” v Marseilli. Protože
však náš transport nebyl včas připraven, odplula bez nás. Za tři dni jsme odpluli
za ní a dozvěděli jsme se na cestě, že u řeckých ostrovů byla potopena německými
ponorkami.

Z 1800 se jich prý utopilo 700, a když jsme pluh v místě neštěstí, bylo ještě viděti
spoustu trosek na moři.

V Macedonii jsem zůstal do konce června a na svou žádost jsem byl poslán zpět
na frontu do Francie. V Soluni jsem čekal na odjezd 14 dní. Zde jsem viděl zbytky
srbské armády a občanské uprchlíky ze Srbska. Vojáci byli velmi nadšeni, že se
Francie stará, aby se mohli zase vrátit do boje proti prokletým Němcům a Austri
jákům.

Našel jsem u nich také dva Cechy, kteří vypravovali o zažitých utrpeních při
ústupu srbské armády přes Albánii. Dále mi pověděli, že v Paříži existuje „Colonie
tchěque de France et des volontaires tchěques” a poradili, abych se k nim také

přihlásil, až přijedu do Francie.



Když jsem pak přijel do Francie, hovořilo se, že jsou utvořeny roty složené jenom
z Cechů a že dostaly prapor od města Bayonne. Žádal jsem v Toulonu o přeložení
k nim. Posádkový velitel mi řekl, že o tom nic neví, dal mi však 4 dni dovolené,
abych se mohl v Paříži informovati.

V Paříži jsem vyhledal v Rue Richelieu kancelář české kolonie a byl mile
přijat jejím předsedou mistrem Kupkou. Na mou žádost odpověděl, že to může
povolit! jenom ministerstvo války.

Sli jsme proto do ministerstva společně a tam na mou žádost o přeložení od
zámořské pěchoty mezi krajany v cizinecké legii bylo odpověděno, že to není možné,
abych sečkal až po utvoření samostatné české armády, a pak prý Češi roztroušení ve
francouzských jednotkách budou do ní zařáděni první.

Nezbývalo mi nic jiného, než odjeti zase zpět k pluku do Toulonu, odkudž jsem
byl zase vypraven na frontu k městu Soissons a tam jsem vystřídal mnoho zákopů.
V tom čase jsem dostal Válečný kříž a „La fourragere” v barvě téhož kříže a byl
jsem jmenován desátníkem. Tak jsem to vydržel až do března 1917, do doby nového
velikého útoku. Můj oddíl měl za úkol obsadili „Chemin des Dames”, místo jistě
každému známé. Při útoku padlo našich jako much a já také byl raněn na pravé noze
střepinou dělového náboje.

Nebudu zde vypisovali hrůzy tohoto boje a utrpení raněných, kteří pro veliké
množství nemohli býti všichni z bojiště odneseni včas, takže mnoho a mnoho jich
vykrvácelo na místě. Já sám jsem byl sebrán a obvázán až k ránu, potom odnesen
na nosítkách k vozu taženému koníkem a ještě s jedním raněným četařem odvezen
k nádraží.

Po několikahodinovém čekání vlak se hnul a vezl nás pryč z těch hrozných míst,
kde tolik nešťastných našich spolubojovníků spí poslední svůj spánek, mnohdy ve
velkých společných hrobech.

Náš vlak na každé téměř zastávce nechal mrtvého nebo již umírajícího. Po dvou
dnech jsem se dostal do Bayonnu do lazaretu řízeného dámami tamější společnosti.

Při mém sestupu s vozu přiběhla sestřička a vítá mě: „Vítám vás, pane desátníku,
pojďte, zde u nás se budete míti dobře.” Za naší rozmluvy poznala hned, že nejsem
Francouz, a proto se mne ptala po národnosti. Když jsem jí řekl, že jsem Cech,
hned volala druhé sestry, aby se šly podívali, že si vede desátníka Čecha. Musil jsem
vypravovat, jak to, že jsem ve francouzské armádě a jak jsem se dostal do Bayonnu.

Měli rádi Cechy, a to zásluhou „Compagnie Nazdar”, která tam byla na začátku
války utvořena a odtud později vypravena na frontu.

Po celý několikanedělnípobyt jsem se měl velmi dobře. Když se má rána poněkud
zacelila, žádal jsem, abych byl poslán na frontu. Místo fronty poslali mne do Cassis
u Marseille, kde bylo shromažďováno vojsko na zotavené a i jiní. Odtud se vypravo
valy posily na frontu. V srpnu přišel rozkaz, podle kterého jsem byl jmenován
četařem a s jinými kamarády poslán do západní Afriky k výcviku a náboru domo
rodých černochů. Naše výprava odjela asi v polovině toho měsíce. Loď, na které
jsme se plavili do Afriky, jmenovala se „Europa”.

Při odjezdu z Bordeaux dostala tajné instrukce, kudy má plouti, aby se vyhnula
místům, kudy projížděly německé podmořské čluny.

Tato cesta nám trvala celých 10 dní. Po tomto čase jsme přistali konečně v Dakaru
a odtud po 4 dnech jsme jeli železnicí do St. Louis.



V tomto městě jsme pobyli asi týden a byli jsme tu vypraveni vším možným, čeho
vyžadovala naše cesta dále do vnitrozemí; jeli jsme na malém říčním parníčku, který
plul proti vodě, až jsme se po týdenní plavbě dostali do města Kayes. A pak po
dvoudenní cestě drahou do vojenského tábora 2. senegalského pluku Kaki nedaleko
města Banako, který ležel na středním toku řeky Niger.

Celá tato cesta od moře až do tábora byla velmi pestrá a dobrodružná. Viděli
jsme rozličné druhy opic, ptáků a krokodilů, kteří se povalovali sem tam na břehu
řeky. Obyvatelé těchto krajů se živí lovem ryb, chovem ovcí a hovězího dobytka.

V tábořenás upřímně přivítala tamější asi 15 členná posádka. Starší nás obeznámili
s místními poměry a pomohli nám zaříditi si novou domácnost.

Kasárny pro nás byly vystavěny z kamene a každý z důstojníků měl svůj pokojík.
Podle místního zvyku jsme si našli každý černou dámu pro okrasu svého pokojíku
a sluhu pro domácnost, který měl na starosti udržovati byt a prádlo v pořádku.

Oba, dáma i sluha, byli zjednáni za určitý měsíční plat. Každý den od 6—8 ráno
jsme cvičili velké černé Senegalce ve vojenském umění. Odpoledne, když slunce
trochu zmírnilo svůj žár, měli jsme pod velkými stromy jakousi teorii nebo učení
francouzského jazyka.

Při výcviku mnohokráte došlo k žertovným nedorozuměním, když některý z těch
velkých dětí provedl kousek, kterému jsme se musili chtě nechtě smáti. Uvádím
na př. toto:

Naši rekruti hráli velmi rádi, někdy i celou noc, v karty, takže ráno při nástupu na
cvičení byli hodně ospalí. Abychom je probudili, musili jsme je nechat po příchodu
na cvičiště běhat asi čtvrt hodiny poklusem, při čemž mnohý upadl, a ti, co běželi za
ním, přes něho, takže to byla pěkná podívaná na jejich dlouhé nohy, jak sebou na
hromadě házejí.

Při cvičení ve zbrani byl mnohý tak líný, že bylo třeba naň upozornili domorodého
četaře nebo rotmistra, který se hned rozběhl a spustil naň v lámané franštině a nadal
mu černých zvířat a bambulů černošských, lenochů, ospalců a při tom mnohdy
padla nějaká nebemá, což stačilo, že ten, který ji dostal, běhal a cvičil jako čamrda.
Žertovné bylo, když některý z nich při učení franštině byv i tázán, aby ukázal, co již
umí a jmenoval některé části svého těla, jmenoval popleta ústa a ukazoval na ruce
neb i jinam. Pamět jim všem dobře nesloužila.

Každý pátek byly sňatky a rozvody mezi černochy-vojáky, a to takto:
Do kanceláře sergeant-majora (účetního šikovatele) se dostavily párky, které

měly tyto vážné úmysly. A to nejdříve ty, které si přály uzavřití sňatek. Ceremonie
byla zcela jednoduchá. Sergeant-major se tázal na jejich úmysl, a při kladné odpo
vědi, zda mají 60 franků jako svatební zálohu. Když odpověď vyhověla, dala se jim
stvrzenka, že ten a ta se vzali v kanceláři té a té roty určitého dne a složili zálohu
60 franků.

Tato záloha 60 frankůbyla jakýmsisvazkem, který je mělpohnouti, aby co možná
nejdéle spolu zůstali, protože se stávalo, že si po uplynutí málo dní, když první láska
přešla, přicházeh stěžovat jeden na druhého, že si vzájemně nevyhovují, a žádali
o rozvod. Při rozvodu přivedli již s sebou svědky, že ta neb ona strana je vinna tím,
že nemohou spolu žít. Při důkaze vzal od nich sergeant-major stvrzenku, kterou
dostali při uzavření sňatku, roztrhal ji a zároveň přiřkl 60 franků zálohy tomu, který



dokázal vinu druhého. Rozumí se, že se to při tomto úřadě neodbylo bez křiku nebo
nadávek s obou stran, ale celkem vše končí vždy dobře.

Po čtyřech měsících pobytu v tomto kraji jsem dostal „Médaille Militaire”,
vyznamenání za svá dvě ranění na francouzské frontě. Při té příležitosti měl celý
plukpřehlídku a plukovníkmnedekorovalj ménem presidentafrancouzskérepubliky.

Náš život se vlekl zcela jednotvárně až do června roku 1918, kdy nás bylo vypra
veno osm sergeantů do západního Sudanu k provedení náboru tamějších domo
rodců. Každý z nás si zaopatřil vše, čeho bylo třeba na tak dalekou cestu, a admini
strace nám dala zásobu potravin i všechny nutné maličkosti, které nebylo možno
jinde koupiti.

V Banaku jsme vsedli do lodic, které domorodci popoháněli dlouhými tyčemi.
Cesta po Nigru nám trvala 20 dní až k tvrzi Mepy, kde jsme vystoupili z lodí a při
pravovali se 3 dni na další cestu koňmo. Čtvrtého dne dostal každý z četařů koně
osedlaného vysokým arabským sedlem a doprovázeného majitelem neb jiným ob
čanem k obsluze. Představte si tu naši kavalkádu. Mezi námi byli jen 2 dobří jezdci,
ostatní jsme nikdy na koni neseděli. Jízda za těchto podmínek a v tomto parnu
nebyla zrovna příjemná. Koně byli měněni každých 4—5 dní.

V několika dnech jsme si zvykli jízdě po zcela primitivních cestách, vlastně
trochu širších pěšinách. Nosiči se zavazadly byli doprovázeni naší černou eskortou,
a tak jsme každý den urazili určitou etapu. Časem jsme jeli i v noci, při měsíčku,
a odpočívali ve dne, což bylo lepší pro koně i pro naše lidi. Po pětadvacetidenním
putování jsme se dostali do města, kde již byla pohromadě odvodní komise i branci.
Každý z nás jich dostal 500—600 a nastoupili jsme zpáteční cestu do našeho tábora
Kaki. Pro všechny jsme dostali potřebné peníze na zakoupení každodenní stravy
a byla nám určena cesta, kudy máme jiti. Byly nám určeny denní stanice, a tak každý
den j sme musiliuraziti cestu do stanice, kde bylo již pronás všepřipraveno. Obyvatel
stvo musilo pro nás vařiti maso a j akousi hustou kaši. Bylo živo v každé takové stanici.

Staří i mladí obého pohlaví musili nosit vodu a dříví a snažit se, aby nováčkové
dostali co možná nejdříve jisti. Já, jediný běloch, jsem jel na koni, mou pušku nesl
jeden desátník někde na konci našeho proudu.

Každý odvedenec dostal hned při odvodu 200 franků, červený fez a plátěný oděv
khaki s třímetrovým modrým vlněným širokým pasem. Takto naše tlupa vypadala
velmi pestře. Všude, kde jsme tábořili, přikupovali si moji vojáčkové slepice, kozy,
ovce a vše, co zde bylo možno dostat k jídlu.

Domorodí čarodějové jim prodávali všelijaké amulety proti kulím a jiným škod
livým věcem. Během naší cesty jsme všichni zažili různá dobrodružství s tamějším
dámským světem, o tom však raději pomlčím. Po pětačtyřicetidenní pouti jsme se
konečně dostali do tábora, kdež jsem odevzdal všechny průvodní listiny výpravy.
Při loučení s těmito lidmi bylo mně teskno, neboť po celé té cestě byli ke mně velmi
hodní, třebaže jsem byl časem nucen některého z nich potrestat pro neposlušnost.

Tato tříměsíční výprava měla pro mne kruté následky. Hned druhý den po našem
návratu onemocněl jsem zle španělskou chřipkou, takže moji soudruzi z tábora měli
strach, že nevydržím.

Tato nakažlivá nemoc řádila mezi domorodci a bělochy a každý měl strach, aby se
nenakazil a nerozloučil se s tímto světem. 4c—60 černochů umíralo v okolí a naši
vojáci měli hodně práce s jich pohřbíváním.



Po dvacetidenním pobytu v nemocnici jsem se vzpamatoval a po dalším odpo
činku jsem se pomalu uzdravil.

Konečně jsem byl v měsíci listopadu na rozkaz ministerstva války z Paříže poslán
do Cognacu ve Francii do československé armády.

Měl jsem z toho velkou radost a cesta z Afriky do Evropy byla mně dosti dlouhá.
Po všelijakých trampotách přišel jsem dne 23, prosince 1918 do Cognacu a 24. byl
jsem na náměstí v zástupu lidí, kteří se dívali na odevzdávání praporu věnovaného
městem Cognacem našemu 23. střeleckému pluku.

Byla to krásná podívaná na hochy stojící v řadách jako svíce. Dvě dámy vedle
mne stojící si povzdychly: „Podívejte se tamhle na toho důstojníka, je to garc, co?
Chtěla bych se s ním seznámit.” Usmál jsem se a pověděl jí: „Těší mne, madame,
že uznáváte statnost mých krajanů.” Vykulila na mne oči a ptá se: „Jakých vašich
krajanů! Přece vy máte uniformu zámořské pěchoty a povídáte, že jsou to vaši
krajané.” Když jsem jim vše vysvětlil, pozvaly mě k nim do rodiny na čaj.

Přišel jsem trochu pozdě do té naší armády, a proto jsem byl přidělen jako
rotmistr k 24. pluku, s kterým jsem se vrátil v březnu 1919 do osvobozené vlasti.

S 24. plukem byl jsem poslán do Milovic a pak do Znojma. V roce 1920 jsem byl
propuštěn, protože jsem dosáhl 50 let. Po delším čekání v měsíci červenci 1921
dostal jsem místo dozorce vězňů v Kartouzích, kde jsem ještě dnes.

Tím končím své vzpomínky, jak jsem se dostal do světové války, a všem, kdož to
budou čisti, volánfsrdečné; „Zdar od starého poilu!”



I. ČESKOSLOVENSKÁ BRIGÁDA VE FRANCII







Důstojnický sbor 22. Čs. pluku v Jarnaku. — Le Corps des officiers du 22É; Rgt. T. S. á Jarnac.



Richard Kadlec:

Čs. brigáda ve Francii.

Základním kamenem k našemu zahraničnímu vojsku ve Francii byla setnina
„Nazdar” ve francouzské Cizinecké legii. Vznikla na začátku světové války, kdy
česká kolonie ve Francii vytušila jedinečný okamžik, který se jejím vypuknutím
našemu národu dostavil, a kdy její členové správně pochopili svou povinnost
k národu, která se jim jevila jako dobrovolná účast v bojích proti centrálním
velmocem. Od demonstrací v prvních dnech srpna 1914 před rakousko-uherským
konsulátem přešli Cechové a Slováci v Paříži k vážnému skutku, odhodlávajíce se
vstoupili do Cizinecké legie, aby tak dokumentovali svým skutkem vůli národa
vybojovalive světové válce po boku dohody svému národu samostatnost a svobodu.
20. srpna 1914 byla otázka cizích dobrovolníkův Cizinecké legii rozhodnuta v klad
ném smyslu a již za dva dni prošli dobrovolníci odvodní komisí, aby 24. srpna
dojeli do Bayonnu, kde v instrukčním táboře podstoupili počáteční výcvik potřebný
k účasti ve válečném reji.

Počet prvních dobrovolníků dostoupil šesti set, z nichž asi 40 přibylo z Londýna,
jako výkvět české kolonie v Anglii. Utvořila se z nich rota „Nazdar” praporu C
pochodového pluku Cizineckélegie, k němuž v měsíci září byli přiděleni první čeští
důstojníci, poručíci V. Dostál a R. Audritzký. Dne 12. října dostala setnina péčí
bayonnských dam svůj praporec a naň přisahala.

Dne 23. října 1914 odjel prapor Cna bojiště a byl v Mailly-Champagnes Cizi
neckým plukem přidělen i.Marocké divisi. Již 6. listopadu odešla jedna četa
setniny do zákopů v Bois de Zouaves, kam druhého dne následovala celá česká
setnina. Není možno v krátké této vzpomínce sledovali rotu „Nazdar” na všech
jejích místech boje, je třeba přestali na pouhém a ještě neúplném výčtu úseků, kde
stateční hoši nešetřili ani námahy ani krve ani životů, aby dokázali, že svobodu
národa chtějí vykoupili svými obětmi. Je to úsek Berthonval u Arrasu, kde
rota „Nazdar” byla první v útoku a pronikla do hloubky 8 km v nepřátelských
posicích, kde však také padlo na 40 českých legionářů s por. Dostálem v čele
v jasném dnu 9, května 1915. Pro velké ztráty byla tehdy česká rota „Nazdar”
rozpuštěna a její členové se smísili v ostatních jednotkách Cizinecké legie.

Již 15. června 191$ odchází celý plukCizinecké legie do úseku u Souchez v Artois,
kde zdařilým útokem znovu dokázal, že není odporu, který by nezlomil. Po krátké
účasti v úseku mylhúzském přestěhovala se legie s českými vojáky do úseku cham
pagneského a zúčastnila se útoku nedaleko od Suippes. Následovaly dlouhé doby
pobytu v zákopech v posičním boji střídané se sporými odpočinky. 1. července
1916 účastní se čeští dobrovolci v rámci Cizinecké legie útoku u Belloy en Santerre,
kde se bravurním protiútokem 26 českých vojáků podařilo osvobodili jednu četu
pluku již Němci zajatou. Za svou chrabrost a odvahu byla česká druhá četa
1. setniny Cizinecké legie citována v armádním rozkaze generálem Manginem
s velice pochvalným uznáním. Dne 17. dubna 1917 v boji u Auberive získávají čeští
legionáři nové citace generála Nivellea a rozšiřují slávu českého jména po celé
Francii. V měsíci srpnu účastní se bojů u Verdunu, útoku na Cumieres a na vesnici



Forges.V úseku Flirey, poměrně klidném, dostávají čeští legionáři zprávu o dekretu
presidenta republiky, vydaném dne 19. prosince 1917, o zřízení československého
samostatného vojska ve Francii. Doufajíce v převedení do svénárodní armády, těší
se již na svou příští práci s ní. Zatím je jim třeba podstoupit! nové boje 8. ledna 1918
u lesíka Bois de Mortmare, dne 26. dubna útok u vesnice Cáchy a lesíku Bois
ďHangard, kde zastavují útočící Němce a zahánějí je na útěk. 28. května vidíme je
v boji u Soissons, dne 12. června u Amblemy na Aisně a v první polovici července
u Saint-Pierre-Aigle.Po útoku dne 18. července 1918, kterýmdobyla Cizineckálegie
silnice z Chateau-Thierrydo Soissons, odchází na zasloužený odpočinek v Saint Just.

Dnem 7. srpna 1918 končí se historie českých legionářův Cizinecké legii. Loučí se
s nimi odcházejícími do své armády ve Francii plukovník Rollet a děkuje jim za vše,
co vykonali pro Francii a slávu Cizinecké legie.

Plán uskutečnění československého samostatného vojska byl základní myšlenkou
pařížské Národní rady od jejího ustavení. Zásadního slibu o zřízení československé
armády ve Francii dosáhlprof. Masarykdne 3. února 1916, kdy bylpřijat ministrem
Briandem, a při zahájení bitvy verdunské počítalo se v Národní radě už pevně
s dopravou čs. zajatců z Ruska do Francie. První výprava čs. vojínů do Francie byla
organisována péčí Stefánikovou, který v Rumunsku sestavil oddíl asi 400 čs. dobro
volců, jenž 21. července 1917 představoval v La Pallise ve Francii, kamž byl
dopraven, první zárodek rodícího se čs. vojska na francouzské půdě. Přispěl pravdě
podobně k tomu, že dr. Beneš mohl již 5. srpna 1917 telegrafovali do Ruska, že
ujednal s generálním štábem i s vládou definitivní zřízení armády ve Francii.

Dne 14. listopadu 1917 oživly ulice Cognacu pochodem oddílu 1130 vojáků se
110 důstojníky a důstojnickými čekateli, kteří sem přibyli za vedení starodružiníka
kapitána Husáka, aby tvořili první pevný kádr příštího samostatného vojska. Druhý
menší oddíl z Ruska, vedený kapitánem Gibišem, byl zdržen na cestě a dojel teprve
koncem dubna 1918 do Cognacu, kdy formování pluků bylo už v plném proudu.

Druhou důležitou složku francouzské legie tvořili američtí dobrovolci. K jejich
získání bylo třeba souhlasu americké vlády, kterého za určitých omezení dosáhl
Stefánik. Aby nábor dobrovolců byl úspěšný, přijelo v únoru 1918 do Severní
Ameriky poselstvo československých důstojníků a vojáků, které provádělo agitaci
po celém náborovém území, jehož výsledkem bylo přes 2300 dobrovolců. Ti byli
přiděleni částečně k 21. a 22. čs. střeleckému pluku a tvořili největší část 23. střelec
kého pluku. První oddíl 81 amerických dobrovolců přijel do Cognacu dne 23. listo
padu 1917, další dne 28. listopadu, 11. prosince, 29. prosince a později. Všechny
výpravy byly stejně srdečně a okázale uvítány v naší armádě všemi námi.

Třetí složku francouzské legie tvořili zajatci československénárodnosti ze Srbska,
kteří po srbské porážce v roce 1915 ustoupili spolu se srbským vojskem přes Albánii
na Korfu, odkud byli po velikém strádám převezeni do Itálie a později do Francie.
Jejich nábor bylo možno počíti teprve v únoru roku 1918 a prováděli jej členové
ruského a srbského oddílu důstojnického sboru. Nábor poskytl přes 3000 vojáků,
kteří byli velmi platnými členy revolučního vojska.

Národní rada pařížská spoléhala i na možnost převésti značný počet zajatců čs.
národnosti, kteří byli na půdě Itálie, do Francie, aby zde posílili naši jednolitou
armádu. Úsilí členů Národní rady se potkalo se značnými potížemi; italská vláda
zabránila přesunu našich zajatců ve větším měřítku do Francie a povolila naproti



tomu formování naší legie v Itálii. Přes to ve formě jakési výměny za vycvičené naše
důstojníky bylo možno odeslati do Francie asi 800 zajatců z Itálie, kteří přibyli do
Cognacu za vedení kpt. Seby a byli zařáděni do československých pluků.

Sluší ještě připomenout!, že po dohodě mezi československou kolonií ve Francii
a Národní radou v Paříži byly dne 25. března zahájeny v Paříži odvody příslušníků
čs. kolonie a odvedení její členové byli zařáděni jako vojáci do 21. čs. střeleckého
pluku v Cognacu.

Konečným doplněním národního vojska byli naši legionáři z Cizinecké legie, kteří
teprve 7. srpna byli propuštěni ze svazku Cizinecké legie a přiděleni českosloven
ským plukům, tehdy už na bojišti v Alsasku.

Početně nepatrné skoro bylo zastoupení Cechů a Slováků z řad srbského dobro
voleckého korpusu z Ruska, když tento byl z Ruska odeslán na soluňskou frontu.
Zásluhou dr. Beneše a gen. Stefánika bylo z něho převedeno ve dvou částech asi
40 důstojníků a na 300 vojáků-dobrovolců do našeho samostatného vojska ve
Francii, kam druhý oddíl dojel dne 5. května 1918.

Historie samostatného čs. vojska ve Francii se dělí na dvě části. První částí bylo
období organisační, které bylo zahájeno přibytím prvního transportu českosloven
ských dobrovolců do Francie dnem 21. července 1917, a končí se ponenáhlu od
jezdem 21. a 22. čs. střeleckého pluku na frontu v Alsasku v měsíci červnu 1918.
Úředně bylo zahájeno formování čs. vojska ve Francii dekretem vlády a presidenta
francouzské republiky dne 19. prosince 1917 o zřízení československé vlády ve
Francii, který byl nadšeně uvítán celou československou veřejností a našimi vojáky,
kteří již byli ve Francii. Na oslavu vydání dekretu byla nařízena velitelem čs. pra
poru v Cognacu přehlídka, při níž promluvili o významu dne a o dekretu kapitán
Husák, velitel praporu, a poručíci Kopal a Žďárský. Při té příležitosti byl vojákům
praporu představenkapitán Snejdárek, který byl k nim přidělen jako příští pobočník
velitele 21. pluku a spojovací důstojník mezi štábem vojska a pluky.

Utvoření samostatného vojska jevilo se tím, že byly vytvořeny samostatné pluky,
omezené přirozeným rámcem vrchního velitelství francouzské armády. Velitelé
nižších jednotek měli býti českoslovenští důstojníci, velitelství vyšších oddílů, počí
najíc praporem, bylo svěřeno francouzským důstojníkům do té doby, nežli budou
čs. důstojníci k tomuto účelu vychováni. Byly zachovány při tom některé zvláštnosti
dobrovolnického našeho vojska, zejména bratrská forma styků mezi představenými
a vojáky, zato bylo nutno a nezbytno přijmout! úplně francouzskou vojenskou
organisaci a podrobili se francouzskému výcviku a kázeňskému řádu. Aby důstoj
níci a poddůstojníci byli co nejlépe připraveni na své nastávající úkoly, měli projiti
různými kursy francouzské armády, z nichž nejdůležitější byl důstojnický kurs
velitelů čs. v St. Maixent.

12. ledna 1918 konalo se v sále městské radnice v Cognacu ustavení 21. čs.
střeleckého pluku, jemuž byli přítomni francoužští důstojníci s podplukovnikem
Philippem v čele, kteří byli k nám přiděleni jednak jako velitelé, jednak jako tech
ničtí rádci čs. důstojníků. Dr. Beneš za Národní radu představil přidělené fran
couzské důstojníky a promluvil o významu dne i o tom, jaké úkoly naše vojáky nadále
očekávají. Odpoledne konal nový velitel pluku pplk. Philippe přehlídku praporu.

Velitelem 21. čs. střeleckého pluku byl jmenován zmíněný už pplk. Philippe,
plukovním pobočníkem byl Snejdárek, velitelem I. praporu commandant Gillain,



pozdější velitel pluku, pobočníkem poručík Čermák, veliteli rot por. Kopal, Voců,
Vlasák, Matička. U II. praporu se stal velitelem commandant Bourguignon,poboč
níkem por. Kadlec, veliteli rot por. Sidlík, Kouklík, Ingr, Skála. Velitelem III.
praporu byl určen kpt. Julienne, pobočníkem por. Bláha, veliteli rot por. Bednář,
Martínek, Satorie a Bělin.

Nastalá doba byla věnována usilovnému probíráni bojového výcviku podle fran
couzské metody. Nebylo však při tom zapomenuto ani vnitřního života bratrského
tábora. Jeho ukázkou, a to velmi zdařilou, bylo sokolské cvičení našich vojáků dne
17. března 1918 v Cognacu při „Manifestation Interalliée”, kde byl širokému obe
censtvu předveden vyspělý výcvik a zvláště společná prostná vojáků Sokolů, Ale
i jinak se snažili čs. vojáci zachovati si vysokou morální úroveň, na kterou byli
právem hrdi. Byl to zejména football a lehká atletika, které se vojáci s láskou věno
vali, byl to zvláště pěvecký kroužek, který vedením br. Rytíře dosáhl pěkné výše
a mnohauznání. Velkou zásluhuo dokonalou mravníúroveň měli američtí a pařížští
naši krajané, kteří se postarali o větší knihovnu českých a slovenských prací a kteří
zasíláním českých a slovenských časopisů udržovali vojáky ve spojem s celým
zahraničním revolučním hnutím.

19. března byl položen základ k 22. čs. pluku tím, že části vybrané z jednotlivých
praporů byly spojeny a přemístěny do Jamacu, aby tam připravovaly vše pro
organisací příštího nového pluku, který byl 20. května oficiálně postaven, a tím také
utvořena první československá střelecká brigáda ve Francii.

Generál Janin, který mezitím byl v souhlase s Národní radou jmenován vrchním
velitelem čs. zahraničního vojska, přijel dne 9. června do Cognacu, aby přehlédl
brigádu před jejím odchodem do etapního území. Při té příležitosti dekoroval
několik důstojníků i vojáků francouzským válečnýmkřížem, jehož si dobyli udatným
chováním při svých pobytech u francouzských jednotek na frontě.

11. a 12. června odjely oba naše pluky do etapního území v Damey a Attigny
v departmánu vogeském v blízkosti alsaské fronty.

Zároveň s odjezdem obou pluků na frontu byl v Cognacu zřízen náhradní prapor,
který měl shromažďovat! a organisovati další přicházející dobrovolce a který se stal
také shromaždištěm raněných a onemocnělých čs. dobrovolců propuštěných z ne
mocnice. Tam byly také položeny základy k příštímu 23. střeleckému pluku, který
byl 3. prosince 1918 formálně ustaven.

Zatím se oba pluky v etapním území pilně připravovaly k svému vystoupení na
alsaské frontě. Před samým odjezdem konala se v Damey slavnost odevzdám pra
poru věnovaného městem Paříží 21. čs. střel, pluku. Bylo to 30. června, kdy velitel
pluku pplk. Philippe přejal prapor před nastoupivší brigádou z rukou presidenta
francouzské republiky a kdy vojáci obou pluků složili na prapor přísahu, že chtějí
bojovali tak dlouho, dokud nebude dosaženo samostatnosti zemí československých.

Ve výročí památné bitvy zborovskéodcházel 21. čs. střelecký pluk dne 2. července
na alsaskou frontu, aby brzo byl následován 22, čs. střeleckým plukem v úseku
sentheimském. Tím se končí organisační oddíl našeho samostatného vojska ve
Francii a následuje oddíl práce na poli bitev a slávy.

I zde není možno v krátkém náčrtku podali obsáhlý popis bojové činnosti obou
našich pluků. Sentheimský úsek se dělil na dva podúseky, z nichž Aspach le Haut
byl téměř 1500 m široký s opěrným bodem a s posádkou jedné roty. Druhá rota







stála v druhém sledu před vesnicí Roderen opět s 2 četami kulometů a třetí rota
zaujala postavení poněkud vzadu v záloze. Bojová činnost se v tomto podúseku
omezovala hlavně na službu strážní a na výzvědné hlídky, které denně kontrolo
valy sporný pás země až k polozbořenému nádraží v Aspachu.

Druhý podúsek, Michelbach, byl jižně od Aspachu le Haut. Zde byla bojová
činnost již mnohem živější. Nepřátelská posice byla poměrně blízká, přinášela
s sebou pernější práci prvního sledu a nebezpečnou palbu nepřátelských minometů
i děl. I tam byly podnikány časté výzvědy a jednotlivé boje hlídek.

V těchto úsecích se od 8. července střídaly všechny prapory 21. čs. pluku až do
16. září, kdy byly vyměněny 8. francouzským pěším plukem. 20. července převzal
pluk k svému úseku ještě úsek Nord, když 3. prapor vystřídal americký pluk, který
až do té doby hájil toto území. 2. srpna byla československá brigáda pod velením
plk. Philippa zařaděna spolu se 103. francouzskou brigádou 205. a 319. p. pluku do
53. francouzské pěší divise.

Z důležitějších akcí připomínám přepad, který dobrovolníci II. pěšího praporu
21. čs. pluku podnikli za velení poručíka Pána 19. srpna do německých posic, jenž
se udál úplně beze ztrát a vynesl dva německé zajatce.

Rozumí se, že Němci brzo vyzkoumali, koho mají před sebou, a chtěli zlomiti
bojovnou náladu našich vojáků různými prostředky. Mezi nimi byly i letáky, které
házeli do našich zákopů a které svou zkomolenou češtinou posloužily leda k ob
veselení našich bratří.

16. září byla 53. francouzská divise vyňata ze skupiny alsaské fronty a ubírala se
na nové bojiště. Po dlouhých pochodech a přesunech vlakem i automobily přibyla
divise dne 10. října do Mourmelon le Grand, aby odtud byla vyslána do úseku
terronského v Argonnách.

Nastaly nejdůležitější dni našich francouzských bojů u Terronu a Vouziers. Obě
bitvy 21. a 22. střel, pluku, jejichž význam vyžaduje, aby jim byly věnovány
zvláštní kapitoly, skončily se vítězstvím obou pluků, které si tak zasloužily citace
v armádním rozkaze generála Gourauda, velitele IV. armády.

Po vystřídání dne 30. října, kdy zatím v Praze byla již prohlášena samostatnost
čs. státu, odešly oba pluky do okolí Hauvinné, kde 8. listopadu vykonal jejich
přehlídku dr. Beneš s generálem Gouraudem, při níž jim oznámil i nastávající brzký
odjezd do vlasti. V Damey, kam se oba pluky později znovu vrátily, navštívil je
president republiky Masaryk, aby jim poděkoval a připomenul práci, která je i na
dále očekává na území svobodné republiky.



Front. Kryštof:

Legionářova prosba.
Před vámi, pánové, zástupci mocných říši,

já, prostý synek malé české země,
odvažuji se vztyčiti své témě
a zeptati se, zda až k vám se slyší
uprostřed hukotu válečné potopy
zoufalé vzkřiknutí ze srdce Evropy.

Za lemy hor, tam v dálném ústraní,
kde dřív se myslilo, že žiji cikáni,
tam stojí národ obklíčený vrahy,
jak v římském cirku gladiátor nahý,
a řadu století lítě se hráni
čelistem šelmy holou jen dlaní.

A všude vůkol, kam jen patři,
běsem a bolestí zkalené zornice,
zbělelé kosti rozsápaných bratří
od břehů baltických, z Polabí, z Lužice.
Hradby a mříže na všechny strany,
jizva dle jizvy, rána dle rány.
na život, na smrt uprostřed arény
zápasí národ krví *vou zkrocený.

A když tak pohlédnu do kraje,
od lesů Šumavy až k vlnám Dunaje,
na plné žaláře, popravčí lešení,
jako psu vzteklému rty se mi zapění.
Vy nemohlijste zříti z této dáli
tu půlnoc smutku, jež zemí českou stměla,
ni pěsti, jež se vztekem zatínaly,
sevřené zuby, zachmuřená čela,
vy nemohlijste z této dálky zříti
krůpěje horkých slzí v mužném líci,
když na porážku z domů mělijiti
s prokletím na rtech čeští nevolníci.

Však dnes, kdy vítr z karpatských stěn duje,
z údolí Soče a ze srbských plání.
dalekým krajům s úctou vypravuje,
jak český voják odkaz předků brání
přes hrozby, násilí, obětí hromady.



jak zradou umí změnit v porážku
vítězství ěemožluté armády.
Proto tak často, ač stlumena,
úsečných, výstřelů zvedne se ozvěna
z rakouské muěírny, dávného pekla,
aby zas světu širému řekla :
Hle, při tom ostrém a vražedném zvuku
vzpurná a bouřlivá krev českých pluků
pro zlatou svobodu potokem tekla!

Leč, nestači-lipředků našich kosti,
ni tato krev,jež dosud z žil se lije,
není-liještě našich hrobů dosti,
by pukla pouta dávné tyranie.
vás prosím, pánové, zástupci mocných říší,
vás prosím, zaklínám, pro naše spasení,
otevřte závory všech českých ležení,
kde zajatcové naši pro svobodu dýši,
a s nimi spojte nás,jež jako jiskry dosud
do řad vašeho vojska zavál dobrý osud.

Nás spojte všechny v jeden plamen žhavý,
my půjdem vesele, bok po boku.
na pole smrti, na pole slávy,
jak prudký výbuch hořící lávy,
legie volných otroků.

A ochabnou-li srdce vašich synů
po dlouholetém, těžkém náporu,
my jako skála budem státi v stínu
bělorudého praporu.
V nejprudší vřavě bitevního hluku,
kam nejvíc bije krupobití střel,
nás stavte směle na čelo svých pluků,
před hlavněpušek a předjícny děl,
neb kam by ani ďábel nevztáhč ruku,
tam český voják pro vlast svou by šel!

Uveřejněno v Sokolském věstníku, Chicago 1917.
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Předehry hojů u Vouziers a Terronu.

Místa, kde tekla naše krev, a jména Terron, Vouziers a Chestres budou vždy
památná a posvátná nám i mladé naší armádě. Argonny mají týž význam pro legie
francouzské jako Zborov pro legie ruské a Doss Alto pro legie italské.

Náš lev, symbol naší národní síly, zanechal tu těžkou svou stopu, kterou nesetrou
věky.

Argonny nebyly prvním místem, kde se francouzské legie utkaly s nepřítelem.
Již v Alsasku podstoupily jednotlivé části naší armády menší boje s nepřítelem,

všechny s takovým úspěchem, že Němci brzy poznali přítomnost Čechoslováků na
francouzské frontě, což oficiálně několikráte ve svých časopisech přiznali. Hřbitov
Čechoslováků v Michelbachu dosvědčuje vážnost bojů v Alsasku, třebas nebyly
takového významu a důležitosti, jako byla bitva Argonnská.

O politickém významu bojů franc. legie v Argonnách napsal ministr dr. E. Beneš,
který je především povolán pronésti o nich svůj soud, dosti v svých Pamětech a také
v našem sborníku.

Začátkem října 1918, za krvavých bojů, které sváděly armády generála Gourauda
na celé frontě Champagne, byla naše brigáda v armádní záloze, připravena jsouc
k okamžitému zasažení v boj, konajíc stále únavné noční pochody, podle toho, jak se
těžiště bojů přenášelo z úseku na úsek, a trpěla tak ztráty nepřátelskou dělovou
palbou, která svědomitě zasypávala nejen dalekonosnými, ale i polními děly rozbité
vsi a lesíky, v nichž jsme nacházeli úkryt před zraky a fotografickými snímky
nepřátelských letounů, i silnice, po kterých se konaly naše noční pohyby. Ztráty
byly tím citelnější, že nebylo možnosti je opláceli. Jen se zatínaly zuby a slibovala
mlčky nebo nahlas odplata. Ranění prosili své druhy, které předčasně opouštěli,
aby se pomstili za ně, až se na Němce dostanou; a každý takový slib byl svatě plněn,
když se nakonec dostali Němcům na tělo. Věděli jsme všichni, že nás chystají do
nějaké krásné práce, kde bude potřebí vykonali něco, co nedokáže jen tak někdo.
Viděli v nás elitní sbor, kterého bylo škoda použít k něčemu všednímu, a my jsme to
dobře věděli. Tak byla nálada povznesená, ale plna vysilujícího očekávání. Každého
dne, každé noci jsme byli připraveni zasáhnout v boj, a vždy zase sešlo s toho; úkol
důstojný takové hrozné, úporné, k náporu stále hotové síly se stále nenacházel.
Brigáda měla napjaty všechny svaly a stále dopředu úporně upřené oči, tam, kde
cítila svého odpůrce, svou kořist.

Zatím německá vojska metodicky a velmi zvolna ustupovala na celé frontě mezi
Verdunem a Remeší, svádějíce svými zadními voji kruté boje na opevněních při
pravených k tomu v minulých letech a mohutně vybudovaných, která změnila
mnohde k nepoznání vzhled celé krajiny. Na těchto dávno k tomu vyhlédnutých
posicích sváděny byly kruté, vášnivé bitvy. — Němci obětovali vědomě a úmyslně
celé vojenské oddíly, které měly za úkol způsobit postupujícím spojeneckým voj
skům kulomety a jinak co největší ztráty a pak se dát pobít. Strašně zohavené
mrtvoly německých a francouzských vojáků, pobivších se tu vzájemně v boji zblízka
ručními granáty, pokrývaly hustě pole i naplňovaly příkopy a zákopy a připomínaly



nám živě, že nestíháme utíkajícího, demoralisovaného vojáka, ale že máme před
sebou protivníka stále agilního, pečlivě vycvičeného a otužilého, jdoucího na
jistou smrt bez bázně. Tím lépe —. Zatím na severu ustupovala německá vojska
rychlejším tempem přes Belgii pod strašnými údery anglo-francouzských vojsk
a snažila se znovu pevně zachytit na svých liniích. Úzkým průchodem severně od
Verdunu, tedy hlavně přes Sedan, valily se proudy ustupujících vojsk, vyvážely se

masy válečného materiálu po léta tam nahromaděného.
V té chvíli byly obráceny zraky německého velení na záhyb řeky Aisne... Odtud

hrozilo nebezpečí, že francouzský klín, vražený tam do německého těla, pronikne
ještě hloub, k Sedanu, a rozrazí všechnu německou armádu ve dvě části, z nichž by
jedna, západní, obsahující většinu německého vojska, byla neodvratně ztracena. Té
hrozil v případě, že by francouzské vojsko proniklo, nový strašný Sedan, jakého
neviděla ještě historie, ledaže by se pokusila probiti se přes Holandsko s porušením
holandské neutrality.

Není tedy divu, že na páku, kterou tvořila německá vojska v Argonnách, kryjících
přístup k Sedanu, nahromadili Němci to, co měli ze svých vojsk nejlepší a nej
spolehlivější, ale ani to nepomáhalo. Uzel Argonnský byl vzat spojenci v kleště se
dvou stran. Z jihu, opírajíce se o Verdun, postupovali Američané, ze západu Fran
couzi, kteří měli však zde kromě lesnatého horského masivu zdolávati ještě i druhou
strašnou přírodní překážku, řeku Aisne. Francouzům se podařilo výpadem přejiti
řeku v okolí Vouziers a zachytiti se na západních svazích Argonnských výšin;
takovým způsobem bylo vytvořeno nehluboké předmostí. Úkolem dalším, nejvýš
naléhavým, bylo toto předmostí rozšířiti a prohloubili. Za tím účelem mělo býti
především dobyto důležitého německého střediska odporu, ohrožujícího ze severu
vouzierské předmostí, vesnice Terronu.

Vesnice Terron, ležící na vých. břehu řeky Aisne, asi i$oo metrů od řeky, byla
přírodou znamenitě chráněna proti jakémukoli útoku ze západu. Se dvou stran
kryta močálem a kanálem řeky Aisne, měla za sebou lesy a vršky výhodné k ukrytí
nepřátelského dělostřelectva, které takto mělo před sebou jak na talíři vše, co by se
odvážilo přijíti mu na dostřel.

Francouzská linie byla rozložena na vršcích před řekou a byla sice výbornou
posicí obrannou, však bezcennou pro útočícího, t. j. pro Francouze. Nanejvýš
čestný, ale podle vyjádření vojenských odborníků těžký úkol zmocnili se tohoto
klíče byl dán Čechoslovákům. Hlavní úloha celého boje připadla prvnímu praporu
21. čs. střeleckého pluku pod velením prapomíka Husáka.

Dne 15. října dostal prapor Husákův rozkaz k směně 1. pluku Zuavů, který byl
na vršcích před řekou; tato posice byla též východiskem pozdějšího útoku. Zajímavé
je, že na účastek ten, podle tvrzení velitele Zuavů až dosud klidný, počalo stříleli
nepřátelské dělostřelectvo a vrhali plyny ihned po příchodu Cechů. První ztráty
byly v noci se 17. na 18., a to 4 mrtví a několik raněných.

Tak slibně začaly pro nás tak významné boje u Vouziers, Terronu a Chestres.



Skpt. Jan Šindelář:

Zapadlé vzpomínky.

Cognac — Paříž — fronta. Několik krásných i bolestně vzrušených vzpomínek
prožívá dnes srdce francouzského legionáře při vyslovení těchto míst. Kolik sebe
zapření, obětovnosti a hrdinnosti bylo potřebí, než zápas o naši samostatnost byl
všude pochopen a po zásluze oceněn.

Je však podivné, že se dnes, po tolika letech, vynořují z mé paměti ani ne tak
vzpomínky na projevenou udatnost zbraní, jako spíše letmé vzpomínky na hrdinství
ducha bezejmenných bratří, již tehdy neznámých a zapomenutých. Malé episodky,
které ve válečném běsnění unikaly širší pozornosti, ačkoli byly také dokladem veliké
obětovnosti a hrdinnosti těchto zapadlých vojáků revoluce. Kolik neznámého hrdin
ství projeveného slovem, příkladem anebo činem vymizelo již z naší paměti i se
jmény všech těch nenáročných bratří, kteří všichni zasluhují naší lásky a vděčnosti.

Zdá se mi, že opět vidím šedivou hlavu clevelandského kováře s dobráckými rysy
ve tváři, jehož tobolka zabalená v kapesníku byla potřebným bratřím otevřena,
dokud nezmizel poslední ušetřený dolárek, a že zase slyším jeho povzbuzující
a zmužilá slova k pobledlým bratřím u jeho nosítek krví potřísněných.

Ještě dnes vzpomínám na tvrdou odhodlanost neznámých jednotlivců, když na
svazích Aisne sledovali za běsnící kanonády horečným zrakem skupiny šedých
postav, zahalených v dým a postupujících do týlu naší fronty. — „Prušáci! —

Obkličují nás!” zaznělo odkudsi. Však tato zdrcující zvěst — na štěstí neodůvodněná
— nezpůsobila malomyslnost bojujících, právě naopak, z dvacatera očí sršela pevná
neústupnost a odhodlanost prodati své životy co nej dráže a zároveň dvacatero
rukou chystalo již se spartánskýmklidemgranáturčenýaž naposledy — pro sebe.

A zároveň vzpomínám také na zcela jinou, tichou a sebeobětovnou odhodlanost
a hrdinnost poručíka Wurma n. roty, člověka zlatého srdce a humanitních
myšlenek, člověka, který sotva měl srdce a odvahu zabíjet, ale který měl dostatek
odvahy a mravní síly, aby pro společný ideál, v dešti střel, odevzdaně a s úsměvem
očekával, až bude sám zabit.

Buď pozdraven také ty, bezejmenný vojáčku, který za protiútoku u Chestres,
několik kroků od nepřítele, jsi dosáhl svým neohroženým zapěním „Spějme dál,
statně dál...”, že mnohá pobledlá líce spoluútočících bratrů znovu zahořela
bojovným nadšením.

Ale i na tebe, neznámý hochu, vzpomínám a na tvou mužnou hrdost, když při
památném defilování spojeneckých vojsk v červenci 1918 v Paříži jakási aristo
kratka, seběhší s jásající tribuny, vtiskla do tvé ruky hrst bankovek, do ruky, která
před chvílí marně ve vlastní kapse hledala bídných 10 centimů. Však tvá ruka se bez
váhání rozevřela a nechala klidně k zemipadnoutipro tebe celébohatství,aby tak sym
bolicky naznačila, že se idea, která velí pro národ umírat, nedá cizími penězi zaplatit.

Buď také hlína argonnských plání lehká všem těm obětovným a hrdinným
Knotkům, Endalům a Bulínům, jejichž poslední slova, platící matce a vlasti, zní
dosud v našich srdcích temnou ozvěnou...

Vám všem, zapomenutým a neznámým, mrtvým i živým, náleží mé vzpomínky !



C. Zdárský:

Naši v cizím prostředí.

Zachycuji tu jen několik postřehů, jak vypadali naši lidé, jež jsem měl za války
příležitost postupně pozorovali v prostředí ruském, anglickém a francouzském.

V zajateckých táborech v Rusku bila přímo do očí daleko větší vyspělost českých
zajatců proti ruským vojákům, většinou velmi prostým mužíkům, z valné části málo
gramotným anebo vůbec negramotným. Cechové se učili velmi rychle ruský, a to
nejen mluviti, ale i čisti a psáti, což bodré Rusy naplňovalo nelíčeným obdivem.
Pamatuji se, jak se upřímně divil ruský generál, jenž přijel r. 1914 na inspekci do
zajateckého tábora ve Skobalevě ve střední Asii, když viděl, že čeští důstojníci čtou
ruské noviny a knihy, které jsme si již opatřili z městské knihovny. Nechtěl tomu
ani věřiti, i otevřel sám na stole ležící román Tolstého a jeden z nás musil přečisti
několik řádek, aby se přesvědčil, že to skutečně dovedeme.

Někteří zajatci nové ruské gramotnosti využívali hned také k šibalství. Aby se
snadněji dostali z tábora, padělali propustky a snadno jimi oklamali ruské stráže.
Chudák pologramotný nebo negramotný vojáček nevěděl si se zběžně psanou pro
pustkou rady a mnohdy ji držel vzhůru nohama. Skutečně prohlížel vlastně jen
razítko, z něhož si pamatoval podobu ruského orla, ale právě razítku věnovali
padělatelé největší péči a orel býval vždy bezvadný.

Velmi imponovalo také Rusům hudební umění našich lidí. Jakmile se trochu
okoukali, dostali se tu a tam ven z tábora i přišli k nějakému groši, hned se objevily
nejrůznější hudební nástroje, ba viděl jsem i housličky primitivními prostředky
v táboře vyrobené. Tábor byl plný hudby a užaslí Rusové si říkali, že Cechové
dovedou zahráti snad i na klacek, a nebylo to ani upřilišeno, neboť kdosi vyrobil
také xylofon.

S hudbou se snoubil zpěv a výkony pěveckého sboru uvedly v nadšenívojenského
popa, takže pěvcům nabídl, aby za nějakou malou odměnu zpívali v chrámě při
nedělních bohoslužbách. Pěvci se chopili s radostí příležitosti dostati se občas ven
z tábora a rychle se naučili staroslavným církevním zpěvům.

Zdatnost českých řemeslníků byla brzy známa v celém Rusku. Četl jsem i úřední
zprávu o výkonnosti dělníků ve vojenské továrně na obuv v Moskvě, kde pracovali
ruští obuvníci vedle zajatců, převážnou většinou Cechů. Za dobu, které potřeboval
ruský dělník k výrobě 3 párů bot, vyrobil zajatec 4 páry a při tom jen velmi skrovná
odměna, kterou dostávali zajatci, jistě nijak nepovzbuzovala k větší výkonnosti. Ve
středoasijském táboře tato zdatnost našich lidí vynikla tím více. Různí řemeslníci
i samoukové se snažili především opatřit si aspoň nejnutnější nástroje, ba některým
stačil i nůž a pak sehnali všelijak potřebný materiál, zejména dřevo, dráty, kůže,
plátno, papír, barvy, laky, a již dovedné ruce počaly vyráběli užitečné a ozdobné
předměty všech druhů.

Abychom na ně upozornili širší obecenstvo a zjednali jim větší odbyt, uspořádali
jsme se svolením velitelství v táboře výstavku zajateckých prací. Na řadě stolů byla
vyložena pestrá kolekce výrobků buď na prodej neb jako vzorky na objednávku.
Byly tu zvláště vyřezávané rámečky, skřínky a krabice, lupenkové řezby, klece,



ozdobné košíčky, kožené váčky a tobolky, kuchyňské náčiní, jako naběračky,
vařečky, solničky, důmyslné pohyblivé hračky, umělé květiny z papíru i chleba
a dokonce i dva olejové obrazy nějakého diletanta, které by sice byly nesnesly
odbornou kritiku, ale vyhověly vkusu činovníků a kupců v dalekém Turkestanu,
několik tisíc kilometrů od středisk evropského umění.

Výstava měla pěkný úspěch. Dcera jednoho činovníka dokonce hlasitými výkřiky
projevovala své vytržení nad známou lahví s úzkým hrdlem, v níž sestaven kříž
s nástroji umučení. Nešlo jí nijak do hlavy, jak je možno tak složitou sestavu v láhvi
provésti, a usoudila, že Češi, kteří dovedouvšechno na světě, snad nějakýmkouzlem
také vlezou do láhve. Rada našich lidí dostala pak poměrně slušně placenou práci
a několik se mi jich podařilo doporučením umístiti také ve státní tiskárně, kde
pracovali nejen jako tiskaři, ale i jako sazeči, ježto jim azbuka nečinila obtíží.

Čeští zajatci pracující v ruských železárnách, zejména v Taganrogu, byli velmi
oceňováni jako znamenití specialisté a také slušně placeni. Tím většího uznání
zasluhovalo, že se právě mnozí z nejlépe placených dobrovolně hlásili do česko
slovenského vojska, a to v době, kdy ještě nebylo třeba hledat v armádě útočiště.
Slavné činy československého vojska na ruské frontě a za anabase jsou známy
a nehodlám se tu o nich šířiti.

*

Když jsme v říjnu 1917 vypluli z Archangelska, opouštěli jsme Rusko se smutnou
předtuchou. Na cestě z Moskvy do Archangelska jsme měli příležitost pozorovali
naprostý úpadek kázně v ruském vojsku svědčící o úplném rozvratu. Tehdejší
předseda Národní rady, prof. Masaryk, mne vyslal do Francie, kamž jsem vedl
oddíl dobrovolníků sebraných Stefánikem v Rumunsku, k nimž se v Rusku při
pojilo několik našich dobrovolníků. S námi jel transport alsasko-lotrinských zajatců
vedených do Francie vojenským lékařem dr. Potym. Ve Vologdč, kde náš vlak
dlouho stál na nádraží, bolševičtí ruští emigranti vracející se z Anglie poštvali na
nás nevědomé a zmatené vojáky, těžce zranili několik Alsasanů, bratru Seidlovi,
nynějšímu veliteli pražského Hradu, rozbili hlavu, mne pak vojáci zatkli a ruskému
důstojníku se jen stěží podařilo mne osvobodili. V Archangelsku dostihl nás prapor
vedený poručíkem Husákem.

Poplavbě trvající 12 dní, poněvadžbylo nutno křižováním vyhýbali se německým
ponorkám, byli jsme 1. listopadu vysazeni z lodí v Newcastlu v Anglii a dopraveni
drahou do Winchestru, kde jsme zůstali 14 dní v táboře za městem.

V Anglii překvapil naše lidi zvláště neslýchaný blahobyt, jaký se jevil ve výživě
vojska. Prostí vojáci právě tak jako důstojníci dostávali k snídani beefsteak, čaj
a chléb s máslem a zavařeninou, v poledne polévku a pečeni se zeleninou, k svačině
čaj a chléb s máslem a zavařeninou, večer pak zase polévku a pečeni se zeleni
nou. Ti, kdož trpěli dlouhou plavbou a nezvyklou lodní stravou, se zde náležitě
spravili.

V táboře začal hned čilý ruch. Vytáhly se všelijaké hudební nástroje, které se
podařilo přivézt! s sebou z Ruska, shledaly se i noty a rázem sestavena kapela, která
začala vesele koncertovat. Utvořil se též pěvecký sbor, bratr Rytíř se ujal úlohy
sbormistra a tábor se rozléhal zpěvem. Mezi jinými nacvičena také anglická hymna,
kterou si bratři přeložili do češtiny, čímžu Angličanů vzbuzenvelmi příznivý dojem.



Velitel tábora, plukovník Cheek, byl vůbec nad hudebním a pěveckým uměním
našich Udí celý užaslý. „My, Angličané,”pravilmi jednou, „velnu milujeme hudbu,
ale sami ji nedovedeme dělat.” Pozval nejprve několik svých přátel a známých, aby
si přišli poslechnout naši hudbu a zpěv, a ti neskrblili pochvalou; pověst o tom se
roznesla po celém městě, a pak přicházeli i jiní pánové a dámy žádat o dovolení, aby
směli býti přítomni „českému koncertu”.

Ale naši hoši dovedli Angličanům imponovati ještě jinak. Angličtí vojáci, při
dělení službou do tábora, hráli denně kopanou. Naši s počátku přihlíželi, pak si
sestavili sami.mužstvo a nabídli Angličanům přátelský zápas. Angličané přijali, ale
nepokládali asi neznámé cizince za vážné soupeře, leč brzy se přesvědčili o něčem
jiném a byli silně poraženi. Teprve když sehnali z celého tábora své nejlepší hráče,
podařilo se jim v odvetném zápase naše mužstvo poraziti. Jisto je, že u Angličanů
tím naši lidé mnoho získali.

Rovněž pěkné vojenské vzezření našeho praporu, k němuž jsem připojil také svůj
oddíl, i dobrá kázeň našich dobrovolníků příznivě působily na anglické důstojníky
i na obecenstvo, takže nám počali projevovati jistou pozornost. Poručík Husák a já
jsme byli společně s plukovníkem Cheekem pozváni na večeři k starostovi města,
k čemuž mne bratři důstojníci vyšňořili nejlepšími kusy ze své garderoby, ježto
má uniforma byla velmi chudá, i půj čili mi také švihácký kordík. Plukovník Cheek
pak, chtěje nám podle místních pojmů prokázati zvláštní čest, vedl osobně náš
prapor v neděli dopoledne do katedrály na slavnostní bohoslužby, které konal
tamější biskup. Po bohoslužbách naši pěvci v katedrále zapěli anglickou a českou
národní hymnu, což přítomné obecenstvo přijalo s živým zájmem.

O této události se však později ve Winchestru utvořila jakási nesprávná legenda.
Známý náš přítel, prof. Setou Watson, měl 5. dubna 1927 ve Fondation Uni
versitaire v Bruselu přednášku o Malé Dohodě, v níž mezi jiným poukazoval, jak
v bývalém Rakousko-Uhersku historie dávných století působila na život, názory
a předsudky občanů, i pravil:

„Dovolte, abych Vám podal příklad vzatý z nejcivilisovanějšího a nejvzdělaněj
šího národa mezi všemi těmi rasami. Na jaře r. 1918 (ve skutečnosti to bylo na
podzim r. 1917) obyvatelé Winchestru s překvapením a se zájmem pozorovali
vojáky v cizí uniformě a mluvící neznámým jazykem, kteří, když jim byly ukázány
poklady proslulé katedrály, mimo jiné též náhrobek kardinála Henry Beauforta,
strýce krále Jindřicha V., se shromáždili na odchodu a zapěli se zápalem válečnou
píseň, kterou v Anglii lidé snad po prvé slyšeli. Byli to českoslovenští legionáři
procházející Anglií, aby se odebrali na francouzskou frontu, a mající za odznak
kalich, za nějž bojoval Žižka a jeho husité. A tu, po pěti stech letech, se octli před
kardinálem, jenž se mamě postavil v čelo západním křižákům proti Čechám.” —

Na nějakou demonstraci proti kardinálu Beaufortovi tehdy ovšem nikdo z nás
nemyslil, naopak bychom ji byli všichni pokládali za nemístnou. Zapění obou
hymen znamenalo hold Anglii a projev solidarity s ní, pročež je třeba rozptýlili
legendu citovanou prof. Setonem Watsonem.

Jaké vážnosti si naše vojsko dobylo za čtrnáctidenního pobytu ve Winchestru,
bylo viděli také při odchodu, kdy se s námi velmi srdečně loučili nejen důstojníci
v táboře, ale i obecenstvo při zastávce v městě, na pochodu do Southamptonu pak
pánové, kteří nás potkali, smekli klobouk a drželi jej v ruce, až přešel celý prapor.



Po přepravě přes kanál uvítal nás v Havru generální sekretář Národní rady dr.
Beneš na francouzské půdě a rychle nás dopravili do Cognacu, kde se měla formo
vali naše armáda. První dni ve Francii přinesly jisté zklamání. Francie již silně
trpěla dlouhou válkou a tamní vojenská strava nedala se ani zdaleka srovnávali
s blahobytem, jaký byl v Anglii, a kromě toho se k nám obyvatelstvo chovalo velmi
zdrželivě, ba přímo s nedůvěrou. Bylo to pochopitelné. Byli jsme neznámi a přišli
jsme v ruských uniformách nedlouho po tom, kdy se po bolševickém převratu
v Rusku vzbouřila ruská část ve francouzské armádě a vzpoura musila býti násilím
zdolána.

Zašel jsem hned v prvních dnech do místního listu „Constitution des deux
Charentes”, jehož redaktor, p. Nouveau, uveřejnil ve formě rozhovoru se mnou
obšírný článek objasňující naši minulost, naši situaci v Rakousko-Uhersku i snahy
naší zahraniční revoluce. Článek vzbudil pozornost a na základě jeho se mi dostalo
pozvání do jedné z předních rodin, do které jsem uvedl i jiné důstojníky, pak přišla
pozvání i do jiných rodin i do společenského klubu. Led byl prolomen.

Hned po příchodu do Cognacu sestavil opět bratr Rytíř pěvecký sbor, jenž
zejména svou marseillaisou pomáhal zaplašovali nedůvěru, a hned také přikročeno
k zřízení řádné kapely. Hudební nástroje nám půjčili z inventáře místního hudeb
ního spolku, jehož všichni členové byli povoláni k armádě. Již za měsíc po příchodu
jsme uspořádali v městském slavnostním sále akademii s hudbou, se zpěvy a s ná
rodními tanci. Výkony našich hudebníků a pěvců vzbudily nelíčený obdiv po
zvaných hostí. „Což jsou vaši lidé sami umělci,” říkali, „v žádném francouzském
praporu by se nenašlo tolik lidí, kteří by svedli takovou produkci.”

Když jsem úřadujícího náměstka starostova žádal o propůjčení sálu, vyhověl
ochotně, žádal jen o dohled, aby naši vojáci nevstupovali botami na plyšová sedadla.
Ujistil jsem ho, že naši lidé jsou tak vychováni, že nic takového neudělají. Trochu
mne ta jeho připomínka mrzela, jako by nás pokládal za divochy, ale později jsem
pochopil, když jsem viděl za jízdy do Paříže vojáky bez ostychu stoupali zabláce
nými botami na plyšová sedadla vagonu první třídy.

Slušné chování našich lidí zjednalo jim brzy všeobecnou přízeň a obecenstvo také
se zálibou poslouchalo naše národní písně zpívané na pochodu městem. Séfkomu
nální policie mi v klubu vypravoval, že se ho místní vojenský velitel tázal, jak se
českoslovenští vojáci chovají v noci a není-li na ně stížností, načež prý mu od
pověděl: „To jsou vojáci vzorní, a byl bych rád, kdyby se vaši lidé tak chovali.” —
Francouzští vojáci v zápolí a zvláště na dovolené se ovšem nijak neostýchali vy
hodili si hodně hlučně z kopýtka, kdežto naši přece měli živé vědomí, že jsou
v cizině, která je bedlivě pozoruje, takže se zdržovali všech výstředností.

Podobně dobrý poměr k obecenstvu vyvinul se brzy také v Jarnacu, kde se
později doplňoval 22. pluk, a když jsme odtud odcházeli na frontu, loučilo se s námi
opravdu srdečně celé město.

Celkem možno říci, že právě ve srovnání s cizím prostředím vystupuje zřejmě
poměrně velká vyspělost našich lidí a jejich neobyčejná zdatnost po každé stránce.
To poskytuje záruku, že náš národ může skvěle obstáli v mezinárodní soutěži. Jest
si jen přáti, aby vývoj poměrů v našem státě vedl také k jisté vyspělosti v našem
životě politickém, jenž je posud na úrovni velmi nízké.



Mjr. gšib. Oldřich Španiel:

Pěší pluk 21 „Maršála Focheu
.

i.

Vznik pluku a jeho organisace.

Pěší pluk 21 „Maršála Foche”, jenž slavil letos desáté výročí svého utvoření, byl
první a základní jednotkou čs. divise ve Francii. Jeho oficiální zřízení připadá na
den 19. ledna 1918, ale počátky jeho budování nutno hledati již v červenci r. 1917,
kdy přijel do Francie transport 310 dobrovolníků z Rumunska. Byli to bývalí
rakouští zajatci z rumunské fronty, jež gen. Stefánik nalezl při svém zájezdu do
Rumunska ve velmi neutěšených ubytovacích a zdravotních poměrech. Získal je
pro naši armádu a s pomocí francouzské vojenské mise se podařilo je dopravili do
Francie. S počátku byli umístěni (22.-7.) v La Palice u přístavu La Rochelle
a 5. srpna převedeni do tábora Coumau u Arcachonu, kde žili společně s černoš
skými vojsky a se zbolševisovanými ruskými vojáky, kteří sem byh staženi z fronty,
a teprve 17. září 1917 se podařilo vytáhnout! je z tohoto nevhodného prostředí
a přemístili je do příští posádky budoucího 21. pěšího pluku do Cognacu v dep.
Charente. V čele této jednotky byli ppor. Reš a Horvát (Slovák) a zdravotnickou
službu obstarával ppor. MUČ. Žáček. Později, již v Cognacu, přibyli k nim por.
Pán a ppor. Lexa, kteří se dostali do Francie z Itálie. Tento první oddíl byl admini
strativně zařaděn k domácímu 33. pěšímu pluku francouzskému a byl prozatím
pokládán za jeho součást. Podléhal jak po stránce výcvikové, tak i kázeňské všem
ustanovením a řádům platným pro tento pluk.

12. listopadu přijel z Ruska do Havru největší transport dobrovolníků v počtu
1200 mužů a asi 20 důstojníků. Byl sestaven v Zitomiru u záložního praporu
1. husitské divise (1100 mužů) a doplněn 100 dobrovolníky důst. čekateli z boris
polského tábora. Oddílu velel kapitán Husák, velitelé rot a čet byh potom důstoj
níci z 1. divise bratři: por. Sidlík, Kopal, Kouklík, Vlasák, Voců, Ingr, Bednář
a ppor. Micka. Výprava opustila Zitomir dne 7. října 1917 pod velením zástupce
Národní rady škpt. Chalupy a za doprovodu mjr. francouzské armády Vergé a do
razila 15. října do přístavu Archangelsk, kde ještě téhož dne vstoupila na parník
„Kursk”. Zde na lodi bylo povýšeno zástupcem Národní rady br. škpt. Chalupou
několik dobrovolníků z borispolské stovky na důstojníky, neboť přidělený počet
důstojníků z 1. divise byl pro oddíl 1200 mužů zcela nedostatečný a ve Francii
potom nebyli žádní čs. důstojníci mimo ty, kteří jsou výše uvedeni u transportu
z Rumunska a snad několik jednotlivců Cechů, kteří byli dosud ve francouzské
armádě (kpt. Snejdárek, por. Audrický a por. Kirschbaum). Byli tudíž povýšeni na
podporučíky s výhradou dodatečného schválení Nár. radou bratři: Koutný, Čer
mák, Satorie, Skála, Bělin, Staněk, Bláha, Fabian, Jestřábek, Holý, Niederle a

Španiel. Skpt. Chalupa a mjr. Vergé vrátili se po odjezdu transportu do Petrohradu
a velitelství se ujal kpt. Husák.



Současně dorazil do Archangelska druhý transport dobrovolníků z Rumunska
v síle 56 mužů se 3 důstojníky (por. Matička, Jelínek a Zďárský) a byl naložen na
angl. loď„S tentor”. Zmínění důstojníci připojili sevšakk transportuna lodi„Kursk’’.

Obě lodi opustily 16. října 1917 břehy Ruska, ale po dvoudenní plavbě Bílým
mořem a Ledovým oceánem se vrátily a uchýlily do zálivu sv. Jana na poloostrově
Kole, aby zde vyčkaly anglický křižník, jenž je měl chránit před německými ponor
kami, které se objevily při severních březích Norska a jež pravděpodobně pásly po
prvních čs. transportech, o jejichž odjezdu byla německá zpravodajská služba
zajisté zpravena. 21. října pokračovaly obě lodi v další cestě přímo na sever nad
polární kruh, jejž minuly 27. října v 6 hod. ráno, potom změnily svůj směr na
jihozápad k Shetlandským ostrovům a přistaly po vzrušující plavbě 29. října v New
castlu v Anglii.

Příštího dne odjelo toto první čs. vojsko na půdě Albionu do vojenského tábora
ve Flowerdownu u Winchestru a po 10 dnech odpočinku pokračovalo v cestě přes
válečný přístav Southampton do Francie. Oba transporty vstoupily zde na fran
couzský parník „Margueritte” (byl později potopen ve Středozemním moři) a do
razily časně zrána 12. listopadu do Havru.

K uvítání se dostavili za Nár. radu gen. sekretář dr. Beneš, který projevil radost
nad šťastným příjezdem našeho prvního vojska do Francie, a bratři dr. Sychravá
a Božinov. Po vystoupení z lodi odešel celý oddíl do kasáren místního pluku. Za
pochodu ulicemi města vzbuzoval svými ruskými stejnokroji oprávněnou pozornost
místního obyvatelstva. Přijetí francouzskými úřady a vojenskými činiteli bylo velmi
dobré. Téhož dne pokračoval transport v cestě do své příští posádky v Cognacu,
kam přibyl 13. listopadu v časných hodinách ranních.

Podobně jako první transport z Rumunska, tak také tento oddíl byl co do zásobo
vání přidělen 33. pěšímu pluku francouzskému, ale pokud jde o výcvik a o vnitřní
kázeň, nepodléhal tomuto pluku přímo. Naopak byl zcela samostatný, maje hned
s počátku své označení jako I. prapor 21. střeleckého pluku (21 Rgt. des Chasseurs
Tchécoslovaques). Nebylo však anipřesných předpisů administrativních ani zvlášt
ního dekretu, kterým se konstituuje naše armáda, a tento nejasný právní stav trval
až do 16. prosince 1917, kdy francouzská vláda publikovala památný dekret, kterým
uznává naše vojsko za samostatnou armádu bojující proti centrálním mocnostem.

Označení pluku číslem 21 bylo zvoleno proto, že se počítalo, že v Rusku postaví
naše legie 20 pluků. Ve Francii by se pokračovalo od 21 do 30, v Itálii potom by se
započala organisace našeho vojska pěším plukem čís. 31. České označení „střelecký
pluk” nebylo shodné s francouzským „Rgt. des Chasseurs”, což značí „myslivecký
pluk”. Ve francouzské armádě jsou jen myslivecké prapory a nikoli pluky. Zvolili
jsme si tento název sami. Ze však nebyl dosti vhodný, brzy jsme vycítili, a proto jsme
v českém označení užívali raději názvu „střelecký pluk” namísto „myslivecký”,
ponechávajíce ovšem ve francouzském znění původní „chasseurs”. Navenek se to
jevilo v stejnokroji modrým baretem.

Ačkoli první transport z Rumunska byl o několik měsíců déle ve Francii, třeba
pokládali za vlastní jádro 21. pěšího pluku oddíl 1200 dobrovolníků z Ruska, neboť
rumunský transport byl vyňat z podřízenosti 33. p. pluku (i výcvikové a kázeňské)
až několik neděl po příjezdu Husákova transportu a teprve potom byl včleněn
a rozdělen po jeho jednotlivých rotách.



Zároveň v té době počaly přijíždět! první transporty dobrovolníků ze Spojených
států. 23. listopadu přijel první oddíl v síle 71 mužů, z nichž bylo 38 Slováků.
Krátce potom, 29. listopadu, dorazilo do Cognacu 30 vojínů a 7 důstojníků (por.
Martinek, Balcar, ppor. Kadlec, Vitásek, Dvořák, Kleinberger a Sládek), kteří
sloužili již v srbské armádě.

Po vydání dekretu o zřízení samostatné naší armády množí se transporty dobro
volníků jak ze Spojených států, tak také ze zajateckých táborů ve Francii. Bylo zde
na francouzské půdě asi 4000 zajatých Cechů a Slováků, kteří zbyli z počtu 25.000
našich lidí zajatých v Srbsku. Vykonali spolu se srbskou armádou památný ústup
Albánií, právem nazvaný Kalvárií světové války. Z albánského pobřeží byli pře
vezeni Italy na ostrov Asinaru v počtu asi 11.000. Nakažlivé nemoci řádily mezi
nimi tak strašně, že do Francie se jich dostalo jen 4000.

11. ledna 1918 přijel do Cognacu gen. sekretář CSNR. dr. Beneš a zároveň s ním
přijeli budoucí velitel p. pluku 21 plk. Charles Philippe se svým pobočníkem kpt.
Snejdárkem a francouzští důstojníci, kteří byli určeni za technické poradce k veli
telům rot anebo jako velitelé praporů. Příštího dne (12. ledna) představil dr. Beneš
plk. Philippovi důstojnický sbor. Převzetí velení bylo provedeno na cvičišti a za
končeno slavnostní přehlídkou. Oficiální ustavení pěšího pluku 21 bylo potom
provedeno rozkazem z 19. ledna 1918. I. praporu velel mjr. Gillain, II. praporu
mjr. Bourguignon, III. praporu mjr. Mauduyt. Veliteli rot byli naši důstojníci
a měli Francouze jako technické poradce. U I. praporu: por. Kopal, Voců, Vlasák,
Matička, u II. praporu; por. Sidlík, Kouklík, Ingr, Skála, u III. praporu: por.
Bednář, Martínek, Satorie, Bělin.

25. ledna provedl velitel div. oblasti v Limoges, gen. Comby, přehlídku nově
utvořeného pluku.

Počátkem r. 1918 přibylo do Cognacu 14 čs. dobrovolníků ze Sydney z Austrálie.
Přijeli společně s transportem ze Spoj. států; jejichvůdcem bylpozdější ppor. Randa.

Koncem listopadu vypravil se z Ruska další transport dobrovolníků v síle 100
důstojníků a 500 mužů pod velením mjr. Gibiše. Byl dirigován s počátku do Cere
povce u Petrohradu, odtud koncem ledna po Murmaňské dráze na poloostrov Kolu.
Zde však zase uvázl a teprve po ónedělním trapném čekám v nevlídném severském
prostředí za těžkých zásobovacích podmínek odplul 21. března na bývalé německé
lodi „Graf Lůtzow”, nyní okupované Angličany, z přístavu Murmaňsk do Francie
a přibyl počátkem dubna do Cognacu. Současně přijeli zástupci Nár. rady z Ruska
bratři škpt. Chalupa a por. Seba.

1. května přijelo dalších 200 dobrovolníků a 40 důstojníků ze srbské armády ze
Soluně přes Marseille. Oddílu velel por. Krištof.

4. května odjíždí z Paříže do Cognacu 50 dobrovolníků Cechů, kteří zde byli
zaměstnáni před válkou. Jsou to poslední zbytky z početné kdysi pařížské kolonie.

10. května přibylo do Marseille dalších 13 dobrovolníků z Ruska, kteří vypluli
z Vladivostoku a jeli kolem Indie a Suezským kanálem. Mezitím stále docházejí
transporty ze zajateckých táborů, a to v takové míře, že nebylo již téměř ke konci
r. 1918 ve Francii žádných čs. zajatců.

A tak se slévají do krásného jihofrancouzského městečka oddíly oddaných dobro
volníků spěchajících ze všech končin světa, aby pod vlastnímpraporem bojovaly za
naši svobodu.



Byl tedy utvořen 21. pěší pluk a později bratrský pěší pluk 22 z těchto složek:
a) bývalí zajatci z Ruska a Rumunska (celkem 2170 mužů),
b) dobrovolníci ze Spojených států (celkem 2309 mužů, z toho 1244 Cechů a 1065

Slováků),
c) dobrovolníci z Austrálie (14 mužů),
d) bývalí zajatci ze Srbska (4000 mužů),
e) dobrovolníci ze srbské armády (as 250 mužů),
f) dobrovolníci z Čechoslováků usedlýchpřed válkou ve Francii (přes 50 mužů),
g) čs. dobrovolníci, kteří vstoupili na počátku války do cizinecké legie, z níž byli

propuštěni pro čs. armádu teprve 7. srpna 1918. Byly to trosky slavné kompanie
„Nazdar”, která se zúčastnila ve svazu 1. pluku cizinecké legie památných bojů
u Arrasu, v Champagni, na Sommě, u Verdunu, u Belloy-en-Santerre atd. Po
zději byli rozděleni po všech plucích cizinecké legie. Jejich hroby jsou rozsety
nejen po celé západní frontě, ale po všech bojištích, kde bojovala francouzská
armáda. Před tímto hromadnýmpropuštěním podařilo se jen několika jednotlivcům,
kteří byli právě na léčení v týlu, že byli přiděleni 21. p. pluku (por. Audrický, br.
Turek, Votruba, Preininger, Smutný, Kotík a Netušil).

h) Konečně poslední složkou jest oddíl as 850 zajatců z Itálie, kteří byli dopraveni
v létě r. 1918 do Francie jako náhrada za oddíl čs. důstojníků, kteří byli přiděleni
z Francie k italské legii.

Když byl na jaře 1918 konstituován 22. pěší pluk, byl k němu vzat za základ kádr
dobrovolníků 21. pěšího pluku. Velitelem brigády se stal plk. Ch. Philippe, veli
telem pěšího pluku 21 potom pplk. Gillain. Z počtu dobrovolníků, jak bylo výše
uvedeno, byli rozděleni příslušníci všech skupin skoro pravidelně na oba pluky
a zbývající část potom tvořila základ pro formování 23. a 24. pluku. Může se tedy
říci, že oba první pluky francouzské legie jsou utvořeny ze zcela stejných složek,
neboť jejich vznik a vývoj jsou těsně spjaty.

S počátku byly oprávněné obavy, že pluk složený z tak různorodých složek
nebude dosti jednolitý a že se různé doktriny a jejich vliv na jednotlivé členy důst.
sboru rušivě projeví nejen při taktickém výcviku, ale i ve vzájemném poměru
důstojníků k sobě i k vojínům. Je třeba uvážit, že zde byli důstojníci bývalí zajatci
rakouští z Ruska, Rumunska, Srbska a Itálie, kteří prošli zcela jinou školou než ti,
kteří již byli důstojníky v armádě srbské nebo v koloniálním vojsku francouzském.
Mezi vojíny byli mladí podajní hoši, kteří prošli rakouským výcvikem a lehce se
přizpůsobili metodám francouzským. Byli však také ve značném počtu dobrovolníci
nevojáci, povětšině starší muži, kteří přišli ze Spojených států a z Austrálie. Byli to
„selfmademani” tvrdých neohebných charakterů, kteří nebyli nikdy vojáky a kteří
se proto těžko podrobovali tuhé válečné kázni. Společné soužití, důkladné vzájemné
seznámení a potom hlavně jednolitý tělesný a taktický výcvik stmelily brzy tuto
mosaiku různých složek v harmonický celek. Nemalým unifikačním prostředkem
byly sportovní podniky a různá večerní představení vážného i humoristického
obsahu, vždycky četně navštěvovaná.

Organisace 21. pěšího pluku byla zhruba dokončena v prvních měsících r. 1918.
Jednotliví důstojníci byli odesíláni na zkušenou jednak na frontu k francouzským
plukům, jednak do kursů do St. Maixent, St. Vrieux, Exideuille a Joinville, aby
poznali taktiku posiční války, jak se vyvinula na francouzské frontě, a aby si osvojili



metody a ducha francouzského výcviku. Stejně pilně se potom cvičilo i v Cognacu,
takže, když v březnu provedl přehlídku pluku inspektor pěchoty gen. Rabier, mohl
konstatovat!, že pluk působí příznivě jak fysickým vzhledem svého mužstva, tak
i dobrými výsledky ve výcviku a že se dá očekávat!, že při vysokém morálním stavu,
jaký se u dobrovolců projevuje, bude 21. pluk znamenitou jednotkou. Podstatný
pokrok ve výcviku vynikl, když pluk přehlížel vrchní velitel čs. vojska gen. Janin.
A příští události na frontě plně potvrdily, že bojová hodnota 21. pěšího pluku byla
skutečně vynikající.

II.

Na západnífrontě. Činnost pluku ve vlasti.

Ke konci měsíce května 1918 byla připravena celá brigáda (21. a 22. pěší pluk)
francouzské legie k odchodu na frontu. Příliv dobrovolníků po vydání dekretu
0 konstituování naší armády ve Francii byl tak příznivý, že první dva pluky byly
doplněny a uvedeny na úplný válečný počet hned v prvních měsících r. 1918.
Nedostatek důstojníků se nepociťoval, neboť jmenování důstojnických čekatelů
z „borispolské stovky” a příchod důstojníků ze srbské a francouzské armády, jakož
1 z Ruska dostačily nejen k obsazení všech nižších velitelských míst u obou pluků,
ale také k vybavení příštího kádru pěšího pluku 23 a později, po jeho vytvoření,
pěšího pluku 24, jemuž velel mjr. Ciambelli.

Odjezd pluku byl stanoven na 10. června 1918. Dne 9. června shromáždila se celá
brigáda v Cognacu k přehlídce, kterou provedl gen. Janin, jsa doprovázen svým
štábem a generály Comby a Chéré. Gen. Chéré poctil svou návštěvou I.-21. prapor
již dříve, a to krátce po jeho příjezdu do Francie. Bylo to 11. prosince, kdy spolu
s plk. Cazaletem, předsedou Unie francouzských gymnastů, navštívili naše hochy
a večer potom byli přítomni slavnostní akademii. Nyní se přišel rozloučit tento náš
věrný přítel, jenž sledoval naše snahy již z dob svého mládí, s prvními čs. pluky,
které jdou na frontu.

Gen. Janin přehlédl jednotlivé roty pluků a potom dekoroval válečným křížem
některé důstojníky a vojíny, kteří se vyznamenali na frontě při svém pobytu na
zkušené u francouzských pluků. Přehlídka se skončila slavnostním pochodem a
druhého dne pluk opustil Cognac.

Po dvoudenní jízdě dorazily prvé oddíly časně ráno 21. června do Darney v dep.
Vosges. Krátké doby pobytu v tomto městě se využilo k intensivnímu zdokonalo
vání ve výcviku.

30. června se konala památná přísaha na prapor, který odevzdal pluku sám presi
dent republiky Poincaré Byl to důležitý politický čin, při němž došlo k významným
projevům presidenta republiky a ministra zahr.věcí Pichona. Prapor je darem města
Paříže a byl zhotoven mistrem Kupkou, tehdejším předsedou české kolonie. Prv
ním praporečníkem byl naznačen por. Kleinberger. Slavnostní přísaha v přítom
nosti vynikajících politických a vojenských hodnostářů neobyčejně pozvedla ducha
a bojovnost našich hochů.

Již 1. července byl pluk zařaděn do svazu 53. pěší divise francouzské pod velením
gen. Guillemaina a odvezen do voj. ležení Mortswiller na alsaské frontě. Generál



vykonal přehlídku 5. července a 9. července byly zasazeny části 21. pluku na frontu
v prostoru osady Ober-Aspach a později na Kreuzwald u Mittelbachu. Záloha
pluku byla v Burbachu. SV. pluku v Sentheimu.Bylo to v klidném úseku fronty, kde
docházelo k menším akcím hlídek anebo přepadových skupin. Tyto drobné akce
vyžadovaly stálé bdělosti a osobní statečnosti, vedly však k poznání charakteru
posiční války a bylydobroupřípravou pro pozděj ší činnost v živěj ších úsecích fronty.

16. července se střetla průzkumná hlídka pod velením por. Lexy se silnou ně
meckou hlídkou v blízkosti Ober-Aspachu. Po krátkém zápase byli dva Němci
zabiti a ostatní prchli. Za tento čin dekoroval gen. Guillemain odvážného vůdce
hlídky des. Růžičku 22. července válečným křížem. Podobné drobné šarvátky byly
i u ostatních praporů, které se postupně na frontě střídaly. Sluší vzpomenout hlídky
z čety por. Vejvody, která se srazila s Němci u Mittelbachu.

V noci s 12. na 13. srpna podnikli Němci po důkladné dělostřelecképřípravě útok
na posice II.-21. praporu na Kreuzwaldu. Útok byl odražen $. rotou por. Wald
hůttra; útočné sledy se nedostaly vůbec k naší posici. Ztráty praporu byly: 2 bratři,
zvláštní náhodou Cech a Slovák.

V noci s 19. na 20. srpna provedl por. Pán, pobočník velitele II. praporu, s por.
Lexou a adj. Horáčkem, Zeleným a Lukášem spolu se 70 dobrovolníky náhlý pře
pad německé posice v Nieder-Aspachu. Po prudké desetiminutové dělostřelecké
přípravě, kterou provedlo 70 děl a zákopových moždířů, vrhla se skupina rozdělená
na dvě části do mrtvého prostoru mezi obě posice. Pronikla území as 300 m hlu
boké, které ji dělilo od německých linií, vnikla otvory v překážkách do zákopů a po
krátké řeži vrátila se zpět s dvěma zajatci, z nichž jeden byl četař, a s jedním kulo
metem. Kulometná rota por. dr. Klouda podporovala přepad palbou tří baterií
kulometů v síle 14 kusů (2 kusy vypůjčeny od 1. kulometné roty por. Matičky).
Jedna baterie o 6 kusech provedla frontální palebnou přehradu a dvě baterie po
4 kusech bočné přehrady. Rychlost palby byla 50 ran v minutě na kus. Celková
doba přepadu 55 minut. Přepad byl tak náhlý, že Němce úplně překvapil. Dříve
než se jejich dělostřelectvo vzpamatovalo, vrátili se naši úderníci beze ztrát. Dů
myslně a přesně řízená dělová palba a kulometná, hlavně bočné zarámování palbou
kulometů, působilyna vojíny tak, že měli dojemnaprosté jistoty. Por. Pán bylvyzna
menán za tento čin rytířským řádem čestné legie a mnozí z vojínů válečným křížem.

Tato bojová událost je významná tím, že se zde Čechoslovákůmpodařilo zajmouti
vůbecprvní nepřátele v tomto úseku, neboť dosud všechnypokusyvšech vojenských
částí, které zde byly, skončily neúspěchem. Pro nás však hlavní cena byla v tom, že
se ukázalo, že pluk je již tak technicky a takticky vycvičen, že stačí i na nejtěžší
bojové úkoly. Unifikace všech složek byla již provedena a výkony na frontě sku
tečně prokázaly, že jde o stmelenou, ukázněnou jednotku prodchnutou dobrým
duchem, jež si plně osvojila francouzskou vojenskou metodu.

Němci odpovídali v příštích dnech mohutnou dělovou palbou i plynovými gra
náty, jež zavinily ztrátu několika našich bratří. Tyto první oběti, jež pluk přinesl na
oltář vlasti, jsou pochovány ve vesnici Mittelbachu v prostých hrobech ozdobených
březovými plůtky.

16. září opustil pluk alsaskou frontu, na níž dostal svůj válečný křest, a po deseti
denních pochodech champagneskou rovinou dostihl 26. září Bois-du-Courmount
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u Ville-en-Tardenois (jz. od Remeše). $3. divise byla přidělena V. armádě a byla
prozatím armádní zálohou.

30. září je pluk zasazen na Vesle u Jonchery, Němci však ustupují pod tlakem
V. armády na sever a pluk je proto nadále armádní zálohou ve svazu své divise.
Zprvu jest umístěn u Hermonville, potom po dvoudenním pobytu jde do Chalons
sur-Vesle, odkud je převezen nákladními auty přes Remeš do vojenského tábora
v Mourmelon-le-Grand. n. října pokračuje v pochodu zpustošeným krajem přes
St. Hilaire-le-Grande, St. Souplet, St. Marie do lesíka Blac-Mont u Somme-Py
a odtud potom 14. října dále k Terronu přes Orfeuil, Semide, Contreuve, Char
dany, Loisy. Cestou bylo viděti, že tam byly svedenykruté boje. Mrtvoly německých
vojínů byly rozsety u kulometných hnízd, jež chránila ústup svých vojsk. Ale
i francouzské ztráty byly značné. Spousty zničeného materiálu všech druhů a osady
ležící v troskách byly výmluvným svědectvím nesmírné úpornosti, s níž je vedena
současná posiční válka.

53. divise byla nyní dána k disposici IV. armádě gen. Gourauda. Náhodná shoda
událostí zanesla náš pluk do pověstných Argonne na památné výšiny, k jejichž úpatí
se tulí tak historická místa jako St. Menehould, Varenne, Grandpré a Vouziers. Je
to mohutný val, o nějž bojovaly od nepaměti cizí hordy směřující do úrodných
rovin Francie a k jejímu srdci Paříži. Tam v září r. 1792 odrazil Kellermann pruská
vojska v bitvě u Valmy, jež tvoří mezník v revolučních válkách republiky. Tam byla
„rozdrcena nepřátelská hrdost”, jak sebevědomě praví zpráva o bitvě. I v poslední
válce r. 1870 připomíná se Voncq a Terron, neboť u nich došlo k srážce části
francouzské divise Lartigne od I. sboru s 16. husarským německým plukem.
Šťastný osud tomu chtěl, že se tam na březích Aisny, v kraji posvěceném krví tolika
francouzských generací, jež hájily své svobody, rodila i naše svoboda.

IV. armáda gen. Gourauda dostihla 12. října břehy Aisne od Grandpré až po
Rethel. Měla za úkol překročiti řeku a pokračovali v postupu ve směru Sedan-
Mezieres. Přechod řeky měly provést! XXXVIII. a IX. armádní sbory, z nichž
naposled jmenovaný měl vytvořili široké předmostí na východ od Vouziers na
výšinách Falaise-Vandy, a to tak, aby si zajistil další pozdější vyražení ve směru na
Quatrechamps.

Útok IX. sboru, jejž tvořily 134. a 53. divise, byl neobyčejně těžký, neboť bylo
nutno nejen překročit řeku Aisne, ale i kanál a zaplavené louky v šíři téměř 1 lan.
Nad nimi se vypínají strmé stráně Argonne, na nichž Němci zbudovali pověstnou
„Hunding-Stellung”, odkud stříleli na svahy i do údolí řeky. $3. divise byla zasa
zena pod Vouziers se 106. brigádou na pravém a 1. čs. brigádou na levém křídle,
21. pěší pluk v prostoru Voncq-Vrizy.

Velitelem pluku byl pplk. Guillain s pobočníkem por. Čermákem. I. praporu
velel kpt. Husák s pobočníkem por. Eliášem; veliteli rot byli: kpt. Sidlík, por.
Klíma, kpt. Vlasák a kpt. Matička. II. prapor: mjr. Bourguignon, pobočník por.
Pán, velitelé rot: por. Waldhútter, Lexa, Tajovský, dr. Kloud. III. prapor:
mjr. Mauduyt, pobočník por. Dvořák, velitelé rot: por. Přecechtěl, Martínek,
Bláha a Bělin.

15. října vystřídaly I.-21. a II.-21. prapor části 1. zuavského a 9. střeleckého
pluku. I.-21. prapor byl na svém pravém křídle ve styku s 319. pěším plukem. Měl
v první linii 1. rotu (Sidlík) vpravo, 2. rotu (Plíva) vlevo s třemi četami kulometů



(Matička) a 3. rota (Vlasák) s jednou četou kulometů byly praporní zálohou. Úsek
praporů, jenž byl prozatím ve vyčkávacím postavení, byl bombardován po prvé
v noci se 17. na 18. října dělostřelectvem různých ráží a plyny. Byly ztráty na
mrtvých i raněných. Zamýšlený útok v úseku 53. divise měl být proveden 106. bri
gádou, jež se měla zmocnit! osady Vandy a výšin východně od ní. Další její postup
měl býti v souhlase s postupem 21. pluku, jehož I. prapor by postupoval ve vše
obecném směru na Terron a II. prapor na Voncq.

Příprava útočných lávek přes Aisne v úseku L praporu byla svěřena 8. ženijnímu
pluku. Tato práce byla ustavičně rušena nepřátelskou dělovou palbou, kterou zá
roveň trpěl i I. prapor, jehož hlídky byly na východním břehu řeky, aby zajišťovaly
pracující ženijníroty. Dopravu materiálupro přechody obstarávalazál. rota praporu.

18. října za úsvitu vyrazily 134. a 53. divise k útoku přes řeku Aisne v šířce 5 km
a zmocnily se Chestres a Vandy; podařilo se jim dokonce zachytiti se na východních
výšinách. Tíha celé akce spočívala, jak již výše řečeno, na 106. brigádě, v níž hlavní
úsilí měl 319. pěší pluk.

20. října dostal I.-21, prapor rozkaz k obsazení Terronu jednou rotou, jež měla
vystřídat! rotu 319. francouzského pluku, která sem vnikla po přechodu řeky,
a zjednat! styk s levým křídlem tohoto pluku u koty 170 východně od Terronu.
K tomuto útoku byla určena i.rota Sidlíkova s jednou četou kulometů (Matič
kový roty).

Rota začala svůj postup ve 20 hod., překročila řeku a ve 23 hod. dostihla již
statku Macquart-Terron, jsouc chráněna hlídkami. Ihned vystřídala francouzské
části a obsadila severní a severovýchodní okraj městečka. Spojení s levým křídlem
319. pěšího pluku nepodařilo se zjednat.

21. října v 8 hod. přešla německá pěchota 111.-237. pěšího pluku po silné dělo
střelecké přípravě k útoku na Terron. Útok byl veden od východu od koty 170 a byl
podporován silnou kulometnou palbou. Vlastní části se stáhly s počátku na jižní
okraj osady, tam se však uspořádaly a prudkým výpadem Němce vypudily. Druhý
útok Němců byl také odražen, a to pouhou palbou kulometů. Třetímu útoku
vedenému s neobyčejnou silou nebylo možno již dobře čelit a rota se stáhla na
obrannou posici až po statek Macquart, kde prodloužila a zajistila levé křídlo
319. pěšího pluku. Francouzská dělostřelecká palebná přehrada byla ihned utvo
řena asi 250 m sev. od okraje Terronu.

3. rota praporu, dosud v záloze, obsadila bývalé posice 1. roty. Vyslala jednu četu
pod velením asp. Jury k posile 1. roty k Terronu.

Ve 13. hod. přišel rozkaz útočiti na osadu celým praporem a zmocniti se jí stůj co
stůj. Prapor vyrazil k útoku, prorval se dělostřeleckou a kulometnou palebnou
přehradou a v 15 hod. byl pánem celého Terronu, jehož okraje směrem k Němcům
obsadil. Útok doprovázela palbou 2. kulometná rota (dr. Kloud) a způsobila
Němcům citelné ztráty, střílejíc na severní východy z osady.

Ve 23 hod. 10 min. došla praporu posila. Byla to půlrota pod velením por. Lexy
od II. praporu. Předchozími boji bylo mužstvo neobyčejně unaveno; nebylo zde
krytů a zákopů a tak nezbývalo než budovat! si individuální kryty pro střelce.

22. října bombardovali Němci Terron a stříleli do ulic osady kulomety s východ
ních výšin. Zásobování praporu činí neobyčejné obtíže. Potraviny donášejí bratři ze
záložní půlroty Lexovy.



Na úsvitě 23. října Němci opět útočili. Byli však opět krvavě odraženi dělovou
a kulometnou palbou. Tohoto dne a dne následujícího počínají se zatopovati louky,
takže voda dosahuje až na půl m. Terron je bombardován v hodinových přestáv
kách děly všech ráží. V noci je zabit granátem velitel 2. roty por. Plíva. Jediným
spojením s týlem je silně ostřelovaná silnice Terron-Vandy-Vrizy.

24. října nařizuje divise držeti dobytý terén děj se co děj a čeliti eventuálním
útokům nepřítele. Příštího dne směňuje rota Lexova unavenou 1. a 2. rotu I. pra
poru. Bombardování osady je stále intensivní.

26. října činí ztráty praporu 192 mužů. Zásobování vázne, neboť spojení s týlem
je ztíženo dělovou palbou, která je vedena na cestu Terron-Vandy a okolí statku
Macquart.

27. října podnikla 36. divise, která byla severně od čs. brigády, útok a zmocnila se

výšin severně od Voncq. Zatlačila z tohoto prostoru německé baterie a tím značně
ulehčila I.-21. praporu, jenž trpěl jejich palbou. 30. října v 19 hod. došel rozkaz ke
směně. V nepřátelské dělové palbě přešly roty postupně na západní břeh řeky
poměrně s malými ztrátami. Ve 3 hod. ráno byl prapor shromážděn za frontou
v údolí na sever od Contreuve.

Celkové ztráty praporu v boji o Terron činí 31 mrtvých, 17$ raněných a 12 ne

zvěstných.
II.-2i. prapor podporoval, jak bylo již podotčeno, akce I. praporu kulometnou

palbou a vyslal později do Terronu posilu v síle půlroty. Dvě roty praporu byly
potom v záloze v prostoru Vrizy a utrpěly tam ztráty nepřátelskou dělostřelbou.

III. prapor pluku byl s počátku v plukovní záloze a 23. října dostal rozkaz přejiti
z Vrizy do Vandy a na východním okraji této vesnice vystřídati části 319. pěšího
pluku. Při přechodu přes hráz řeky ke vsi utrpěl značné ztráty. Později padl v tomto
úseku i velitel 10. roty por. Martínek.

Celkové ztráty brigády za boje u Terronu (21. pěší pluk) a Chestres (22. pěší pluk)
činí 9 důstojníků a 174 mužů mrtvých, 18 důstojníků a 858 mužů raněných,
1 důstojníka a 68 mužů nezvěstných.

Hlavní stan vydal o účasti čs. brigády úřední komuniké, v němž oceňuje hrdinný
boj o Terron a Vouziers.

Po směně odešel pluk přes Loisy, Grivy-Loisy do opuštěné vesnice Hauvinée.
8. listopadu navštívil brigádu gen. sekr. Národní rady dr. Beneš a velitel IV. ar
mády gen. Gouraud, galipolský hrdina. Dekoroval četné důstojníky a vojíny, kteří
se vyznamenali v posledních bojích, a vykonal přehlídku obou pluků.

10. listopadu odchází pluk zpět do Mourmelon-le-Grand,kde jej zastihujezpráva
o kapitulaci Německa uvítaná velikým jásotem všech bratří.

V noci s 12. na 13. listopadu odjíždí pluk do Vittellu a je ubytován v blízkém
okolí. V té době se vracejí mnozí lehce ranění z Cognacu, majíce obavu, že pluk
pojede dříve do vlasti, než se oni vyléčí.

28. listopadu odchází pluk do Ďamey a zde zůstává až do odjezdu do vlasti.
10. prosince zavítal do Darney president republiky T. G. Masaryk, jenž právě
v tyto dny přijel ze Spojených států. Vykonal přehlídku pluku, informoval se
podrobně o minulých bojích a o současném stavu našich jednotek. Rozloučil se
s hochy krátkým proslovem, který končil významnými slovy: „Vy jste to vyhráli.
Jsme na kopečku, však dejte pozor, ať se na něm udržíme.”



V polovině prosince vrátila se k pluku čs. vojenská mise ze Spojených států, která
se skládala z důstojníků: por. Holý, ppor. Niederle, Španiel a Horvát. Byla vyslána
do Ameriky za účelem propagačním a k spolupráci, pokud jde o získávání dobro
volníků pro naši legii.

19. prosince odjel I.-21. prapor pod velením kpt. Sidlíka do vlasti a ostatní
prapory jej následovaly 31. prosince. Cesta vedla přes Modane, Milán, Padovu,
Bělák, Dvořiště. Přivítám všech jednotek francouzské legie v Praze bylo velkolepé.
Mnohému z osmahlých bojovníků vlily se pohnutím slzy do očí, když viděl roz
jásané davy v svobodné Praze, když viděl, že se sen, pro nějž vykrvácelo tolik
bratří, stal skutkem.

Příjezd do Prahy nebyl však zakončením válečné činnosti 21. pěšího pluku,
$. ledna odchází 3. rota (Rytíř) na Kladno jako asistenční oddíl a i ostatních částí
pluku je postupně použito k pořádkovým službám.

Ke konci ledna odjel pluk k okupaci na Těšínsko, kde ztratil asi 20 bratří s jedním
důstojníkem (por. Smutný).

Později jsou jednotlivé prapory rozmístěny v různých posádkách Moravy a Cech
a po demobilisaci starších ročníků restringuje se pluk na I. a II. prapor, s nimiž se
zúčastnil tažení na Slovensku v r. 1919. Mnozí důstojníci příslušníci pluku zúčast
nili se akce na Slovensku, jsouce přiděleni k různým formacím legionářským i do
mácího vojska.

4. srpna se vrací pluk do Prahy a počátkem září zrušuje se II. prapor po
demobilisaci dalších ročníků, hlavně Američanů, a zbytek splývá s I. prapo
rem, jenž odchází do Kladna. Později byl přeložen do své definitivní posádky,
do Čáslavě.

Dějiny pluku zde načrtnuté by nebyly úplné, kdybychom nevzpomenuli i jiných
aktů dotýkajících se pluků. Je zajisté málo vojenských těles, aby se jim dostalo
takových poct jako 21. pěšímu pluku. Přijal svůj prapor z rukou presidenta fran
couzské republiky, zúčastnil se plukovním praporem slavnostního pochodu Paříží
14. července 1918, měl čest vítat v svém středu prvního presidenta republiky
T. G. Masaryka za frontou, kde zahynulo tolik jeho příslušníků, a jeho prapor byl
pozdraven vynikajícími vojevůdci světové války (Foch, Gouraud, Weygand, Pellé
a j.). A významný politický akt, jímž francouzská vláda uznává nás za spojence, t. j.
deklarace ministra zahraničních věcí Pichona z 29. července 1918, zmiňuje se též
o 21. pěším pluku jakožto první jednotce čs. armády ve Francii, která jde právě na
frontu.

Když v r. 1923 přijel do republiky vrchní velitel všech spojeneckých armád
maršál Foch, rozhodlo se MNO. pojmenovali na počest slavného hosta některý
z pluků jeho jménem. Této pocty se dostalo 21. pěšímu pluku, jenž od té doby má
jméno velikého vůdce „maršála Foche”.

Za dobu svého trvám měl pluk celkem 7 velitelů. Byli to: kpt. Husák, plk.
Philippe, pplk. Gillain, pplk. Eliáš, plk. Sidlík a Košťák, jenž je velitelem dodnes.
Pluk patří do svazu 4. divise (Hradec Králové) a společně s 30. pěším plukem ve
Vysokém Mýtě tvoří 8. pěší brigádu. Letos slavil desáté výročí svého založení.
Vzpomínáme při této příležitosti všech bývalých příslušníků, kteří padli pod jeho
slavným praporem, a pozdravujemevšechnyvěrné bratry, kteří byli svědky velikých
událostí, kterých se náš slavný pluk před deseti lety zúčastnil.



Front. Kryštof:

Odchod do hoje.
Přísaha čs. brigády v Damey ve Francii, červenec 1918.

Vlní se řady vojska širou pláni,
přílba dle přilby jako šedý mrak
a nad proudem těch mladých, horkých skráni
na žerdi rdí se jako vlčí mák
a lvími spáry dává požehnáni
pradávné české slávy bílý znak
těm plukům, kteréjako mořské vály
kupředu dmou se s hudbou, se zpěvem,
by rozlily se po bojišti v dáli
a vykoupily rodnou českou zem.

Pod francouzského nebe modrou branou
jdou bojovníků širé aleje
do víru bitev, kde děl jícny vzplanou
a kde se půda krví zaleje.
Zas po sta letech Češi s mocí brannou
v husitských vozů stoupnou koleje.
Snad „sbohem”, chlapci, a snad „na shledanou”,
československá chloubo, naděje.
Vpřed naše pluky jako mořské vály,
kupředu s hudbou, s květy, se zpěvem,
ať bodákem si proklestíme v dáli
svobodný návrat v rodnou svoji zem.

Rozevěj, větře, vzdechy smutných matek
a přehluš v srdci lásky vábení.
by nejitřily v duši stesk a zmatek,
bortíce odvahu a nadšení.
Přes hory zanes do sklíčených chatek,
hladových dědin, do tmy vězení
těšivý slib, že přijde Velký pátek,
že zahlaholí zvony vzkříšeni.
že naše pluky jdou již jako mořské vály
kupředu s hudbou, s květy, se zpěvem,
by vítězstvími přiblížily v dáli
k svobody slunci rodnou českou zem

Co vypráví nám našich dějin zkazka,
pradědů závěť, čest a svědomí,
toť mocnější je, nežli žalu vráska,



než hol, jenž srdce matky ohromí,
toť silnější než opuštěná láska,
když za námi své ruce zalomí.
Tak jenom kry, když na jaře led praská,
jdou kupředu a mizí zrovna jako my.
Vpřed naše pluky jako mořské vály,
kupředu s hudbou, s květy, se zpěvem,
ať blesk a hřmění našich pušek v dáli
na poplach bije v rodnou českou zem.

Uveřejněno v Československé samostatnosti, Paříž.

Plukovník Gillain svému 21. čs. pluku.

Beausoleil pres Montauban, dne 6. listopadu 1927.

Moji drazí přátelé!

Váš dopis čji. 2201-27 ze dne 8. října t. r. došel mne teprve dnešního dne. Poslalijej do
Chateauroux, nevelím všakjiž déle než rok 90. pěšímu pluku v této gamisoněa byljsem
v té době v Tunisu u 4. pluku Zuavů. Když jsem byl letos jmenován plukovníkem,
opustil jsem Tunis a nyní jsem ve výslužbě v Beausoleil u Montauhanu.

A tak se stalo, že Váš dopis mne dochází teprve dnes, když procestoval velký počet
kilometrů a dvakráte přeplul Středozemní moře.

Pokusiljsem se ze záliby přeložiti Váš dopis, aniž jsem k tomu použil slovníku . . .

a podařilo se mi to. A je tomupřecejiž téměř sedm let od chvíle, kdyjsem opustil Čáslav,
Prahu a Vaši drahou vlast. To dokazuje, že si srdce dohře pamatuje a že, třebas jsem
během sedmi let neměl mnoho příležitosti mluviti Vaší řečí, moje velká láska k

legionářům 21. střeleckého pluku udržovala nejen drahé vzpomínky, ale také znalost
jejich jazyka.

Žádáte na mně vzpomínku na doby prožité s Vámi bud v bojích ve Francii nebo na
příměří v Československu.

Co Vám říci lepšího o tomto tématu než to, že ze všech vzpomínek na svou vojenskou
službu vzpomínky, které mám na svůj krásný 21. střelecký pluk československý, jsou
nejživější a hlavně nejmilejší. Nikdy nezapomenu,jak moji legionáři, důstojníci i vojáci,
věnovali mně ihned svou důvěru, jak jsem v nich našel téměřjiž od prvního svého styku
naprostouoddanost, dobrý humor, který charakterisuje vojáka, skutečněelitnía všechny
vojenské vlastnosti, které nám dohromady vydobyly čest vítězného hoje proti Němcům
v Terroně.

Pro mne, který jsem především a nade všechno důstojníkem řadové služby, který
miluje „poilu”, jak u nás našeho vojáka jmenujeme, který zná vniknouti v jeho duši
a mysl, mohu říci, že nikdy v svém vojenském povoláníjsem nedošel cennějšího zadosti
učinění než tehdy, když jsem se cítil v naprostém duševním souladu a shodě se svým
plukem.



Vím, že mnejmenovali „dědeček”*). Jest to pro mne nejdojímavějším a nejcennějšim
svědectvím důvěry, kterou ke mně všichni měli.

Proto buďte naprosto ujištěni, moji drazí legionáři 21. francouzského pluku, že na
Vás nikdy nezapomenu a budu se vždy považovali za jednoho z Vás. Posílaje Vám
všem moje nejsrdeěnějšía oddané„nazdar”,připojuji také svou hluboce dojatou a odda
nou vzpomínku legionářům jednadvacátnikům mrtvým pod mým velením na bojištích
Francie, kteří svou obětí tak velkolepě přispěli společně se svýmifrancouzskými spolu
bojovníky k osvobozeni naší vlasti a k Vaší svobodě.

Cordialement

Colonel Gillain, „bývalý velitel 21. pluku z Francie“.

E. Fournol:

Odevzdání praporu 21. čs. střeleckému pluku.
{Překlad z „La Naíion Tchěque”, 5. a 4. číslo 4. ročníku .)

30. červen zůstane pro národ český dnem nezapomenutelným. Bude mu připo
mínali znovuzrození vlastní armády a svobody. Tento den za skutečně pěkné letní
pohody v kraji sousedícím s dvěma provinciemi Alsaska a Lotrinska, tím více
francouzskými, čím více je požadují Němci pro sebe, přijal 21. střelecký pluk
československý z rukou presidenta francouzské republiky národní prapor darovaný
městem Paříží a slyšel z úst prvního hodnostáře Francie slova, jejichž ozvěna
rozechvěje srdce vlastenců českých a slovenských na březích Vltavy a Váhu.

29. června v 9 hod. 30 min. unášel zvláštní vlak z Paříže všechny ty, kteří se měli
zúčastnili této dojemné slavnosti: president republiky byl doprovázen pány: Ste
phanem Pichonem, ministrem zahraničních věcí, Leyguesem, ministrem námoř
nictva, a Lebrunem, ministrem bloku. Ministr války byl zastoupen mjr. Purnotem
a Mercierem. Baron Degran, tajemník ministra zahraničních věcí, a p. z Cheve
ronu, tajemník ministerského předsedy, doprovázeli členy vlády. Pp. Franklin-
Bouillon, bývalý ministr, president parlamentní komise zahraničních věcí, Fournol,
tajemník této komise, a náš přítel p. Arnošt Denis, representant politiků a dušev
ních pracovníků. Městská rada pařížská vyslala p. Arnošta Gaye. Mezi hosty lze
pozorovali gen. Castelnau, velitele východní armády, gen. Boissoudy, velitele VII.
armády, gen. Archinarda, velitele polské armády ve Francii, gen.Vidalona, zástupce
náčelníka hlavního štábu spojeneckých armád.

Všechny spojenecké vlády byly zastoupeny svými vojenskými přidělenci. Velká
Britanie gen. Bowesem a mjr. Baringem, britským přidělencem u hlavního štábu
československého. Itálie mjr. Brancaccio a Papa di Castiglione. Srbsko mjr. Ste
fanovičem a 1 důstojníkem gen. štábu. Spojené státy zástupcem gen. Pershinga.
Národní rada československá byla zastoupena pány: Benešem, gen. tajemníkem,
Strimplem a Božinovem, kpt. Husákem a Chalupou. Pařížská čs. kolonie vyslala
svého předsedu Umirova. V čele hlavního štábu československého byl gen. Janin,

*) Co psáno v uvozovkách, je i v originále dopisu česky.



vrchní velitel vojska československého, mjr. Peyris, náčelník štábu, a skupina
důstojníků francouzských a československých.

30. června v 9 hod. byli hosté přivítáni na nádraží gen. Janinem, prefektem
departementu a starostou městečka. Čestný oddíl 21. pluku pod velením ppor.
Balcara vzdal pocty presidentu. Pak slavobranami vyzdobenými ulicemi městečka
pod prapory francouzskými a československými odcházel průvod k místu slavnosti.

V prvním voze William Martin, náčelník protokolu a 1 důstojník gen. štábu. Pak
následoval automobil presidenta, kterého doprovázel ministr zahraničních věcí.
Potom vůz odvážející p. Beneše a gen. Castelnau. Pak jeli za hlaholu zvonů a akla
mace masy obecenstva ostatní hosté.

Jednotky československé čekaly na louce, kolem které se řadili hosté, k nim
pojili se vysloužilci z r. 1870, dále bylo obecenstvo. Za zvuků hymny francouzské
a československé vojáci českoslovenštívzdali zbraní čest. Za doprovodu gen. Janina
president republiky doprovázen p. Benešem a skupinou vysokých hodnostářů pře
chází před frontou. Po přehlídce zaujalo vojsko postavení k přísaze. Gen. Janin je
pozdravil srdečným „nazdar”, poté tento pozdrav jednotky opakují jednohlasně.
Konečně silným hlasem a ne bez pohnutí oslovil p. Beneš presidenta republiky
takto;

„Pane presidente!

JménemNárodní rady zemí českých a slovenských, jménem naší národní armády,
jménem celého našeho národa dovoluji si vám, pane presidente, vyjádřili hluboký
vděk za čest, kterou vy prokazujete nám svou přítomností na dnešní slavnosti, jež
zůstane našemu národu hrdinnou, nezapomenutelnou a která je velmi důležitou
událostí historickou.

Přímo z rukou presidenta francouzské republiky dostane náš první pluk utvořený
na půdě francouzské prapor československý darovaný slavným městem Paříží —

velkým to světovým městem. Tento čin je pro nás korunovací toho všeho, co slavná
a nesmrtelná Francie vykonala pro nás v přítomné válce. Ve velké rodině svobod
ných národů ona první nám porozuměla a podala nám pomocnou ruku. Ona první
před 4 lety srdečně nás, nešťastné politické a vojenské psance, přijala, čímž projevila
sympatie s našimi touhami politickými. Ona učinila první kroky, aby usnadnila
utvoření naší armády — symbolu to naší samostatnosti.

Můžeme se tázali, jaký měla zájem velká a vznešená Francie, že obrátila svůj
bratrský zrak k Čechám, téměř beznadějně ztraceným uprostřed 2 německých
císařství, a jaká pohnutka nutila Francii k činům, jichž nejvýznačnějším výrazem je
dnešní slavnost.

V době, kdy vypukla světová válka, mučená a nepřáteli zaplavená Francie stala se
svědomím světa, výrazem práva a spravedlnosti, ztělesněním všech morálních
hodnot, které svět zná.

Malý národ Cech a Slovenska před tímto hrozným divadlem, odehrávajícím se na
východě i na západě Evropy, nejprve zpytoval své svědomí, aby se mohl rozhod
nouti k činům. Jeho tradice byla idealistická. Nemohl přijmout! vyznání násilí
hlásaného a prováděného našimi nepřáteli. Pevně spojen, silně organisován, až
podivně připraven morálně, vztyčil se jako skalní masiv ve střední Evropě proti těm,
kteří páchali násilí ve všech lidských zákonech. Bez přestání, bez únavy a bez



váhání pracuje 4 roky o zničení nepřátel Francie. Jeho synové — výkvět to národa,
nejprve přinuceni k tomu, aby bojovali za své potlačovatele, přecházejí na druhou
stranu a domáhají se toho, aby se stah bojovníky práva a svobody.

Jsme svědky věcí, které se dosud na světě nepřihodily: národ a stát počíná se
tvořili na území spojenců. Se všech konců světa přicházejí českoslovenští vojáci,
bojují ve Francii a v Rusku, v armádě anglické, americké a italské, v armádě srbské
a rumunské. Tvoří velmi značnou armádu v Rusku a odtamtud, když vidí, že byli
oklamáni v svých tužbách, obracejí se k tomu místu, odkud jim kyne záchrana:
k druhé své vlasti — Francii. Tu se započíná boj, který do této doby v dějinách
lidstva nebyl zaznamenán: československý boj na Sibiři, moderní anabase — dosud
celému světu neznáma. Vojáci, nuceni svými tradicemi, láskou k spravedlnosti
a právu, láskou k svobodě a ideálu, činí nemožné věci, aby se mohli dostati na tuto
svátou půdu hájenou vítěznými vojáky z Mamy, Ysery a od Verdunu.

Až do této chvíle byli téměř neznámí; nekladou žádné požadavky; jejich jediným
přáním je, aby jim bylo porozuměno: stejné ideály, stejné principy, stejné pojetí,
což činí z Francie středisko morálky celého světa, nutí československý národ k či
nům neobvyklým jak pro něho, tak pro spojence.

To je ta věc, která tak úzce pojí Cechy s Francií, to je to, co charakterisuje válku
vedenou Čechoslováky, to je ona příčina, která nutí Francii, aby se o naši věc
zajímala.

Taková byla celá naše minulost; celá naše budoucnost bude oživena stejnými
touhami a stejným ideálem. V XV. století „Boží bojovníci” — slavní vojáci husitští
— táhli celým Německem, aby hájili svobodu myšlení. Ve století XX. bojovníci za
právo procházejí celým světem, aby chránili tytéž principy.

Národ, který v této válce takovým způsobem dovedl dokázati svou jsoucnost,
který si dovedl získati sympatie Francie a spojenců, národ z Cech a Slovenska může
počítali s pomocí svých přátel v den definitivního zúčtování.

Přítomnost presidenta francouzské republiky na této slavnosti, přítomnost zá
stupců spojených velmocí je zárukou, že právům na nezávislost jest porozuměno
a že tato práva nalezla podpory.

V katastrofě přítomné doby přes vítězství hrubosti a krutosti počítá se s 2 věcmi;
energie a poctivost na jedné straně, pevná víra ve spravedlivou věc na straně druhé.
Dokázali jsme, že oboje je na naší straně. A právě tímto chceme se přiblížili velikosti
a moci Francie. To je, proč se pokládáme za vhodné býti bratry ve zbrani vojáků
z Mamy a od Verdunu. Toto vědomí naší morální síly, toto vědomí, že jsme pod
porováni slavnou Francií, nezničitelnou Anglií, přátelskou Itálií, velkou republikou
americkou a ostatními spojenci, nás nutí k tomu, že se cítíme býti svobodnými
a nezávislými. Jsme přesvědčeni, že s vámi zvítězíme, poněvadž jsme si vědomi
vlastní síly, věříme ve vaše zásady.

Pane presidente!
Bylo to na francouzské půdě, kde jsme se pokoušeli o vytvoření své vlasti. Naše

malá armáda ve Francii je jádrem jednotné československé armády, která v přítomné
době bojuje na 3 bojištích a která představuje náš celý národ. Celá tato armáda,
mající 100.000 mužů, celé Cechy a Slovensko, vzhlíží dnes k vám s pohnutím, láskou
a nekonečnou oddaností. Brzy uslyšíme odpověď na dnešní slova.



Račte odevzdati prapor, důkaz to naší nezávislosti a samostatnosti, naší armádě.
Ta jej ponese od vítězství k vítězství, jak to činili kdysi naši předkové. V den
společného vítězství Francie a Cech ponese jej pokrytý slávou do naší drahé vlasti.”

Pak se obrátil řečník k vojákům a silnějším hlasem k nim promluvil. Mluvil k nim
upřímně, bez okras a maje oči upřeny k východu, jako by chtěl, aby tam daleko za

Vogesami v zemích československých jeho slovabyla slyšena celým trpícím národem.

,, Vojáci českoslovenští, drazí bratři!

Dnešní den bude zapsán v dějinách národa československého zlatým písmem.
Z rukou presidenta francouzské republiky dostanete prapor, který je symbolem naší
národní samostatnosti a nezávislosti. Dostanete jej v přítomnostizástupců spojených
vlád, což je důkazem, že spojenci uznávají naše národní tužby.

Při myšlence na to, co jsme vykonali během války, než jsme přišli k tomuto
vítězství, naše srdce naplňuje se radostí. Není potřebí, abych se vám zmiňoval
o tom, proč bojujeme: jsme armádou dobrovolníků, kteří překonali mnoho bojů
morálních, nežli dosáhli dnešního dne; jsme armádou psanců majících na svých
štítech vepsáno: „Vítězství nebo smrt!”

Jste armádou vlastenců odhodlaných spíše zemříti, nežli vrátiti se do vlasti
nesvobodné.

Nebudeme mluviti o úkolech, které sledujeme. Přece chtěl bych se zastavili
u dvou věcí. V zemích českých a na Slovensku celý náš národ houževnatě bojuje
a přisahá, že v boji vydrží až do vítězství.

Všechno to, co v naší vlasti žije a cítí, obrací k vám zrak plný lásky a podivu se

zápalem, plno oddanosti a bezmezné příchylnosti. Vaše matky a vaše ženy modlí se
za vás a ctí vás. I v nejmenších vesnicích mluví se o vás a města jsou plna pověstí
o moderních hrdinech. Náš lid pláče radostí, když slyší, že na té neb oné frontě
bojují naši vojáci. V okamžiku, kdy se náš národ vrhl do takového boje a umírá za

takových pocitů, naši bratři vykonali na Sibiři takové činy, že tyto vábí zraky celého
světa, šíří naši slávu, rozšiřují jméno české i do nejvzdálenějších končin světa. Ve
stejné době naši vojáci v Itálii již zúčastňují se bojů. Oni také přispívají k porážce
Rakouska-Uherska, oni rovněž šíří po světě slávu jména Čechoslováků.

To se děje v hodinách, kdy vy přijímáte národní prapor. V této chvíli vzpo
meňte si na všechny ty hrdiny, kteří bojovali ve Francii v cizinecké legii a v armádě
anglické, americké a srbské. V těchto chvílích musíme si zvláště vzpomenout! na
náš slavný boj u Zborova, na velké to vítězství Čechoslováků v době, kdy se při
pravoval pád slovanského Ruska. Dnešní slavnost je nám vzpomínkou na toto
vítězství.

Vzpomínky nutí nás k tomu, abychom zpytovali svědomí a poznali tak, zda jsme
schopni odporovat! nástrahám. Můžeme, drazí bratři, s velkou radostí prohlásit!, že
ano. Respektovah jsme čest a důstojnost národa. Učinili jsme skutečně zkoušky
z čestnosti, lásky a energie, ačkoli nám bylo vyhrožováno vyhubením, sledovali jsme
svůj ideál. Dokázali jsme věrnost a oddanost spojencům a podali jsme důkazy své

hodnoty vojenské a bravury. Obdivuhodně jsme uhájili místo, které zaujímáme
mezi prvními národy slovanskými. Činy, které vykonáte pod tímto praporem, uká
žete, jakého místa si zasloužíte v nesmírných řadách spojenců.



Přisahejme dnes, bratři, že budeme v našich budoucích bojích hodni politických
bojovníků naší vlasti, přisahejme, že budeme hodni všech těch bratří bojujících
v zemích spojenců, přisahejme, že budeme voliti raději smrt než návrat do vlasti
nesvobodné.

Zástupci spojeneckých států slyší vaši přísahu, která je odpovědí na řeč pro
nesenou našimi dne 13. dubna. Budeme jim vděčni, že se můžeme zúčastniti tohoto
spravedlivého boje. Budeme jim vděčnými za to, že porozuměli našim tužbám a že
jsme zařáděni mezi spojence jako rovnocenní.

Náš národ byluznán těmi, kteří jej neopustiliv neštěstí a mukách. Nezapomeneme
nikdy na ty, kteří nám pomáhají v našem osvobození a při našem vítězství. Tomuto
dnuvítězství, vítězstvíFrancie, j ejích spojenců,voláme dnes zhloubi srdce „nazdar!

”

Poté byl prapor přinesený minulý den čestnou stráží z Paříže odevzdán Národní
radě.

Mírný vánek ševelil praporem, jehož svěží barvy, sestry to barev Alsaska, červená
a bílá, odrážely se v modru nebes. Vojáci radostným hlasem vítah tento symbol
vzdálené vlasti, vlasti, kterou chtěli osvoboditi. Když se utišily jásavé hlasy, pronesl
president francouzské republiky chvějícím se hlasem tuto řeč:

„Když vláda republiky utvořila armádu československou a v dohodě s našimi
spojenci uznala svrchovanost Národní rady, chtěla tím zároveň prokázati vděčnost
statečnýmvojákům, z nichž mnoho se přihlásilo již na počátku války pod francouzské
prapory, a chtěla tím potvrditi zákonité požadavky národa, který nikdy neklesl pod
tíhou neštěstí a neustoupil vládě cizáků.

V době, kdy Rakousko, ta věrná služka přání německých, vmetlo ponižující ulti
matum v tvář Srbska a nespokojeno s pokořením bezbranného souseda, napadlo ho,
aby tím dalo Německu tak dlouho očekávanou příležitost k vypovědění války Rusku
a Francii, ani nás nenapadlo, abychom nakládali s Cechy usedlými na našem území
a hlavně pak se studenty, kteří v tak hojném počtu studovali na našich universitách,
jako s nepřáteli.

Jejich city a přání byly nám známy. Věřili jsme v jejich přátelství Většina z nich
se neoddávala lhostejnosti a neutralitě a žádala ihned, aby se jí dostalo cti bo
jovali po našem boku. Po celou dobu války vyznamenávali se statečností ve
Flandrech, Pikardii, Champagni a všude tam, kam je poslalo francouzské ve
lení. Obdrželi nejkrásnější pochvaly a vyznamenám. Znovu nalezli po několika
letech utlačování a rdoušení válečného ducha Jana Zižky, Prokopa Velikého a Jiřího
z Poděbrad.

Toto malé jádro dobrovolců rychle vzrůstalo. Češi zařádění násilím do armád
rakousko-uherských, kterým se vytrvalostí vůle podařilo dostali se z těchto okovů,
shromáždili se ponenáhlu pod protektorátem Národní rady; a k nim se připojili jiní
krajané přišlí na vyzvání svých bratří. Dosáhli toho, že bylo utvořeno dosti četné,
stejnorodé vojsko, aby mohlo býti zařáděno jako zvláštní armáda a dostali vlastní
národní prapor.

Mladá armáda vzrůstá denně a přibývají k ní nepřetržitě nadšení nováčci. Kéž by
brzy vzrostla udatnými českými legiemi, které, když vykonaly zázračné bojovné
činy na pláních Ukrajiny, razíce si cestu dále přes Sibiř, udržely si uprostřed ná
strah a přes všechny překážky vojenskou nezávislost a akční mohutnost. Tímto



dávají Xenofontu budoucnosti látku k většímu dílu než byla anabase a ještě do
jemnější ústup nežli byl ten 10.000, a tím dávají budoucím generacím příklad
nesrovnatelné mravní síly, vytrvalosti a vlastenecké víry.

Důstojníci a vojáci českoslovenští!

Prapor dnes vám odevzdaný bude vám shromaždištěm a výrazem naděje. Když
jej uvidíte, jak volně se vlní ve vánku Francie dvě barvy Cechie, a poznáte starý erb
český a obraz tří slovenskýchpahorků,putujte v myšlenkách do údolí Labe a Vltavy.
V té době přemýšlejte o dlouhých útrapách své rodné země, naslouchejte známým
hlasům zaklínajícím vás, abyste osvobodili zbraní svou ujařmenou vlast.

Dějiny Cech nejsou ničím jiným než dlouhotrvajícím odporem proti germánské
rozpínavosti. Ani lest ani násilí nebyly s to zviklati vaši pevnou národní houžev
natost. Nikdy jste neklesali duchem. Zdědili jste po otcích plamen nadšení, který
neuhasne, a pokračovali jste se vzrůstající důvěrou v jejich osvobozovacím díle.
Když jste viděli, jak se centrální mocnosti vrhají na nešťastné Srbsko, pochopili jste
se svými krajany lépe než kdo jiný, že osud vašeho národa je ohrožen touto útočnou
zlobou, a odmítli jste ihned podporovali válku příčící se vašim tradicím a vašemu
duchu. Již pod nadvládou Rakouska-Uherskanesčetněkráte se ozvali Češi protestem
proti politickým choutkám Vídně, Budapešti a Berlína.

30. května 1917 prohlašují čeští poslanci na říšské radě rozhodnutí národa utvořili
samostatný stát zahrnující i Slováky. 6. ledna 1918 titíž poslanci shromáždění
v Praze s představiteli zemských sněmů Cech, Moravy a Slezska prohlašují slav
nostně historická práva zemí českých a provolávají, že mír uzavřený bez zaručení
svobody pro jejich utlačovaný národ znamenal by znovuzahájení houževnatého
boje.

13. duben je dnem ještě památnějším, neboť tohoto dne sešli se poslanci česko
slovenského a jihoslovanského národa (tito mluvili jménem Chorvatů, Slovinců
a Srbů) ve vašem čarokrásném hlavním městě a zaručili se přísahou, která by měla
býti vryta do mramoru, vydrželi v boji bez váhám, aby osvobodili národ z cizáckého
jařma, aby zničili starou imperialistickou prokletou Evropu, jak se vyslovili, huma
nitou.

Ještě později, 16. května, při oslavě 50. výročí položení základního kamene Nár.
divadla přišlo opět 200 jihoslovanských představitelů, starostové Záhřeba a Lub
laně, předáci socialistů slovinských a chorvatských, Poláci, Italové z Tridentska,
Rumuni z Transylvánie a všichni, nedbajíce surovosti policie, přisahají, že obětují
statky a životy, aby zajistili svým národům státní jednotu. Nedbali při tom věznění
a před zraky udivených imperialistů provolávají slávu mocnostem dohody a pějí
marseillaisu.

Jak by mohla Francie oslyšeli hlas těchto ujařmených, býti hluchou, když slyší
stenání obětí? Ne, ona má na paměti a v srdci den 8. prosince 1870, kdy(zazněl
uprostřed ostatní mlčící Evropy hlas jediný, spontánní to projev zemského českého
sněmu. Tento hlas českých poslanců byl prorocký. Připomínám si ho přirozeně
dnes, před praporem Cech, v takové blízkosti krásných alsaských měst Thannu
a Masevaux.

Vyrve-li Německo, říkali vaši otcové, z těla Francie část území, jehož obyvatelé
se cítí a chtějí zůstali Francouzi, spáchá tím útok na svobodu národů a zamění



právo za násilí. K tomu pak s vědomím oprávněné hrdosti připojovali: Národ
český je národ malý, ale jeho duše malou není. Tato prostá slova s velikostí antickou
nezůstala nadarmo v paměti Francouzů. Od té doby zůstaly Cechy velmi blízkými
našemu srdci.

Hlavní město Paříž, nabízející vám váš první prapor, udržovalo s pražskou měst
skou radou časté přátelské styky, naše tělovýchovné spolky scházely se periodicky,
naši umělci a spisovatelé se poznali a vzájemně pochopili. Vůbec pochopily obě
země, že se musí milovati.

Ale není to pouhá příchylnost, co nás nutí k sympatickému sledování česko
slovenského hnutí. Aby toto hnutí Francie posílila, k tomu ona má ještě vyšší
a nezištné důvody. Podle průběhu imposantních manifestací odehravších se v Ce
chách vidí Francie červánky, nezvratný to důkaz svědomí národa, který nechce
zemříti. Pokud se týká Francie, myslím, že to, pánové, nemusím říkati, její národní
svědomí jest jako svědomí každého jednotlivce věcí neporušitelnou a posvátnou:
každé násilí způsobené jemu je v očích Francie podnikem nečestným a zároveň
výzvou k právu, by odčinilo uraženou svobodu.

Ano, pánové, vím, že již po 4 léta a obzvláště v poslední době naši nepřátelé
následkem nejistoty a neklidu, ne-li výčitek svědomí, užívají všech prostředků vý
mluvnosti jak vojenské, tak občanské k zastření dřívějších, přítomných a budoucích
úmyslů, čím by též zastřeli vznik konfliktu, který roznítili, a skreslili by jasný
význam přítomné světové války.

Nechrne je mluviti. Cím více mluví, tím více se obviňují. Ať činí cokoliv, přece se
nevyhnou hrozné odpovědnosti, kterou na sebe sami uvalili. Cím dále, tím více se
zaplétají do svých lží a sami si odporují. Hned se přiznávají, že si přece vzali ne

smyslný sen, vnutiti světu nadvládu germánských mocností, hned zase ukládají
dobrodružným tlumočníkům, aby tato neprozřetelná přiznání vyvrátili. Hned
útočí proti národu anglosaskému, jehož svobodu a demokratické mravy nedovedou
pochopiti, po druhé vyčítají Rusku cynicky jeho intriky a provinění a při tom je
rdousí.

Bezpochyby se domnívají, že zastíráním pravdy uvedou nepozorné pozorovatele
na scestí. Jaká pošetilá to naděje! Tyto neladné pokusy o padělání dějin rozbijí se
však o jednu skutečnost, kterou nedovede vyvrátit nikdo. Anglie, Francie a Rusko
do poslední chvíle se spolu radily, jak by bylo možno udržeti mír. Jsou to právě
Rakousko s Německem vynasnažující se neustále o vytvoření nenapravitelného
stavu, a to Rakousko vyhlášením války Srbsku a střelbou na Bělehrad, Německo
pak vyhlášením války Rusku a Francii, když již před tím násilně překročilo naše
hranice, aniž bylo k tomu vyprovokováno. Tento fakt nemůže nic zvrátili.

Kdyby centrální mocnosti samy nenesly odpovědnost za krvavou válku, což
viděli bychom vláti okolo francouzského praporu tolik praporů spojeneckých? Což
by se tolik národů pozvedlo, aby přišlo na pomoc nenávisti a bezpráví? Je to naše
panovačnost, která nám zjednala ve světě tolik hlasatelů? Což vane u našich ne

přátel vánek svobody ?

Pánové, nic není výmluvnějšího a jasnějšího nad dlouhou řadu národů přidruživ
ších se k nám od doby provedení připraveného útoku na Francii a Belgii. V roce
1914: Anglie, Cemá Hora, Japonsko, v r. 1915; Itálie, 1916: Portugalsko a Ru
munsko, 1917: Sp. St. severoamerické, Kuba, Řecko, Siam, Liberia, Čína a Brasilie,



v r. 1918: Guatemala a Costarica. Při tom nemluvím ani o mocnostech, které
nevstoupily do války, ale přerušily s Německem diplomatické styky, jako: Panama,
Bolivie, Honduras, Nicaragua, Haiti, Peru, Uruguay, Ecuador. Rovněž mlčím
o několika zemích neutrálních, z nichž denně přicházejí svědectví procítěné sym
patie. Připojte k této nekonečné řadě utlačované národy domáhající se nezávislosti:
Poláky, Jihoslovany a vás, statečné Čechoslováky, kteří nalézáte pod jasným fran
couzským nebem své barvy a svá práva.

Kolik národů spojilo se pod prapory našich nepřátel proti této nesmírné lize
národů přinucené vzhledem k událostem ozbrojili se a vedoucí válku jen za tím
účelem, aby zajistila lidstvu mír? Za sebou vlekou jen Turecko a Bulharsko, s kte
rými nakládají jako s chudými příbuznými. Ostatní svět odpověděl na jejich ďábel
skou propagandu nedůvěřivým smíchem.

V kterém z obou táborů představuje seskupení spojených táborů vznešené city,
mravní šlechetnost a skutečnou velikost? V kterém z těchto táborů je síla ve služ
bách práva ? Do kterého tohoto tábora patří ti chamtivci toužící říditi osudynárodů
a překáželi jejich zájmům hmotným? Na které straně je čest a věrnost? Kde jsou
házeny smlouvy na hromadu jako pošlapané papíry v přítomnosti rdoušených ná
rodů, smlouvy to Rumunska, Polska, Belgie a Ukrajiny? Pánové, v své volbě jste
neváhali. Volili jste mezi právem a násilím, pravdou a lží a mezi světlem a tmou.
Vrhli jste se v náruč Francie.

Nedaleko odtud, pánové, čeká rovněž na vítězství našich zbraní a na odměnu
za věrnost a odplatu za víru provincie vytržená z našeho těla. Záře, která vzejde
pro osvobozené Alsasko-Lotrinsko, osvítí rovněž svými paprsky národy mučed
níků. Jděte do boje, pánové, a brzy uvidíte na obzoru zazářili první paprsky této
jitřenky."

Presidentova řeč přerušovaná četnou pochvalou se všech stran propukající byla
nadporučíkem Chalupou proslovena k vojoku v překladu.

Potom za zvuků plukovní hudby byl prapor odevzdán plukovníku Philippovi,
veliteli 21. pluku střelců československých, který jej svěřuje ochraně poručíka
Kleinbergra. Na rozkaz generála Janina mužstvo přendává zbraň z pravé ruky do
levé a opakuje krásnou, hrdou přísahu předčítanou mu kapitánem Husákem.

Tyto mužné věty přísahy vyjadřující pevné rozhodnutí všeho mužstva jsou
doplněny mužným přízvukem lidové písně „Bývali Cechové”, která vyjadřuje
touhu po dosažení hodnoty dávných hrdinů. President republiky dojat zdraví
zdatná vojska a blahopřeje p. Benešovi. Také přítomní generálové vyjadřují svůj
obdiv generálu Janinovi.

Po provedení několika pohybů masa vojska opouští louku a dosahuje výšiny.
Skupina zpěváků se shromažďuje kolem por. Rytíře a nadšeně zpívá své národní
hymny, marseillaisu a různé národní písně. Po tomto všecko vojsko s hudbou v čele

imposantně defilujíc sestupuje s výšin a umisťuje se podél silnice a cest, kudy
prochází skupina oficiálních hostí, která pod vedením generála Janina jde prohléd
nouti, kde je tábor umístěn.

V 11 hodin za zvuků marseillaisy a československé hymny hosté odjíždějí na
nádraží. Ve 14 hodin vlak opouští stanici. V salonním voze, v kterém se hosté
umístili, rozpřádá se rozmluva o statečnosti českého národa, který během války tak
dobře dokázal svou životní schopnost.



F. Klor

Za bratrem poručíkem V. Plívou.

Po prvé jsem se s ním setkal na jaře 1918 v Cognacu. Služebně.
Jako novopečený podporučík vyšlý ze St. Maixentské důstojnické školy byl

jsem po návratu k pluku do Cognacu zařaděn jako velitel čety k 2. rotě.
A jejím velitelem byl právě poručík Vojtěch Plíva.
Mé hlášení přijal odměřeně vojensky a pozval mne na odpoledne k sobě do bytu.
Přišel jsem.
„Nazdar, holoubku! Tož mi pověz, odkud jsi, co jsi dělal před válkou . . Zpo

věď. Díval se na mne, štíhlý, urostlý, přisnědlé pleti, černých vlasů a silně při
střiženého anglického knírku, teplým pohledem přítele.

Bozi, jaké měl oči!

Zpod vysoko vyklenutého a ostře se rýsujícího obočí hleděly na mne pátravě a při
tom tak mírně oči, které svědčily o plné duševní rovnováze, hnědé, jako sametové,
stále trochu zamžené.

Usedli jsme a já se zpovídal. Krátkými větami se dotazoval na detaily mých
studentských gymnasijních let (byli jsme krajany z Jičínska, studoval, tuším, také
na jičínském gymnasiu a znal dobře ono prostředí), občas se krátce zasmál, když
jsem vzpomnělněkteré typické figurky ze sboru profesorského nebo z obyvatelstva.

Bylo mi u něho dobře, takové kouzlo sálalo z celé jeho bytosti, že mě naráz získal.
„jsem rád, že mám u roty krajana a jistě budeme dobrými přáteli. Nebudeš-li si

v něčem vědět rady, budeš-li kdy něco potřebovat, přijď.”
Tak se se mnou rozloučil.
Říká se: de mortuis nil nisi bene.
I kdybych pitval jeho život do nejmenších atomů, ať již soukromý nebo velitele,

nenašel bych na něm stínu. A pochybuji, že by kdo jiný mohl o něm něco nepěkného
v / •na.

Profesor moderní klasičiny, vysoce vzdělaný (ovládal perfektně šest jazyků),
nejvýš taktní, přímý, čestný, bez záludů, vzor vojáka. Práce pod jeho velením byla
nám všem radostí. Již jeho způsob vydávání rozkazů, čistě francouzský bych řekl;
přísnou vojenskou formou vyjadřoval spíše svá přání, než aby poroučel, a přece
každý překotně a při tom co nejpečlivěji je plnil.

Vychovával nás důstojníky i své vojáky v pravém smyslu slova. Nepamatuji se, že
by byl koho trestal kázeňsky. Ne snad z povolnosti, že by byl příliš shovívavý, ne,
byl přísný k sobě i k podřízeným. Nebylo toho prostě třeba, protože nebylo pro
vinění, na něž by nestačilo jeho napomenutí nebo pokárání.

Před samou terronskou bitvou dokázal, že je voják bez bázně a hany, bohužel na
újmu prospěchu celku.

Rota byla v záloze v úvoze západně od farmy Echarson. Asi 18. října, tuším,
odpoledne přišla do mé díry spojka, že mám ihned přijít k bratru rotnému. Seděl
pod stanem v úvoze, v obou rukou jakýsi papír a byl tak zamyšlen, že přeslechl mé
hlášení. Teprve když jsem hlášení silnějším hlasem opakoval, vzhlédl, přivítal mě
a abych si sedl.



„Přečti si to,” řekl podávaje mi papír. Bylo to vyzvání, aby odevzdal velení roty
nejstaršímu důstojníkovi a dostavil se k veliteli brigády, že bude přidělen jako
attaché srbskému hlavnímu stanu.

„Co tomu říkáš ?”
„Nic, rozkaz je rozkaz. Blahopřeji ti.cc

„Víš, holoubku, po prvé v životě neposlechnu,” dí. „Poprosím, aby provedení
rozkazu odložili po útoku. Víš přece, že pozítří půjdeme na Terron. Co by si o mně
pomyslili chlapci, kdybych nyní, před bojem, uhnul. Však to počká. Zastupuj mě
asi 2 hodiny, co budu u brigády.”

Odešel a vrátiv se spokojeně mi řekl, že plukovník velitel brigády jeho prosbě
vyhověl.

21. října vedl rotu do útoku a 25. října byl na svém velitelském stanovišti tak
těžce poraněn granátem, že při dopravě do nemocnice zemřel.

Rota dostala nového velitele, později opět, ale žádný z nich Plívu nenahradil.
Jaké odpovědné velitelské místo mohl dnes s plným úspěchem zastávali!
Co ukrytých sil a bystrého ducha přišlo ke škodě armády jeho smrtí nazmar!
Bratře poručíku Plívo, píši tyto prosté řádky proto, aby všichni, kdož Tě znali.

obnovili v svých pamětech obraz jasné, opravdu krásné Tvé postavy, postavy
heroa.

Budiž Ti věčná pamět!

Prána:

Vzpomínka na bratra poručíka Roztočila.

Padl v bitvě u Terronu.
Byl výborným vojákem, důstojníkem milovaným svým mužstvem a oddaným

kamarádem. Při vzpomínce naň vidím jeho dobrácké oči schované za brýlemi
a široký úsměv spokojeného člověka. Nikdy se nerozčílil.

Jednou přece. Bylo to na frontě v Alsasku u Aspachu. Čtvrtý rok války byl již
přece jen pociťovánpři dodávkách pro armádu a bylo nutno šetřiti na všech stranách
a při všem. Setřte, neplýtvejte zbytečně materiálem . . ! Tato hesla vyznívala často
ze všech administrativních a jiných nařízení a rozkazů. Spisovaly se seznamy,
shromažďoval se materiál nalezený na frontě a při žádosti o náhradu některých
zničených věcí bylo vyžadováno předložití věci staré.

Tomuto požadavku bylo možno někdy skutečně těžko vyhověli a často pozlobil
mnohého z nás. Také bratra Roztočila. Byl s rotou v osadě blízko za frontou a při
bombardování zničili mu Němci některé části výzbroje automatických pušek, bez
kterých pušky nemohly střílet. V tom přišel rozkaz k směně 2. roty v první linii.

Žádal o rychlé doplnění výstroje a zbrojní důstojník mu odpověděl, že nemůže
vyhověli, dokud nepředloží zničené části k výměně. Zatím čas spěchal.

To rozzlobilo i mírného Roztočila, sedl a napsal bratru účetnímu své roty dopis.
„Bratře Můllere!
Do 6 hodin do večera dnes potřebuji (nejvýš do 7 hodin, ale raději dřív, s vozem):
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3 havresacs spécials.
80 chargeurs pour F. M.
1500 cartouches DAM.
Řekni tam těm chytrákům, že když do toho padne granát, tak že se to nedá hledat

a shledávat, abychom to mohli nést „poškozené” do Sentheimu, to že takový granát
to rozhází po kousíčkách na 200—300 m daleko. Kdybychom to měli, tak to na nich
nebudeme chtít. To jim přelož nebo dej přeložit za mne, ve jménu mém a na mé

odpovídání. Je pak činím odpovědnými za to, aby to vydali, nebo nemohu dnes
směnit 2. rotu.

Podporučík Roztočil.”

Milý Karlíček Můller byl nucen chtě nechtě jiti ještě jednou a po dlouhém
dokazování a žádám přece se mu podařilo vyhověti žádosti bratra poručíka Roz
točila.

Přece však jsem viděl jednou rozzlobeného poručíka Roztočila.
Leží daleko, zlatý hoch

Bořecký:

Za bratry Sehnoutkou5 Ujkem, Kalužou a Trpákem.

Myslím, že to bylo 21. října 1918.
Byl to den, který jsme un. roty 21. střel, pluku nazvali dnem černým. Utrpěli

jsme totiž značné ztráty a zvláště smrt několika dobrých kamarádů působila zdrcu
jícím dojmem na celou rotu.

Kolem půlnoci po několikahodinném pochodu dorazili jsme do vesničky Loizy.
Po krátkém rozkaze jsme se zakopali na mírném návrší nad touto vískou. Před námi
v dolině se rýsovaly obrysy městečka Grivi. Náš prapor byl tu určen jako plukovní
záloha.

Pod návrším byla umístěna baterie těžkých děl, která občas střílela na nepřátelská
postavení nad Vandy.

Jinak bylo příšerné ticho, jako před bouří.
Časně zrána přijela kuchyně. Rozdání stravy a nezbytného ,,1’agnolu” dělo se

velmi spěšně.
Neuplynulo ani 10 minut a na druhé straně rozeřvala se nepřátelská děla. Rány

padaly na první linii.
Po celé frontě vyletovaly červené rakety jedna za druhou; byla to úpěnlivá žádost

našich o ochrannou palbu dělostřelectva.
Poplach! Rychle se každý ustrojuje. Němci útočí na celé frontě — mají úmysl

sraziti naše přední prvky do rozvodněné Aisne a zmocniti se železné dráhy. Na
rozmýšlení nebylo mnoho času. Krátký rozkaz a již v přibhžovacích tvarech po
stupujeme kupředu.

Procházíme městečko Grivi po poločetách za sebou. Granáty dopadají do ulic;
krčíme se za polozbořené zdi domů a postupujeme vpřed jen krok za krokem.



Z šedivého dýmu se vynořují postavy. Je viděti, že dva bratři vedou jiného —
raněného. Byl vysoký, statný a krev stékala mu s hlavy na celé tělo. První raněný
toho dne.

Z Grivi vedla silnice do Vandy. Mezi oběma městečky se ploužila řeka Aisne.
Obrovský železniční most přes ni byl stržen s obou stran do řeky. Bylo nařízeno,
aby i. četa utvořila dvě bojové skupinky u mostu a zabránila nepříteli přechod přes
řeku, kdyby první linie ustoupila.

Po přískocích přeběhli jsme beze ztrát silnici a dorazili až k mostu. Podél náspů
se krčili francouzští ženisté. Cas od času vylézali z úkrytu a opravovali dřevěný
most, který byl v noci vedle železničního narychlo postaven. Byla to práce Sisyfova.
Každou chvíli jim to Němci rozbili, a tak opravování bylo nekonečné a co chvíle se
některý zakolísal a zmizel ve vodě, aniž mu někdo mohl přispět! na pomoc. S ob
divem jsme pohlíželi na tyto hrdiny, kteří několik kilometrů za frontou kladli život
„pour la patrie”.

Po krátké orientaci označil jsem podle rozkazu por. Řeše místo „granátníkům”
jakož i místa lehkých kulometů a objasnil jich úlohu. Pro silnou dělovou
palbu nebylo možno, aby celá četa zůstala na místě; proto byla vyhlédnuta betonová
skrýš blízko mostu, kdež se zbytek čety ukryl. Na bojových stanovištích zůstali vždy
2 muži, kteří se po dvou hodinách střídali. U jednoho lehkého kulometu měl zůstat!
br. Růžička, starší dobrovolec, jemuž jsem čítal 45 let. Podíval se na mne smutně;
věděl jsem, že si myslí, že má ženu a 2 děti a že tu v tomto pekle jistě zůstane.
Ohlédl jsem se. Vzadu stál mladbučký Martinko — dobrovolec-Slovák z Ameriky
— bylo mu asi 18 let. „Bratře seržante, já tu budu místo br. Růžičky,” říká
Martinko.

Byl to kus milosrdenství v této těžké a nebezpečné chvíli. Růžička byl zřejmě
dojat a odvětil: „Ne, já tu zůstanu —” a zůstal.

Odpoledne přišel k mostu por. Pán, promluvil několik slov s por. Rešem a po
krátkém políbení se rozešli. Pán přešel přes most. Za chvíli a na zádech
nese mrtvého dobrovolce. Jak jsem se později dověděl, byl to ppor. Sehnoutka,
velitel čety od 10. Martínkovy roty. Chtěl prý dodat své četě odvahy, první přebíhal
přes most a tak zaplatil svůj skvělý příklad velitele životem. Nebyl jsem s ním
u roty. Slyšel jsem však, že to byl důstojníkvzorný, příkladný a obětovný. Bratři od
10. roty dlouho na něj vzpomínali.

K večeru jsme postoupili do Vandy. Byli jsme určeni jako četa záložního sledu
a zakopali jsme se nad hřbitovem. Za chvíli zasvištěly dva granáty, které dopadly,
jak jsme dobře hádali, do prostoru, kde byla 3. četa. Krátce potom přišel udýchán
des. Zoula od velitele roty kpt. Bláhy a vyřizoval, kam si máme jiti pro menáž. Skoro
plačtivě pak dodal: „Víte, že nám zabili Ujku, čet. Kalužu a br. Trpáka ? Ta první
rána šla za nás, ale ta druhá padla mezi ně a naráz je usmrtila. Ppor. Stejskal byl
zasypán a odnesl to jen leknutím.”

Zůstal jsem jako opařen. Před nedávném byl ještě Ujka u nás a jeho modré
těkavé oči hrály šibalstvím. Byl spojkou u velitele roty, t. j. osobou důležitou, která
věděla kdejakou novinku, na niž jsme byli zvědavi. Naposled vyndal svou fajfčičku
z úst a řekl: „Holt, my se o to u velitelství postaráme.” A dobrovolec Trpák— starý
vousatý brach, poctivý voják, kterého jen malá zvědavost přivábila k Ujkovi, k ně-



muž si přišel poslechnout, co Ujka vypráví nového četaři Kalužovi, inteligentnímu
poddůstojníkovi, který pro svou rozvahu a přičinlivost byl velmi oblíben u své
čety.

Všichni odpočívají na hřbitůvku ve Vandy, daleko sice od svých milých, však
v zemi, která nás přijala vskutku mateřsky a měla pro národ náš největší pochopení.

Uplynula skoro desítka let. Přes to na vás nemohu nikdy zapomenout. Těším se,
až v září 1928 budu moci postáti u vašich rovů a vmyshti se do těch pohnutých
chvil, kdy jsme si v cizích službách dobývali svých práv. Poohlédnu se ještě jednou
po onom kraji, který nás po několik neděl hostil, a vzpomenu si na ty mlhavé
a deštivé dny říjnové, po kterých nám zasvitlo slunko svobody.

Preininger:

Dopis3 na který nebylo již odpověděno.

Boj u Terronu dne 21. října v 11 hodin dopoledne.
Bitva je v plném proudu.
Sidlík se svou rotou se bije statečně v ulicích Terronu a pomalu pozbývá sil.

Stěžuje si, že není dostatečně podporován dělostřelectvem, a žádá o pomoc. Ko
nečně nestačí odolati nepřátelským útokům a je nucen ustupovati krok za krokem
před Terron na Macquart.

Prapomík Husák, velitel praporu, vycítil situaci a nařídil Plívovi poslati jednu
četu k posile Sidlíkovi.

Tato četa prochází v 11 hod. 30 min. velitelstvím praporu (úvozem u Fme.
Echarson).

Vede ji mladý muž, urostlý jako mladá lipka, krasavec, aspirant Jura. Zdraví se
s námi, tiskne ruku, žádá zprávy pro svůj další úkol. Loučí se:

„Láďo, buď zdráv, drž mi palce. Uvidíš, co umí druhá rota, dívej se dobře! Na
shledanou v Terroně! A nenechte nás bez střeliva, pošlu vám hlášení ihned, jak se
sejdu s první rotou. Však „on les aura”!”

„Buďzdráv, Juro, a na shledanou!” odpovídám a tisknu upřímně ruku dobrému
příteli.

Odchází a kyne mi svou holí ještě při přechodu přes kanál.
Po přejití kanálu vidím, jak se jeho četa rozvinuje, aby se tak vyhnula zbytečným

ztrátám dělovou palbou, a postupuje s aspirantem Jurou v čele přímo směrem na
Terron. Němci brzy ze svých pozorovatelen pozorují malou jednotku postupující
v pravé poledne směrem k nim a četa jest ihned zahalena v kouř výbuchů dělových
střel tak, že ji není téměř viděti. Neodvratně se však blíží k svému cíli.

Dvanáct hodin patnáct minut. Co dělá Jura ? Cekáme hlášení.
Půl jedné ,.. Konečně ve tři čtvrti na jednu je viděti vojáka, jak se obezřele blíží

směrem ke kanálu, chvílemi se kryje v jamách od granátů a blíží se k nám. Mizí
v křoví, přechází Aisne, kanál a konečně je u nás. Hledá velitelství praporu.

Podává modrý dopisní papír, zřejmě psaní, a hlásí se jako spojka od bratra Jury.
Rozviřám papír a čtu na jedné straně:



Veliteli I. praporu br. com. Husákovi;

i. rota se z Terronu stáhla nazad. Jak to vypadá na levém křídle francouzském,
také nevím. Jsem v řetěze úplně osamocen na louce před Terronem. Co mám
dělat? 12 hod. 30 min.

Asp. B. Jura.

A na druhé straně francouzský dopis:
Cognac, le 14 Octobre.

Mon cher filleul.

Je vous trace ces deux mots pour vous demander comment va votre santé, car
depuis le 4 je suis sans nouvelles de vous, ce qui nťennuie beaucoup.

Je termine en vous désirant bonne santé.
Votre petite marraine

Germaine.

Bratr Jura posílá hlášení na rubu dopisu své drahé přítelkyně. Patrně neměl
náhodou již u sebe jiného papíru kromě dopisu, který ho došel poslední poštou
rozdělenou před bojem. Jistě se nerad s tímto dopisem loučil.

Kolem čtrnácté hodiny je zasazena celá druhá rota a při té příležitosti se dovídám
od poručíka Plívy, že bratr aspirant Jura padl.

A tak zůstal dopis jeho „kmotřenky”, znepokojené, protože neměla od něho
zpráv, bez odpovědi a jeho adresát byl nucen obětovat! i tento pozdrav mladé
počínající lásky potřebám boje.

Alois Stícha :

Vznik rumunské roty francouzských legionářů.

Když profesor Milan Stefánik dlel v roce 1916 v Rusku, dozvěděl se, že v zajetí
rumunském je asi 8000 Cechů a Slováků. Tito zajatci byli roztroušeni většinou po
různých táborech zřízených v Braile, Craiové, Pitesti, Ploesti, Barladě, Sípotech
a v pevnostních kasematách galackých — a jen někteří byli zaměstnáni polními
pracemi u sedláků nebo vypomáhali při stavbách tratí, mostů, silnic a cest.

Zdravotní i zásobovací stav těchto ubožáků byl přímo zoufalý a jejich strádání
nelze snad ani vypsati. Nezapomenutelný Milan Stefánik však strasti jejich brzy
sám osobně poznal, a proto tím usilovněji vyjednával s rumunskou vládou o vydání
a převezení těchto československých zajatců do Francie.

Ke cti vlády rumunské sluší zdůraznili, že nečinila v této věci velikých obtíží, a to
snad také z toho důvodu, že to znamenalo jisté ulehčení ožehavé otázky zásobovací.
Vždyť skoro celé území Rumunska bylo krátce po vypovědění války obsazeno cen
trálními mocnostmi, a tím veškeré zásoby obilí, mouky a kukuřice byly ztraceny.
V zemi nastal katastrofální nedostatek potravin a velmi často i samo vojsko rumun-



ské strádalo hladem. Lze si proto domyslit!, jak hrozná bída zavládla mezi zajatci,
v jejichž řadách konečně vypukly i nakažlivé nemoci, jako tyfus, úplavice, španělská
chřipka, ba dokonce i dva případy asijské cholery.

Jakmile se Milanu Stefánikovi podařilo dosíci svolení rumunských úřadů, začal
jezditi neúnavně od tábora k táboru, utěšoval, a kde jen trochu mohl, tam i zmir
ňoval zoufalou bídu nebohých zajatců-Cechoslováků a přesvědčoval je o nutnosti
jejich odjezdu do Francie.

19. prosince 1916 soustředil nás, přihlásivší se legionáře, do zajateckého tábora
v Barladu, nedaleko od města Jas, kde jsme dostali nejnutnější oděv a prádlo. Tam
se přijel na nás náš osvoboditel Stefánik ještě podívali, aby se pozeptal na naše
eventuální přání a stesky. Bylo jich mnoho . . .

13. ledna 1917 jsme opustili Barlad, abychom se vydali na další pout do Francie.
Ve 14 hodin jsme dorazili do městaJasy .Tam pro ohromnou železniční srážku vlaků
takřka u samého nádraží byli jsme nuceni přenocovali za kruté zimy pod širým
nebem. Tím se odjezd náš z Rumunska zdržel o celý den a my nastoupili do při
praveného vlaku teprve 14. ledna 1917 v malé železniční stanici za Jasy. Tuto naši
poslední cestu, z Jas doVasile Lupu, jsme konali pěšky, a to za hluboké noci, po želez
niční trati. V době té snad nikdo z nás opravdu na nic jiného nemyslil než na tou
žebně očekávaný odjezd náš z této nevlídné, ale také nešťastné země. Zamyšlení
naše mohlo se nám však stát osudným: asi na poloviční cestě, právě když jsme
přecházeli železniční most přes řeku Prut, zahučel za námi rychlík. Za úplné tmy
a nastalého zmatku skočili někteří právě pod kola jedoucího rychlíku a byli na místě
usmrceni nebo těžce zraněni. Lze opravdu jen šťastné náhodě děkovali, že počet
obětí nebyl tak veliký. Ale i těch tří zabitých a dvou těžce raněných jsme velice
želeli. Jejich osud byl příliš trpký.

Konečně jsme přece opustili nehostinou rumunskou půdu a při přejezdu ruských
hranic jsme zpívali — mocně dojati — naši národní hymnu. Tím okamžikem jsme
se stali opět lidmi, volnými a svobodnými občany, ale stah jsme se také revolucio
náři. Okamžik ten zdál se nám přímo posvátným a my se těšili již jen na bratrský
národ ruský.

1$. ledna 1917 přijíždíme do Kišiněva, hlavního to města besarabské gubernie
s počtem asi 120.000 obyvatelů skoro vesměs národnosti ruské. Tam jsme si měli
trochu odpočinouti a pokračovali pak zase v dalším cestování. Podle původního
plánu Stefánikova měli jsme odjeti ještě v lednu 1917 do Kijeva, Moskvy a sibiř
skou drahou do Vladivostoku. Odtud jsme měli vyjeti francouzskou lodí přes
Japonské a Čínskémoře, pak průlivem Malackým, Indickýmoceánem, kolem ostrova
Ceylonu, Rudým mořem, průlivem Suezským do Středozemního moře, průlivem
Gibraltarským do Atlantického oceánu a pak do francouzského přístavu Brestu.
Kdyby se byly vyskytly nepředvídané potíže s naší dopravou přes Středozemní
moře, mělo se plouti z průlivu Malackého kolem ostrova Sumatry, Indickým oce
ánem kolem Madagaskaru průlivemMozambickým a konečně kolem celé Afriky do
některého francouzského přístavu. Bohužel, bylo mnoho a mnoho příčin, proč se
takto projektovaná cesta nemohla státi skutkem.

Především tomu zabránily infekční choroby vypuknuvší mezi námi v tak hro
madném a hrozivém počtu, že se samého obyvatelstva zmocnila obava o osudměsta.
Povozy nestačily sváželi nemocné a za pouhé čtyři dni bylo nás již skoro 400



v nemocnicích. Mezi těžce nemocnými byl jsem i já, a nebýti opravdu velice pečli
vého ošetření, byl bych zcela jistě zahynul. Ano, jediné lékaři ruští, jakož i sestry
ruského Červeného kříže zachránili nám život a my budeme na ně vždy jen s vděč
ností vzpomínati. Nezapomenutelnou stala se nám zejména sestřička Boženka
Seidlová, známá jistě nejen všem legionářům francouzským, ale i ruským. Také na
jejího otce (nynějšího legionářského plukovníka v kanceláři pana presidenta)
rádi vždy vzpomeneme.

V Kišiněvě se nám dařilo po uzdravení v nemocnicíchvelice dobře. Bohužel naší
zastávky v Kišiněvě využili také někteří jednotlivci k rozvratu našich vlastních řad.
Tímto nezdravým zjevem bylo však částečně vinno samo naše vedení, zvláště pak
jednotliví důstojníci a poddůstojníci bývalé rakouské armády. Vinu na tom měly
jistě i revoluční poměry ruské, tak typické a pro slabší charaktery přímo vábivé,
a snad také i určitá obava před zavlečením do cizinecké legie armády francouzské.
Mezi obyvatelstvem kišiněvským žilo mnoho agentů-provokatérů, kteří naší i ruské
důvěřivosti využívali ke zradě. Tak jen bylo armádě rakouské vyzrazeno, že její
bývalí vojáci odjíždějí bojovati proti Německu do Francie; týmž způsobem umož
něno také rakouským i německým aviatikům bombardování otevřeného města a ná
draží krátce před naším odchodem z Kišiněva. Avšak přes různé a různé nástrahy
— převrat v Rusku v to počítajíc — uskutečnil se přece odjezd náš do Francie, a to
9. června 1917, ne již podle původního plánu přes Vladivostok, ale přes Archangelsk.
Náš odjezd z Kišiněva byl velice dojemný a veliká část obyvatelstva přišla se s námi
rozloučit na nádraží. Za zvuků naší hymny opouštěli jsme pod vedením poručíka
Řeše, poručíka Horváta a medika Žáčka pohostiné město. Nebylo nás již 760 —

bylo nás jen 342. Někteří zemřeli, jiní se zbaběle rozprchli po Rusku. 14. června
1917 jsme přijeli do matičky Moskvy. Tam jsme prodleli celý den, a proto jsme
jednodenní zastávky využili k prohlídce města. Pak jsme 15. června 1917 odjeli
z Moskvy a potom jsme skoro plné 3 dni a 4 noci projížděli hlubokými lesy a pra
lesy. Všude kolem trati jsme viděli ohromné spousty dříví na nepřehledných hro
madách a zdálo se nám, že toto nevídané bohatství lesů nelze nikdy využitkovati.
Místy jsme viděli i ohromné močály a jezera. Z jedoucího vlaku jsme pozorovák
i medvědy, soby, bílé zajíce a různou jinou zvířenu severu. Spatřili jsme i obyva
telstvo žijící ještě velice primitivním způsobem v různých stanech a děrách.

V projížděných krajinách byl právě óměsíční den, a proto nelze se přesvědčit!,
kdy vlastně začíná den a kdy noc, neboť je stále světlo a opravdové noci vůbec není.
Ta teprve přijde a potrvá pak opět celé dlouhé měsíce. Tato noc je prý však strašně
krutá, ledová, bouřlivá a neúprosná. 18. června 1917 přijíždíme konečně do Arch
angelska. Poblíže města je viděti ohromné stožáry bezdrátové telegrafie a velice čilý
dopravní ruch. Obyvatelstvo žije snad většinou v narychlo zhotovených dřevěných
barácích, v železničních vozech a v různých stanech. V přístavu samém slyšet je
stálé bušení jehlancovitých beranů, skřípot jeřábů a typické ruské klení.

19. června vstupujemena loď,,Dvinskcc a již 20. června zajíždíme do zálivu Bílého
moře, kdež čekáme až do $. července na další transporty ruského vojska pro fran
couzské bojiště. Poněvadž v tuto dobu je zde nejkrásnější léto, využíváme zastávky
v Bílém moři ke koupání. Musíme však vyčkati doby, kdy je moře klidné — bez pří
livu neb odlivu — jinak je to, jak jsem se sám přesvědčil, velice nebezpečné. Vojsko
ruské je nejen na naší lodi „Dvinskcc

, ale i na „Caridcc i „Carucc
. 6. července časně



z rána spatřujeme plouti k nám válečné lodi — torpedovky, minolovky a křižáky.
Brzy však seznáváme, že nám budou bezpečným doprovodem na naší daleké pouti.
Po jich připlutí i náš „Dvinsk“ vytahuje kotvy a hotoví se k odjezdu. V strojovně
začíná čilý ruch a vše nasvědčuje tomu, že na této pěkné lodi vládne ještě tuhá
kázeň. V 10 hodin dán kapitánem rozkaz k vyplutí, a v tom okamžiku 12 krásných,
různých lodí vyjíždí zvolna ze zálivu. Nejprve pomaloučku,pak ale rychleji a na
konec jako by chtěly závoditi v rychlé jízdě. Před vyplutím z Bílého moře otvírají
nám minolovky cestu polem nakladených min chránících vjezd do zálivu. A tím
okamžikem nastává pro nás nebezpečné, ale nejvýš zajímavé cestování kolem polo
ostrova Kaninu, Koly, mořem Ledovým až nad 75 rovnoběžku, kolem ostrova
Islandu a Grónska, oceánem Adantickým do zálivu Biskajského a konečně do fran
couzského přístavu La Rochelle — La Palice, kamž jsme konečně připluli 22. čer
vence 1917 v 11 hodin večer. Prožité dojmy za této zajímavé plavby nelze mi sice

pro nedostatek místa zaznamenali, ale staly se jistě všem legionářům nezapomenu
telnými (severní záře, zvířena mořská, velryby grónské, tuleni, bouřlivé dni plavby
atd.).

Do samého vnitřního přístavu La Palice vpustili nás Francouzi teprve 23. čer
vence 1917 v 9 hodin dopoledne. Přivítání bylo srdečné. Také vojsko ruské jedoucí
s námi bylo velice vřele přivítáno, a to s vojenskými poctami a hudbou. Na nábřeží
jsme ještě poděkovali kapitánu lodi „Dvinskcc za jeho ostražitost a laskavost k nám
a již přichází k nám br. prof. Eduard Beneš a mistr Kupka. Po přivítání a krátkém
jejich proslovu byli jsme odvedeni do zajateckého tábora v La Palice. Bylo to pro
nás jistě trpké zklamání, ale nebylo jiné pomoci — nebylo pro nás prý jinde místa.
Druhého dne však již jsme se mohli volně po městě procházeli, a proto již třetí den
zvykli jsme tomu, že hned vedle nás jsou umístěni zajatí Němci, „les BochesC

.

Abychom si mohli vydělali také nějaký potřebný frank, bylo nám dovoleno pra
covat! v přístavu při vykládání zboží z poškozených, ponejvíce z torpedovaných
lodí německých. Ve volných chvílích jsme se procházeli přístavem, po nábřeží,
chytali jsme ryby, sbírali lastury a různou tu jinou havěť mořskou jako rození
rybáři z La Palice. Také jsme chodívali do města a přístavu La Rochelle a tam
jsme se vyhřívali na pláži. Všude jsme budili velikou pozornost, a to hlavně zpěvem,
a svým, tehdy ovšem ještě nepatrným, hudebním kroužkem.

5. srpna 1917 byli jsme konečně od zajatých Němců odděleni a převedeni do
černošského tábora v Coumeau, poblíže La Testu a Arcachonu. Tím jsme se
dostali vlastně z deště pod okap. Tábor v Courneau byl totiž tak zahmyzen, že
v noci nebylo možno zamhouřili oka. Nesčíslné množství dravých blech vyhánělo
nás ven do okolí, zvláště do lesíků porostlých spoustou ostružiníků a maliníků, na
kterých bylo právě plno sladkých plodů. Jiti do lágru spát bylo pravým trestem.
Bylo mnoho, mnoho nespokojenosti a snad často i přímé revolty. Vždy však na
konec zvítězil rozum a láska k naší drahé domovině. V tomto t. zv. bleším táboře
jsme dostali 18. srpna 1917 nejen nový oděv, ale i výzbroj a zbraně a stah jsme se tak
opravdovými francouzskými vojáky a revolučním vojskem československým. Pak
jsme chodili denně cvičili se zbraní a každý hleděl, aby co nejdříve byl připraven do
bitevního pole. Nešlo to tak rychle, jak jsme si přáli, avšak stalo se aspoň to, že nám
bylo přislíbeno přestěhování. A bylo toho jistě již nutně potřebí, neboť styk s rus
kými vojáky vzatými z fronty pro uvolnění kázně začal zhoubně působili i mezi



námi. Rozvratem ruského vojska ve Francii byl vinen jednak ruský převrat a pak
trestuhodná lehkomyslnost některých ruských důstojníků. Tito ruští vojáci způ
sobili i vzbouření proti armádě francouzské a k potlačení této vzpoury bylo použito
strojních pušek a francouzských šrapnelů. Je to kapitola velice smutná, ale nejvýše
zajímavá a legionáři rumunští znají ji dobře. Znají také ty ohromné oběti ruské na
francouzskýchbojištích. Vzpomínám si mimoděk na jeden jejich pomník slávy, tam
kdesi v pláních champagneských, na němž vtesána jsou tato francouzská slova:

Les enfants de France!

Quand Vennemi sera vaincu et quand vous pourrez lihre
ment cueillir desfleurs sur ces champs, souvenez-vous de

nous, vos amis Russes et apportez-nous desfleurs.

Jedni stávají se tak nezapomenutelnými hrdiny, druzí stávají se vzbouřenci. Cí
vinou ?

18. září odešli jsme z Campu Coumeau do la Testu, kdež byla vojenská
přehlídka. Tam také prvně rozvinut náš prostinký malý prapor s českým lvem vedle
praporu s francouzským kohoutem. Po přehlídce byl odchod na nádraží La Teské
a odjezd přes Bordeaux do Cognacu v departementu charentském. Tam jsme byli
umístěni do kasáren zvaných Maria Brizard a přiděleni 33. francouzskému pluku,
který se pak staral o další náš výcvik i naše skromné požitky. Obyvatelstvem byli
jsme ze začátku přijati s nedůvěrou, ale později jsme si dobyli jejich přízně vzorným
svým chováním ahlavně zpěvem a sportem. Zvláště dívkynás měly rády.A tato hrstka
rumunských legionářů tvořila první základ naší armády ve Francii. Příchodem
transportu Husákova 14. listopadu 1917 a utvořením 21. střeleckého čs. pluku
27. ledna 1918 byla tato rumunská rota rozpuštěna a jednotliví její příslušníci roz
děleni do různých rot tohoto pluku. Vzpomínali však vždy rádi na své skrovné
začátky a cesty po světě.

Kpt. Ludvík Bořecký:

Malá vzpomínka z Cognacu.
Ke konci prosince 1917 byl jsem komandován jako službu vedoucí od 3. roty

k 9. rotě, která se skládala z bratří Cechů a Slováků, kteří přijeli z Ameriky.
Velitelem roty byl dobrosrdečný a milý por. Bednář. Říkali jsme mu „Bednáříček”
pro jeho menší postavu. Služba u roty nebyla zlá. Mně ani instruktorům, kteří jsme
již prošli světovou vojnou, se nestýskalo a byli jsme jakž takž spokojeni. Hůře bylo
bratřím z Ameriky, kteří vojně teprve přivykali a dosti trpce snášeli zimu a nevlídné
ubikace ve vinných sklepích Rue dTsly.

A jako všude jinde, tak i v tomto podsvětí našel se bratr, který všechny svým
břitkým vtipem dovedl rozveselit. Byl pranepatrné postavy, fysiognomie židovské
a uměl lhát jak písař psát. Jmenoval se P. a říkali jsme mu jinak „Mithridates —



Pontský král”, protože jako on, tak i P. mluvil několika jazyky. Využil své jazykové
zběhlosti a běhal po všech koutech Cognacu a vetešil s civilními obleky, které
odložili bratři z Ameriky. Na těchto pochůzkách doprovázel ho br. B. Malý, zava

litý muž a na slovo líný až hanba a pravý kontrast br. P. Byl jakýmsi kontrolorem
těch ostatních, aby br. P. mnoho nešidil.

Jedenkráte šla rota na cvičení. Jako službu vedoucí šel jsem za rotou a přemýšlel,
jak to udělat, aby poručík na to nepřišel, že P. s B. nejsou přítomni. Ulili se a nebylo
je lze při nástupu nalézti. Co tak přemýšlím, vidím, jak por. Bednář kývá prstem do
Rue du Clot. Znenadání se objeví B. a P. — šourají se pomalu a nejistě k Bedná
říčkovi. „Kdes byl, br. P. ?” táže se přísně velitel. — „U hodináře, bratře poru
číku,” odpovídá nesměle skrčený P. „A proč chodíš teď, v době cvičení ?” „Nemám
jinak času.” „A co ty, bratře B., kudy ty chodíš?” B. se podívá na P., drcne jej
loktem do boku a povídá: „Řekni mu, že jsem šel s tebou.” Dohněvalo to zajisté
br. poručíka a zlostně odsekl: „Copak jsem Tatar, že potřebuješ tlumočníka? Zítra
oba k raportu.” A tak oba hrdinové na druhý den stáli na levém křídle a vybručeli si
několik dní domácího vězení.

J. Tajovský:

Několik episodek z alsaské fronty.
Jednadvacátníci z Cognacu jedou na frontu v ověnčených vagonech a jsou jak se

patří a sluší veselí. To je zpěvu a veselého křiku! Francouzi a Francouzky podél
trati a na nádražích vyvalují oči, co že je to za zvláštní vojáky ve francouzských
uniformách, kteří jedou na frontu tak zvesela. Co je to za pronárod, že jim není
rozumět. Ze jsou tak mladí a zdraví. Ze mají pořádek a dobrou kázeň, třebaže sedá
vají s důstojníky pohromadě.

Vbila — eh — be, ce sont les Tchécoslovaques!
Rotný šesté roty svolává k večeru do důstojnického vagonu své velitele čet a pln

hrdosti a radosti nad svými poddanými hostí je znamenitým truňkem cognackým.
Částečně umdleni po nezvyklých dojmech uléhají spát. V polospánku cítí silný
náraz, vlak zastavuje a rotný padá k zemi s velitelem čtvrté čety, který na něj spadl
s prvního poschodí, ze sítě na zavazadla. Zvedají svého velitele zkrvaveného. První
raněný s obvázanou hlavou budí rozruch, avšak nejede ráno zpět do nemocnice,
nýbrž řítí se dobrovolně a vesele jako ostatní na frontu.

*

První noc v zákopech v Alsasku proti nepříteli pro dobrovolce z Francie, Ruska,
Srbska a Rumunska byla veselá a nováčci-dobrovolníci z Ameriky se starým žold
néřům brzo přizpůsobili.Úsek náš měl býti klidným a bezpečným.Našivšak v klidu
nevydrželi. To bylo nějakých rachejtlí, to bylo střelby, jako o posvícení.

Ráno jsme navazovali spojení a přátelské styky na našem levém křídle zákopů
s francouzskými vojáky, kteř; se na nás dosti s nedůvěrou dívali. Zato na pravém



křídle sousedé Američané byli zábavní — naši se s nimi krásně shodli. Našim
imponovalo, že jsou od nich považováni za staré a zkušené vojáky.

Za námi bylo americké dělostřelectvo. Měli mnoho střeliva a pěkně a hojně
stříleli. Při střelbě se svlékli do košile, vyhrnuli rukávy a již do toho řezali. Naši
říkali, že je to snadné, když prý jsou placeni od rány a od kusu a střílejí vlastně
akordem.

Chudáci však přece byli, peněz měli sice dost a výbavu jako bohaté nevěsty, ale
neměli truňk, dobrý „pinár” zvaný, a velmi je mrzelo, že musí být suší.

Jeden bratr jednou ráno si stěžuje, že mu jeden z důstojníků kulometné roty
škaredě v noci vynadal na polní stráži. Chtěl po něm heslo a důstojník, kterého
nechce jmenovat, mu řekl:

„Ttty vo-vo-vo-le, cccopppak mmne ne-ne-ne-znáš ?” Dotčený důstojník prý
nikdy hesla nezná a vždycky prý moc nadává. Bratr si nestěžuje, jen upozorňuje, že je
nutné, aby každý heslo znal, aby se nestal malér — c’est la guerre. Velitel 2. kulo
metné roty vzal hlášení na vědomí a jednou za tmavé noci se nám strašlivě pomstil.
Při přehlídce bojových skupin jsme byli zastaveni neočekávaným a hrozivým
zvoláním:

„A-a-alt, qui v-v-v-vi-ve?” a proti nám hrozivě čněla místo pušky hůl. Smířili
jsme se s ním úplně; na důkazsmíru v jeho úkrytu vyprávěl svou čistou libozvučnou
francouzštinou svou nejoblíbenější anekdotu:

„Proč kohout kokrhá... “

Nejpěknější bylo hlídkování. Náš praporní pobočník s velitelem šesté čety
a s velitelem třetí čety byli neúnavní. Když s první hlídkou byl vyslán velitel 4. čety
za tmavé a deštivé noci, daleko k nepříteli se nedostal. Ráno při hlášení se velitel
praporu ironicky vyjádřil:

„Když to nejde potmě, choďte ve dne.” Téhož dne šla tedy hlídka za dne spletí
drátěných překážek a děr až do nepřátelských zákopů. Zaslechla otevření láhve
a hlasité lokání. Zasypala ihned nepřítele ručními granáty. Při vítězném návratu
neuvěřil velitel praporu, že je možná taková indiánština. Viděli ji naši sousedé
Američané, hlásili to našemu veliteli pluku a pak teprve velitel praporu uvěřil.

Každé noci se hlídkovalo, klamali jsme nepřítele různými úskoky a měli jsme
radost, že střílí do míst, kde nikdo nebyl, a z klidné dříve fronty jsme měli frontu
neklidnou. Když se dozvěděli, že proti nim jsou Čechoslováci, zvali nás k sobě
letáky. Zakrátko jsme jejich pozvání vyhověli a zdařilým přepadem jsme jim jich
několik zajali.

Od té doby nás měli i Francouzi rádi a důvěřovali nám více.

*

Jednou přišel rozkaz bedlivě si všímati cest vedoucích zezadu, že prý několik
ozbrojených nepřátelských zajatců prchá přes frontu domů. Připravili jsme se
a řekli jsme si, že je chytíme. Bylo ticho jako v hrobě. V tom je slyšet tiché plížení,
zazvoní ostnatý drát, zas tiché kroky a najednou se ozve z nedaleké vesnice hned za
našimi zády tlumený výstřel. Již jsou zde! Několik odvážlivců s velitelem čtvrté



čety jde prohledat! vesnici. Najednou padne rána, druhá a ze sklepa se ozve pustý
smích a zvolání:

„Již ho mám!” Vběhneme do sklepa, kde voják 2. kulometné roty prohlíží s ra
dostí krásného potkana. Potkanů bylo ohromné množství jak v zákopech, tak
i ve zničených a rozbitých vesnicích.

A[těch ježků, kteří cupali a zvonili svými osmy v drátěných překážkách!

Naši hoši měli bujnou fantasii. Jednou přiběhli, že prý se nesmí civilistům věřit.
Ze prý si signalisují zezadu s Němci. Nevěřila z nás tomu většina, že by se dobří
a poctiví lidé ze Sentheimu, z Bourbachu, z Roderen nebo z Rommersmattu
zajímali příliš o nepřítele. Kluci měli obrazotvornost, že to dál nešlo. Jednou z rána
byl v zákopech poplach. Pozorovatel hlásí, že je nepřítel před námi v drátech a že si

prohlíží naše posice. Díváme se pozorně — nic nevidíme. Kluk však vidí dva
v přílbách asi na 30 kroků. Proto hodil do toho místa ruční granát a vyhodil do
povětří — skupinu suchých bodláků.

Na velmi nebezpečném místě u přišeřeného lesa stavějí se na stráž v noci jen
nejbystřejší a nejspolehlivější vojáci. V půlnoci se vzmáhá střelba, nepřítel střílí na
naše posice. Velitel roty nařizuje poplach. Velitelé poločet a čet rychle probíhají
a přehlížejí své lidi. A najednou slyší velitel 4. čety z dálky, z nejnebezpečnějšího
místa, kam chodí nepřítel nejčastěji, příšerný chrapot umírajícího. Vezme s sebou
směnu, velmi neohroženého bitce, a hlídku k odnesení těžce zraněného, snad již
mrtvého bratra. Blížíme se k chroptícímu. Co to — proč bratr chroptí tak pravi
delně, proč stojí v zákopu POdbíráme mu pušku a granáty a — dáváme mu ránu do
zad, abychom probudili tvrdě spícího spáče, který si bohatýrsky zachrápal vy
čerpán těžkou službou. Při tom bohatýr tvrdí, že vůbec nespal... Aby si bratři
odlehčili, dávají spáči několik nepočítaných.

*

V zákopech v první linii bylo dobře. Kuchaři vařili znamenitě. Užili jsme chut
ných velkých karbanátků, knedlíků, dokonce i švestkových! Hoši jen kvetli a z první
linie se jim nechtělo, zvláště když za každý den v první linii ztrávený se přilepovala
do zvláštního úsporného sešitu známka. A knížka hodně známkami polepená bude
v překrásných francích hotově vyplacena! Peníze nám byly moc vzácné a vážili jsme
si jich, protože z domova jsme jich nedostávali.

Po čtrnácti až osmnácti dnech jsme byli vystřídáváni a dáváni na odpočinek do
alsaských vesniček. Vína a koňaku bylo dost. V hospůdkách sedávali družně vojáci
s důstojníky za zpěvu, hudby a tance.

Hoši se bavívali s pěknými a milými Alsasankami francouzsko-německy mícha
jíce v to slova česká, srbská, ruská, italská, anglická, hlavní věc, jen když se do
rozuměli, že je všude dobře — a doma nejlíp.



Br. Škrábal:

Vzpomínky z alsaského bojiště.

Bylo to v měsíci červnu 1918, kdy k nám dolehla radostná zvěst, že pojedeme na
frontu. Co tu bylo radosti, neb každý se rád zbavil těch suchopárných cvičení v naší
malé gamisoně.

Dne 10. července 1918 hnul se náš vlak z nádraží a jadrné české „nazdar” se
neslo daleko do ulic malého městečka Cognacu. Dojeli jsme do městečka Damey,
kde skládala celá posádka složená tehdy z 21. a 22. pluku při slavnosti odevzdání
praporu 21. pluku přísahu, tentokrát však nevymícenou. A již po krátkém pobytu
jsme dostali rozkaz obsadit dosti klidný koutek západní fronty v Alsasku, proti
Mylhúzům.

Bojová činnost naše záležela v strážních hlídkách, arci velice odpovědných,
a často se stávalo, že se naše hlídky srazily s hlídkou nepřátelskou. Tu nepo
máhala ani puška ani granát, ale dobrý nůž, kterým dovedli bratři dobře vlád
nouti. Je třeba vzpomenouti prstu jednoho amerického bratra, o který ho připravil
německý voják, který mu jej ukousl.

Netrvalo to dlouho a již v noci na 13. srpna podniklo německé vojsko výpad na
naše posice v Kreuzwaldu, kde byl umístěn II. prapor 21. pluku. Při tomto útoku,
který byl namířen na francouzské vojsko sousedící od nás napravo, se nešetřilo
střelivem; byli jsme zasypáni nej rozmanitějšími druhy těchto příšer války. Ne
chyběly ani plynové granáty s yperitem, který rozežíral přes oděv pokožku těla
a přímo zhoubně působil na vnitřní organismus. Prvními našimi padlými bratry
u Mylhúz byl jeden Cech a jeden Slovák.

Tato smělost německého vojska musila býti pomstěna. Proto nám armádní veli
telství nařídilo přepadnout! nepřátelské zákopy za tím účelem, abychom zajali
několik nepřátel.

Útok byl proveden přesně podle plánu pod velením por. Pána, který měl dovo
leno vybrati si asi 70 bratří. Bylo těžko si vybrati, neboť nevybraní si myslili, že se
někomu dává přednost, a proto, aby nebyl nikdo uražen v své chtivosti, bylo nutno
rozhodnout! losem. Tak šli na Němce vylosovaní. Nám, 2. kulometné rotě, se do
stalo alespoň té cti, že jsme při tomto rámusu mohli asistovat!. Měli jsme ohrani
čený prostor, v němž se boj vedl, a tak nemohla ani myška proklouznout. Výpad
se podařil, zajatce přivedli, a co nejhlavnějšího, že při něm nebyl mimo roztr
hání šatu nikdo ani zabit ani raněn.

Za tento čin, který vynesl mnohým bratrům vyznamenání francouzským křížem,
bylo nám všem nyní zkoušeti pravá muka od našeho nepřítele, který svými vojen
skými technickými vymoženostmi zpestřoval nám pobyt v zákopech. Nebylo dne,
aby nás něčím nepřekvapil.

Tak jeho plynových granátů nej rozmanitějšího druhu bylo se nám obávati nej
více. Zel, že odložení masky v některých případech zaplatili mnozí bratři životem.

Tak odcházeli buď ranění nebo těžce popálení plyny do nemocnic. Nejtrap
nější byl však odchod navždy, na michelbašský hřbitov, který se plnil našimi
bratry.



Karel Pospíšil:

Matičková kulometná.

„Kdo miluje svou zbraň, miluje i svou vlast,” bylo naším heslem u roty. A ti,
kteří prožili všechny hrůzy poslední války, všichni ti, kteří za hranicemi přinesli
svou oběť se zbraní v ruce a přispěli k osvobození, dají mi za pravdu, že tato slova,
kterými začínám vzpomínat na radostné i smutné chvíle zažité v řadách i CM.
21. pluku československého, byla těm prostým, ale nadšeným srdcím útěchou
v daleké cizině. Vnutiti někomu, aby miloval svou zbraň tak jako každý opravdový
kulometník, znamenalo by přivést! většinu do velkého neštěstí; bylo to čisté vědomí
revolučních hochů, opravdová víra v srdci a jediná láska, s níž lnuli k své zbrani,
která je mohla a skutečně dovedla k novému životu bojem, cestou utrpení i radosti.

Bylo to v zimě r. 1917. Na prostraném dvoře nastupuje rota za rotou, všude živo,
čilý spěšný ruch, štáb důstojníků českých i francouzských tvoří skupiny do různých
škol a kursů. Kolem však přechází usměvavý poručík a vyzývá hochy do
speciálního kursu pro výcvik a střelbu kulometů. Bylo jich více než dosti. Každý
zdvíhá pravici a hlásí se, nervy jsou napjaty, všichni jsou jisti a odhodláni jiti s ním.
Srdce plesá radostí, nemohou se dočkat významného okamžiku, jak s novou zbraní
vystoupí před nepřítele. Příliš zřetelně je vidět radost, která jim dodává novou sílu,
již nemůže nic zlomiti. Ale štěstí přálo jen asi padesátce.

Již za několik dní loučí se s milými přáteli a za zpěvu veselých písní, snad aby se
jim nestýskalo, opouštějí město Cognac. Zpěv jejich neutuchá nikdy, se zpěvem
dovedli si hoši dobýti lásky uzavřeného a s počátku i nedostupného občanstva
francouzského, českou bodrostí získávají si každého a vzbuzují pozornost a obdiv
i v nové posádce St. Yrieux. Ve všech ulicích nového městečka plno obyvatelstva,
kdekdo chvátá poslechnout! úchvatné melodie pochodových písní, a před starým
klášterem, v němž jsou ubytováni, panuje život a ruch dlouho do noci.

A jako všude, tak i zde byl nezbytný slovníček, který nosil skoro každý u sebe,
a při něm se uzavíralo přátelství. Mládež se baví s hochy jako se svými „poilu”,
důstojníci jsou dotazováni s mnoha stran a musí znovu a znovu opakovat!, co nás
vede k ozbrojenému vystoupení s pevnou nadějí, že právo a pravda utlačovaného
lidu českého musí jednou zvítězit!.

Radost pozorovat z očí velitele kursu a spokojenost u našeho milého poručíka.
Říkám, že by mohl být spokojen, ale dosud nebyl; rád by byl již se svými hochy někde
v boji, aby splnili svou povinnost, aby dokázali světu, že poslušni hlasu krve své
jsou odhodláni raději se zbraní v ruce zemřít, než dále se mučiti a snášeti tyranství
odvěkého nepřítele.

Leč žádná příprava pro vystoupení na novém bojišti, zcela odlišném ve způsobu
vedení války, než jakou byli prožili na jiné frontě, nutí je k intensivní práci, k po
znání a k dokonalému ovládání techniky zbraní a taktickému jich použití. S hřeji
vými pocity a sebevědomím přihlíží, jak si hoši hrají již za několik dní se svými
kulomety, jak hoří nedočkavostí, až je budou míti přiděleny po návratu k pluku. Nic
je nezastavilo před často vysilující prací; poreptali si několikráte na starého vyslou
žilce, který jim připravoval stravu v nouzové kuchyni, a jednoho krásného dne se



mu za tu prokletou mrkev odměnili parádním „hoblem” za asistence čestné stráže.
Nezlobil se za to, ba naopak si to pokládal za čest stád v pozoru a vyčkati, až silné
paže položí staré tělo na lavici. A za to za vše, chudinka, že se jen jemu ze všech
přítomných dostalo této cti prý za zásluhy, jež byl projevil po dobu kursu o nás,
podal každému ruku a uctivě děkoval.

Na ukončení kursu uspořádali hoši přátelský večírek na rozloučenou, jehož se
zúčastnili francouzští instruktoři se všemi svými důstojníky. Neskrblili chválou nad
zdravým humorem, o který nebylo zle ani při úmorné práci v terénu. Tonda K.
s Mařenkou postarali se většinou o zábavu, Čeněk S. upoutal zas pozornost svým
malířským uměním a zvěčnil i nejednoho Francouze v svém deníku.

Byl-li příjezd hochů do St. Yrieux jim radostným okamžikem, byl odjezd jejich
přímo triumfální. Nevím proč; snad si přece získali lásku a obdiv obecenstva,
uznání francouzského instruktorského sboru, že byli tak neradi, když „Tchéco”
opouštěh jejichměsto... Jsem jist,žebudounatynašehochyještědlouhovzpomínat.

Mezitím utvořen již v Cognacu 21. pluk a žáci kursu tvoří základ kulometných
rot. Nová práce, ale daleko snazší, všem září již radost a spokojenost. Rue Gaillard,
rayon 1. kulometné roty, oživuje opět ve mně vzpomínky radostné! Pomíjím
všechny veselé chvíle, jež prožili hoši v době mimoslužební, ale uvnitř roty započal
nový život. Život rodinný, kde poznává druh druha, bratr bratra, kde se zrodila ona
víra a láska, která přinesla později vítězství a život a neustoupila ani v nejhorších
okamžicích před nárazy děl a kulometů rozrážejících útočné víny našich řad.

V celé rotě panuje nadšení, duše její, starostlivý otec, ale někdy neúprosný
a tvrdý, jinak něžný a milý poručík stará se o doplnění všeho, čeho bude potřebí,
povzbuzuje k další intensivní práci, vyvíjí všestrannou činnost, uplatňuje vědo
mosti a schopnosti, jichž mezitím s jinými nabyl za krátkého pobytu u Verdunu,
a připravuje svou rotu k blížícímu se odjezdu na frontu.

Nicméně nastalo jakési první, ale také poslední rozčarování. Nevím a nemohu
věděti, co vše bylo v tomto okamžiku příčinou, že se přes dřívější oddanost pro
jevila částečná zdrželivost, odměněná však úžasnou láskou a ctí v pozdější době.
Snad přísnost velitele roty, přímá a upřímná povaha, neústupnost, šlo-li o dobro
všech a ne jednotlivce, snad také proto, že nevzal všechny s sebou na zkoušku
k Verdunu, byla příčinou toho, že na nějaký čas upadl mezi hochy skoro v nemilost.
Odsuzovali ho velmi často.

Koncem měsíce května a začátkem června jsou plné přípravy k odchodu na
frontu. Devátý červen, tak toužebně očekávaný den, se konečně přiblížil. Již od
rána možno pozorovati hloučky, zamilované dvojice, skoro předčasné líbání a lou
čení, a ti starší, věrní lásce v daleké domovině, tvoří skupiny a zpívají hlasitěji
a mohutněji než jindy.

Pozdě v noci opouští 1. CM, Rue Gaillard a za četné účasti publika, srdečného
„au revoir” a „nazdar” loučí se se svou garnisonou. Markétky, Kamilky, mladší
i starší, s ruměncem ve tvářích a se slzou v oku posílají ještě poslední pozdravy
svým drahým poilu.

Kam jedeme? Těžko odpověděli. Neznámým krajem, míjíme vesničky i města,
leckterý bratr sleduje směr jízdy na mapě, kterou si opatřil již předem v garnisoně.
Jižní část fronty, zdá se, bude prvním naším cílem, ale před většími křižovatkami
drah je možnost i pravděpodobnost odbočili na sever. V příštích dnech upozorňují



nás důstojníci, že ještě před odchodem na frontu je třeba podrobiti se intensivnímu
výcviku bojovému v některém středisku a provésti dostatečné přípravy k našemu
vystoupení před nepřítelem.

Darney, malé savoyskéměstečko ve Vogesách, stává se naším druhým domovem,
naší vzpomínkou na poslední chvíle oddechu s tou nezapomenutelnou plám, na níž
21. pluk československý defiluje před presidentem francouzské republiky, z jehož
rukou přijímá prapor darovaný městem Paříží. Těžko vyličiti všechny dojmy onoho
okamžiku, toho tak politicky památného dne 30. června 1918, kdy československý
voják, jda vstříc vítězství nebo smrti, přisahal na svůj vlastní prapor. Zůstane
věčnou vzpomínkou každého z nás ten úchvatný dojem z ozbrojené masy, zdviže
ných pravic přisahajících pomstu nepřátelům Sýru.

Ale u 1. CM. je v těchto dnech vedle radosti i smutek. Týž den umírá v nemocnici
Martigny první náš dobrovolec, četař bratr Komárek. Zbraň, již tolik miloval, stala
se mu předčasně osudnou. Daleko od vlasti, kraje moravského, je uloženo tělo
bodrého hocha do půdy sesterské Francie, aby s těmi, kteří roztroušeni jsou po
širých pláních flanderských, argonnských a alsaských, v budoucnu připomínali
místa pobytu a bojů vojska československého za právo a spravedlnost. Okamžik
vzpomínky na zesnulého bratra, několik slov velitele k celé rotě stává se jakýmsi
mezníkem v chovám a důvěrnosti mezi velitelem a mužstvem. Ostuzovali ho již
chvíli pro jeho příkrost, neústupnost a pevnost, ale v této chvíli poznali v něm
člověka, bratra. Slzy hořkosti a žalu nad předčasnou ztrátou jednoho bojovníka od
roty padly na půdu Francie. Těch několik upřímných slov stačilo, aby nastal v rotě
obrat, lepší poměr mužstva k svému veliteli. A před samým odjezdem na frontu
neslyším u bratří jiného slova: duše roty, starostlivý otec. Křivdili mu, jak se sami
přiznali po bojích, třebaže neznali dosud jeho chování před nepřítelem, neznali jeho
odvahu a chladnokrevnost, která ho později povznesla na první místo.

Za krátký čas unáší nás vlak opět dál, k východu. Po dvoudenní jízdě a několika
denním pochodu posilujících hochy myšlenkou, že se blíží více a více k matičce
Praze, jíž kdysi mnohé rty naposled šeptaly „na shledanou”, za hromového hurá
a sokolské písně „Doneseme svorně k cíli...” překračuje I. CM. hranice Francie
a Německa. Jsme v Alsasku stiženém půlstoletým útiskem a stejně krutým osudem
jako naše rodná země. Druhý český kraj se svými přírodními pohádkami, úchvatný
pohled na Vogesy,které—zdá se—ževysílají nám hřejivé teplo vzdáleného domova.

Z vily pohraniční stráže u vesnice Lano, našeho přechodného místa odpočinku,
nastávají již chvíle pochůzek terénem, záložní linií směrem k hoře Rossberg. V dálce
před námi se vine Rýn, vyvstává staré město Múhlhausen, na jihu se rýsují vrcholky
Alp — Švýcarsko. Kam až osud zavál českého dobrovolce. Není již kousek země,
které by neviděl. Ze severu k nám je slyšet palbu dělostřelectva. Z jihu doléhá
rachot kulometů — jen střed zdá se klidným, jako by chtěl vítati příchod našeho
vojska. Věru, že to v tom okamžiku a po těch krátkýchzkušenostech hochů na Mort
Homme (u Verdunu) nezdá se ani jako západní fronta. Kousek za frontou setkáváš
se s venkovskými lidmi pracujícími na poli, v zahradách a lukách, opatřenými však
též zbraní — ochrannou maskou proti plynům. Ten krutý prostředek války je zde
častým hostem. A lid zápasící denně o skývu chleba, nejsa jist ani okamžik životem,
vítá radostně každou jednotku vojska, vítá v nich bratry, osvoboditele.

Byl-li úsek klidný, příchodem československého vojska rázem oživl.



Aspach-le-Bas s S. O. 38 je prvním střediskem a svědkem vystoupení našich
bratří. Kolem dokola se umisťuje kulometná rota. Roztroušeni po celém okolí
upravují si hoši podzemní úkryty, zdokonalují hnízda kulometná a seznamují se
dokonale s první posicí. Den je částečným odpočinkem, noc plna příprav a práce.
Několikrát za den i noc přichází na kulometné stanoviště starostlivý rotný Matička,
Snad ani nespí. Rozhovoří se,poradí, někdezase napomene, aby bratřinehazardovali
zbytečně životy, když toho není potřebí. Několika slovy potěší, povzbudí k další
práci, navštíví všechny úkryty; stálým úsměvem a nelíčenou radostí z okamžiku, že
je již se svými hochy na frontě, dává najevo svou spokojenost. Jeho bodrý pobočník
(Jenda H., sluha), doprovázející svého velitele v každém pobytu a nesoucí obyčejně
láhev s červeným mokem je dobrým protějškem a doplňkem veselé povahy svého
pána. Nezklamal ho, nezklamal bratry u roty, ba velice často prozradil nám předem
tajnosti štábu. Proč by ne? Zil s ním jako bratr s bratrem a dělil se s ním i s námi
o všechno. Přinášel-li rozkazy svého velitele, doložil je vždy pádnými slovy: „Kluci,
starý to chce, tak to hleďte udělat.” Sám však byl benjaminem u roty. Nebylo
potřebí ani jiného říci. Chtěl to, udělalo se to a bylo to vždycky dobré, jak jsme
poznali v pozdějších dnech.

Na S. O. 40 blíže Michelbachu je živo. Po deštivé noci a noční příhodě mezi
hlídkou naší a německou, po těžkém zranění a odvlečení jednoho bratra do zajetí,
radí se bratři 4. čety na okraji lesa, jakým způsobem se pomstít nepříteli. V tom
okamžiku všudybyl Jenda avisuje příchod velitele roty. Jaké štěstí pro nás; vždyť
jsme opustili svá stanoviště, neukryli dosud kulomety do betonového abri, vzdálili
se od svých zbraní a stáli v hloučku na okraji lesa vydávajíce se v nebezpečí snad
ného pozorování nepřítelem. Stačil by jediný přísný pohled Matičky, rozzlobili by
ho rázem, to věděli všichni, a těžko by bylo získávali zpět jeho lásku. Byl on pořád
tak přísný, ale když to dobře šlo, přívětivý, veselý a spravedlivý. Mžikem několik
jednotlivců je na svých místech, ukrývají zbraně a ostatní běží lesem na svá místa.
Přišli ještě včas.

Poručík Matička a velitel CM. 2 stojí již na kraji lesa a rozhlíží se po terénu.
Zaměřovači přístroj, který nese spojka, několik pohybů v tu a onu stranu, zavolání
na velitele kulometů dá již tušit nějaké přípravy. Rychle, než nastane jasný den, než
padne mlha a nepřátelská letadla budou brázdit vzduchem, už vyměřuje, určuje
stanoviště jednotlivých kulometů, počítá, zapisuje a diktuje úchylky a elevaci. Dvě
roty kulometů mají býti připraveny na nepřímou střelbu. Asi 100 bratří má za úkol
učiniti „coup de main’ ’ směremna Aspach-le-Haut, zj istit přesně j ednotkunepřítele.

Co nebylo vykonáno časného jitra, dokončuje se pozdě navečer.
Rázem 4. hodiny ranní dne 20. srpna nastává pekelný rej. S počátku neslyšíš

slova, napravo, vlevo, za námi hřmí dělostřelectvo, kulomety chrlí tisíce střel,
hlavně se již stávají žhavými, ale všechno jde a musí jít podle výpočtů jako na
drátkách. Nábojů hromady, voda k chlazení hlavní se stále nosí a za 10 minut řídí
již Matička střelbu po skupinách.Stojí uprostřed, nařizuje kontrolu směru a elevaci,
skloněn nad mapou počítá, kde asi mohou býti útočící řady. Není jen myšlenkou
u nás, ale i u těch, kteří podstupují křest ohněm. Blízký dopad střel německých
baterií hledajících postavení našeho dělostřelectva a hodlajících umlčet baterie
kulometů nepřivádí ho z klidu, z rovnováhy. Stojí jako žula, uděluje mi rozkazy
a nevidí snad ani, co se děje kolem.



Hudba 21. Čs. pluku. — La musique du 21. Rgt. T. S.



Poručík Pan s německými vojáky, zajatými pří přepadu v Alsasku.
Le Lieutenant Pan avec les prisonniers pris au cours ďun coup de main en Alsace.

Odevzdání vyznamenání por. Lexovi a des. Růžičkovi generálem Guillemanem v Sentheimu.
La remise des decorations par le Gen. Guillemin aux Sít. Lexa et au cap. Růžička a Sentheim.



Přesně za hodinu velí ukončit střelbu, třebaže dělostřelci posílají ještě pozdravy
někam až k Rýnu, stáhnout kulomety do úkrytů, upravit stanoviště tak, aby letec
nic nezpozoroval, a již běžívstříc útočící skupině. Spokojenost možno mu číst z očí,
vše zdrávo, jen 2 lehce ranění, a přivádějí skutečně zajatce. Útok se zdařil, rotný má
radost. Však také Jenda přinesl hned několik lahví „pináru”, abychom prý napojili
kulomety.

Vpravo od nás je veseleji již každý den. Blízkost nepřátelských zákopů, výběžek
námi obsazenéholesa Kreuzwald dotýká se skoro linie německé. Hned mění Matička
kulometné čety, aby každá něco měla z tohoto příjemného postavení. S. O. 31 a 32
je druhou etapou kulometné roty a jejích čet.

Železniční trať probíhající výběžkem lesa je dobrým cílem pro nepřátelské dělo
střelectvo a kulomety; kulomety nelze jinak postavili než na okraji lesa a na želez
ničním náspu.

Co se za den opraví, v noci nepřítel rozbije. Kdysi klidný úsek alsaské fronty stal
se přítomností československého vojska velice rušným. Skoro v pravidelných hodi
nových intervalech dává nám nepřítel najevo nespokojenost s naší přítomností,
bombarduje naše postavení dělostřelectvem i minomety a ctí nás i nejhoršími plyny.
Žádný z nás neví, je-li to předzvěst útoku či nikoliv. Častokráte za noc přesvědčuje
se rotný, je-li vše v pořádku na posici. Několikrát je sám překvapen strašlivou dělo
vou palbou, ale přes to přišel mezi nás. V nejprudší palbě minometů sedí s hochy
u kulometu a pozoruje bystře,co se děje vpředu. Jde až k strážím, ošetřuje raněného
druha, neohlíží se, nic nedbá a neleká se smrti. Jaký příklad dává svým hochům, je
obdivuhodné; není divu, že dokáže svou zdatnost i v pozdějších dnech zápasu.

Týden toho čekání postačuje, abychom byli vyměněni a zasloužili si krátkého, ale
přece jen tak touženého odpočinku.

16. září loučí se bratři s alsaskou frontou, na níž se přípravovah k pozdějšímu
vystoupení. Ještě několik vzpomínek padlým bratřím, na oběti posledních dní, bez
nichž by nebylo svobody, a 1. CM. chystá se zase na další pout severním
bojištěm.

Jak neradi opouštějí bratři frontu; nezabrání jim nikdo, aby nepoužili vhodné
příležitosti a nepodívali se ještě jednou z Balon ďAlsace na krásné panorama rýn
ského údolí i rýsujících se v dáli velikánů hor. Ještě jediný pozdrav až za ty hory,
k Šumavě, k matičce Praze, kam chtěli mnozí dospět bojem a pochodem zemí
alsaskou.

Ale na severu rozpoutává se nová bitva mající slibný začátek pro spojence. Tam
ještě jde český dobrovolec pokrýti se slávou.

Suize, St. Dizier, Chalon-sur-Mer, pak již jen zničená města a vesnice, holé zdi a
pahýly stromů, dřevěné tábory obsazené zálohami vojsk poskytují obraz děsivé
války.

V lese před Ville-en-Tardenoise je jednodenní krátký odpočinek, pro kulomet
níky však celodenní práce. Nedaleko před námi u okolní výšiny vesnice Hourges
zuří boj a nepřítel bojující o každou píď země krok za krokem ustupuje k Vesle.
Hoši čistí a připravují si zbraně; radost je pohledět, jak laškují a mazlí se přímo se
svými kulomety a šeptají jim napřed o vítězství příštích dní. Rotný Matička sezna
muje velitele čet se situací na frontě a příští den odchází s několika bratry na
průzkum terénu. Dva dni čekání, jen už abychom byli zasazeni do boje. Vesnice na



svahu protáhlého návrší je v plamenech, nalevo útočí koloniální vojsko v doprovodu
tanků, nové prapory záloh se rozvinují a připravují k útoku, jen my čekáme a ne
jdeme. Dělostřelectvo již mění svá postavení a baterie pálí do nepřítele celý den
i noc. Houfy zajatců otrhaných a hladových jdou kolem nás a černá tvář plna
radosti a vzteku pobízí je vzad. Nejdou pomalu, spěchají pryč z té hrozné vřavy,
opouštějí své dobře vybudované a nedobytné posice, vzdalují se války, kterou sami
rozdmychali a konečně prohrávají.

Zas dále, k Hermonville, k Remeši, tam někde je zase tvrdý oříšek, který je třeba
zdolat. Nestačí již pochod, hned jsou k disposici auta, která převážejí celou brigádu
na pravé křídlo k Mourmelonu a Somme-Py. Kraj zpustošený hroznými boji po
sledních dní, řady rozbitých děl, tanků, sklady výzbroje a děl. střeliva dosud ne
odklizené svědčí o urputných bojích a o nedobrovolném ústupu nepřítele k řece
Aisne. Zde teprve má zasáhnout do boje československábrigáda, výbojováti přechod
přes řeku a kanál a zajistiti se předmostím na druhé straně.

Konečně se dočkali hoši chvíle vstupu do posice. V noci s 15. na 16. října vymě
ňují kulometnou rotu pluku Zuavů. Nastalým jitrem seznamují se blíže s místy
svého postavení; dole pod návrším železniční trať, kousek dále se vine řeka Aisne,
pak široké údolí, luka a pole. Terron na protějším svahu, nalevo dominující vesnice
Voucq, napravo protáhlé návrší; to vše má býti zajištěno pro přechod a úder vojska
na nepřítele.

Hned v prvních dnech odesílá Matička 1 četu kulometů s rotou Sidlíkovou k ob
sazení Terronu. Ostatní rozmisťuje co možná nejvýhodněji na návrší před řekou,
nařizuje úpravu stanovišť a úkrytů, počítá s těžkým úkolem. Teprve zde vystupuje
Matička v své velikosti, teď je tím bratrem, starostlivým otcem a duší své roty, zde
je pomocníkem ostatním. Není přípravy, není žádné akce, do které by nezasáhl.
Řídí zásobování střelivem pro svou rotu, pro rotu Sidlíkovu, která bojuje již od
časných hodin ranních proti několikanásobné přesile nepřítele. Hned je u jedné,
zase u druhé čety a řídí skvěle palbu kulometů.

Dvacátéhoprvního října. Přiblížil se konečně den a hodina, na kterou jsme
všichni čekali.

Temné zvuky dalekého dělostřelectva doléhají na posici z dálky — nesčetné stíny
postav probíhají návrším nad Terronem; útočí po prvé, útočí po druhé. Sidlíkova
rota těžce krvácí, kulomety vlastní i ty uloupené neumlkají, některé jsou zasypány
i s obsluhou, jiné zas rozbity. Matička nařizuje hned palbu kulometů směrem na
Voncq a Terron. Sám si sedne na chvíli za svou mitrailleusu a začíná tím proni
kavým tak-tak-tak-tak. Třetí útok nepřítele a za chvíli má zprávu, že Sidlíkovi
zbývá již jen hrstka bojovníků.

Vyskočí, zkušeným zrakem přehlédne brzy situaci, a již je na druhém křídle
v zákopu u por. Eliáše. Chvíli se společně radí a pak odvolává jednu četu kulometů
k farmě Echarson. Ve dvorku ukrytém zrakům nepřítele poučuje stručně hochy,
opakuje jim ještě jednou, co od nich žádá, a odesílá je pro další použití v akci
k Eliášovi; tento diriguje je ze svahu jako posilu Sidlíkovi.

Celý den v tom prudkém boji upijme jako hodina. Na návrší poněkud za farmou
připravují se tři roty (Plíva, Vlasák a zbytek roty Matičkový) k útoku na pravý břeh
průplavu a Aisne.



K 3. hodině odpolední po lominutové dělostřelecké přípravě vrhají se vesele za
strašného deště střel na nepřítele a v několika okamžicích vyčistí hřbitov, probíhají
haldou kamení a troskami chat, zápasí o každou ulici a k 5. hodině drží již pevně
celou vesnici Terron.

Pozoruji celý ten skvělý nástup od farmy Macquart a hledám kulomety, které
pravděpodobně půjdou za útočící vlnou. Nikoli, Matička mezi prvními, a s jakou
výzbrojí! V levé ruce lopatu, v pravé pistoli; jemu v patách bratři nesou kulomety
a střelivo. Pot stéká jim s čela, nedbají únavy, vždyť musí být mezi prvními, aby
zajistili obranu Terronu. A žasli přímo všichni, jak se Matička o obranu Terronu
postaral. Nejen bratři kulometné roty, ale i ti ostatní nedovedli pochopit, s jakou
odvahou a chladnokrevností, neznaje únavy a netouže po odpočinku, po celé noci
prodlel mezi nimi, přecházel od jednoho k druhému, radil a napomínal. A ptal-li se
někdo jiný na strážích, co nového, odpovídali všichni stejně: „Nic, Matička tu byl
a říkal, že je to dobré.” Kde všude byl, není nám mnohým podnes známo, ale že
všichni ho od prvního dne poznali, všichni ho znali, dali si poradit a udělali vše, co
on chtěl a jak tomu sám rozuměl, slyšeli jsme až po odchodu z fronty.

Bojem o hřbitov a vesnici umístila se mu jedna četa na nevhodném místě, ač sám
jí potřeboval na konci vesnice proti svahům koty 170 severovýchodně od Terronu.
Spojka ji konečně našla a ten bodrý hoch vyřizoval jeho rozkaz svým obvyklým:
„Kluci, sakra, pojďte se mnou. Matička vás už hledá a už nadává, kde jste.” Ne
může mu to být pokládáno za zlé, užil-li i trochu ostřejších slov — myslil to dobře;
co žádal, bylo nutno vykonat, vždyť na druhé straně sám dělal to, co ani nemusil.
Jeho starost o rotu v nejhorších dnech byla bezpříkladná.

V noci z 30. na 31. října bylo provedeno vystřídání rot plukem francouzským.
Matička diriguje své čety dvěma směry: jedna část přes zaplavenou louku, druhá po
mostě přes Aisne. Neodchází od Terronu, dokud poslední družstvo neopustí své
stanoviště, dokud neseznámí své nástupce se všemi detaily. Teprve za 6 hodin
vítá ho shromážděná rota v svém středu. Teď teprve poznali, jakého mají velitele.

Ale rotný je zamyšlen; mnoho vzpomínek šlo mu hlavou. Ztratil věrného přítele
poručíka Plívu, ztratil několik bratří od své roty. Padli na bojišti, ale pro něho
nezemřeli nikdy; na všecky odešlé vzpomíná stále.

8. listopadu na pláni u Hauviné dostalo se mu od velitele 4. armády, hrdiny
dardanelského, generála Gourauda, zaslouženého vyznamenání. Přáli mu to všichni
ze srdce, přáli mu toho ještě více, zasloužil si toho plně. Ale slova přítomného
ministra dr. Beneše „připravte se na cestu domů” zdála se mu snem. Nechtěl tomu
dlouho věřit, že pojede domů, ale když za několik dní došly zprávy o uzavření
příměří, tak již nepochyboval.

Jen krátkou dobu byl pak mezi námi; opustil brzy své druhy a odjížděl předem
do osvobozených Cech.

Loučil se s námi se slzou v oku; věděli jsme, že se více nevrátí k rotě. Bylo již
pozdě, abychom se mu odvděčili za jeho lásku, starost a péči; pochopili ho všichni
teprve když odešel.

Odsuzovali-li ho dříve a skoro nenáviděli pro jeho přísnou neústupnou povahu
a příkrost — nosili by ho nyní na rukou. Matička od roty odešel, rozešli se i bratři
1. CM. a zůstávají jen pěkné vzpomínky. Ty nezmizejí nikdy . . .



J. Sojka

Zásobování v Argonnách.
Zásobování mužstva jídlem během bojů je věc nejen důležitá, ale mnohdy i sví

zelná a vyžaduje napětí všech sil a nervů.
Při bojích o Terron bylo toto zásobování ztíženo tak, že to byl malý zázrak dostat

jídlo alespoň jednou za den.
Rozvodněná Aisne, mosty žádné, primitivní můstky německou střelbou stále

rozbořené a ostřelované byly hlavní překážkou normálnímu dovozu potravin.
S počátku si docházeli bratři z linie pro jídlo v skupinách sami, později však —

když řady jejich řidly a bylo třeba každého muže — bylo nutno potraviny dopraviti
co nejdále a mužstvu rozdati.

A zde pomáhala jen svépomoc.
Od kulometné roty vypůjčeny vozíky, muli a koně a improvisován tak „trén”,

s kterým jakž takž se dalo projeti.
„Marmity” naplněny jídlem, víka zevně přišroubována, nahoru na ně pytle

s chlebem a tabákem, pak s náležitou úctou a obzvláštní péčí upevněn soudek
s „laňolem”, vše znovu převázáno a za nastalé tmy se vyrazilo na cestu.

Ve velem těchto transportů jsme se střídali, a tak došlo jednou na mne.
Až do Vrizy-Loizy to šlo, nikdo však z Unie nepřicházel; ani pro jídlo, ani aby

nám ukázal cestu.
Dělostřelba zesílila, bylo patrno, že „Boches” chtějí dobýti ztracené posice,

a naši bratři měli jiné starosti než myslit na takovou světskou marnost, jakou byl
náš plný trén.

Bylo nutno něco podniknout!, a já, ačkoliv jsem neznal cesty, rozhodl jsem se
projeti co možná nejdále k Terronu. Opustili jsme proto zákoutí skýtající nám
přece jenom malou ochranu a sjížděli jsme dolů k řece.

Nedojdi jsme však daleko. Francouzská stráž zastavila nám cestu, nectitíc nás
dále pustiti, naznačujíc, že nám tam kyne „mort — mort!”

Co počít ?

Pro jídlo nikdo nejde — a ti zde nás nechtějí pustit.
Bylo ještě nejlépe poslati k mjr. Husákovi.
Sehnal jsem ihned jednoho bratra, který o bratru Husákovi věděl. Asi za půl

hodiny se vrátil — vlastně přiběhl — a vyřizoval: „Dojet stůj co stůj!”
Nebylo mi valně u srdce, rozkaz byl však jasný. Ohlásil jsem ostatním, že jeden

— kdo chce — nechť jede se mnou. Názorů, že nedojedeme, že je to mamě, že spíše
vše poztrácíme, jsem nedbal, mysle jenom na bratry v linii, kteří bez oddechu, bez
jídla a pití dávají tam život všanc,a pak rozkaz: „Stůj co stůj!” mi přece jen zněl
v uších.

Sjížděl jsem se svým malým oddílem dolů. Francouzská stráž už zde nebyla.
Nádraží hořelo a jeho oheň osvětloval okolí. Granáty bušily, kolem rachot a řev.

Pravé peklo. A kde je naše cesta? Rozbíháme se a hledáme, kryjíce se jak možno.
Kanonáda jako by se soustřeďovala na místa, kde byl náš malý trén.



Vtom rána, blesk, vzduch i země se třásly. A znovu! Letíme zpět ke koním,
ztrácíme dech, oči od dýmu uplakané, uši a ústa plná hlíny, umazaní — avšak sláva!
— naši tahouni stojí tiše, neplaší se a jenom odfrkují.

To byl nějaký poslední záchvěv německé baterie — palba zdála se poněkud tišší
a — snad jsme si také už přivykli.

Jedeme dále vpřed. Vlevo od nás jakýsi můstek. Z „abri” vylézá francouzský
voják. Ptám se ho na cestu do Terronu. Ukazuje na můstek, přes něj však muli
a koně nemohou.

Jedeme více vpravo, a tu slyším dusot koní a hřmot. Vidím převoznou kuchyni
— jede také do linie! Vyhráno!

Běžím za nimi, a hle, jakási cesta z balvanů, trámů a větví, asi ta, kterou hledáme.
Vracím se, střelba neumlká, granáty pleskají do vody, která tlumí jejich účinek.
Volám na své hochy — vyjíždíme na cestu — div si však, my i zvířata, nohy ne

zlámeme.
Balvany jako koňské hlavy, díry, vozíky skáčí nahoru-dolů naklánějí se hned na

tu, hnedna onu stranu, zde pytel, tam plný marmit svažuje se na zemi — je nutno je
zachycovat, znovu rovnat, přivazovat, muli se plaší, třeba je uklidňovat, držet, při
tom nesmíme zastaviti druhé roty, tlačí se na nás, hledíme se také z toho pekla co
nejdříve dostat, křičí jeden přes druhého — zkrátka hotový Babylon.

K tomu ještě ta dělostřelba, každý se krčí, nejraději by se scvrkl docela, pak se
narovnává, ohmatává, je-li dosud celý — konečně vidíme už jakési siluety domů,
které, ač zbořeny, jsou pro nás oasou za bouře v poušti.

Cítíme rovnější půdu pod nohama a tento přechod oživil v nás naději, že šťastně
všechno dovezeme.

Vjíždíme mezi domky a vidíme modrošedé postavy.
Jsou to naši či Francouzové?

Sláva, jsou to naši a čekají na nás.
Známí se pozdravují — zde je poměrněklidno. V tichosti sundávámenádoby s jí

dlem, vínem, pytle se rozvazují a nastává rozdílení. Vše jde velice rychle. Vítaným je
zvláště tabák a „laňol”(asi jako náš rum),kterýdovezen všechen,nic se„nevypařilo”.

Polní láhve se plní „pinarem”, nádoby jídlem (byly karbanátky), tabák zastrkán
do kapes, chléb do chlebníků — i tak plných patron — a po rozloučení odcházejí
bratři opět na své místo a my obracíme k zpátečnímu pochodu.

Seřadili jsme se, prohlédli, zda je vše uvázáno, koním prohlédnuty postroje a zpět!
Utěšujeme se, že bude snad už lépe, náklad je složen a my už ostříleni.
Sjíždíme na známou cestu — provisorní most — střelba však trvá v neztenčené

míře! Nu — však to také nějak přerazíme.
Už jsme u nádraží, které dohořívá. Ohořelé trámy padají k zemi, spousty jisker

vyletují k nebi jako ohňostroj. Smutný pohled a nebezpečí býti spatřen pobízí i naše
spřežení k spěchu — a je také čas. Shlédli nás a palba se zvyšuje a explose jdou blíž
a blíže.

Mnozí vtipkují: „Jako kdyby o nás věděli!” Mají snad pravdu, není však času na
dlouhé rozmýšlení — granáty jsou nám už v patách.

Rychle do tmy — běžíme spolu s koňmi — to však nestačí — skáčeme tudíž na
naše káry a tryskem pryč!



Projeli jsme šťastně a beze ztrát.
Unaveni, s údy jako rozbitými ukládáme se do rozvalinnašich ubikací — oblečeni,

obuti, připraveni, abychom zítra prožívali totéž co dnes.
O ano — zásobování v Argonnách nebylo žádnou kratochvílí!

Prána :

Jak jsme oslavili 8. listopad v prvním roce svobody vlasti.

Bylo po těžkých bojích u Vouziers.
Česká brigáda odpočívala v bývalých barácích německého letectva, příjemně

umístěných v lesích u Hauviné.
Daleko na východ byla naše osvobozená vlast a my jsme se učili chodit v kůži

občanů a vojáků svobodného státu. Mnuli jsme si oči, probouzeli jsme se z těžkého
snu a ptali jsme se jeden druhého, zda je pravda, co nám tvrdí, že máme česko
slovenský stát, že jsme příslušníci svobodné republiky.

Přišel 8. listopad, výročí ztráty svobody, které jsme právě nabyli. Jako jsme jí
pozbyli špatnou diplomacií, tak jsme jí zase dosáhli dobrou diplomacií našich
vůdců, svorností národa, statečností a vítězstvím našich vojáků.

Vzpomínali jsme dojati tohoto výročí, tak smutného pro náš národ.
Velitel I. praporu 21. pluku vydal rozkaz, v němž se znamenitě odráží dojetí této

chvíle a který pro jeho krásu zde otiskuji.
Rozkaz I. praporu 21. čs. pluku dne 8. listopadu 1918.

Nazdar, bratři!
Dnešní výročí bitvy na Bílé hoře po prvé od tří století přestalo býti smutným

dnem památky posledních vojínů padlých ve službě vlasti.
Pečlivou, ale pravdivou výčitkou jest, že jsme vlastní vinou přes poslední hrdinný

odpor Moravanů u zdí Hvězdy ztratili vojensky nepatrnou bitvu, ztratili jsme
starou vojenskou slávu otců a s ní samostatnost.

Stali jsme se raby cizího, vždy nepřátelského nám plemene. Po 300 let jsme ne
znali než pohrdání starých nepřátel a lhostejnost celého světa. Velká minulost však
neumírá nikdy! V biblích a knihách donášených emigranty do vlasti, v starých
českých a slováckých písních, které lid zpíval na robotách, kde mu bič panského
drába práskal nad hřbetem, v mystické víře národních buditelů, kantorů a kněží,
v nesmělém revolučním pokuse v roce 1848, v mravenčí a svrchovaně prozíravé
práci politických vůdců, v pohádkách našich matek, v zaklení otců, ve verších
básníků, v bouřlivých politických schůzích, pod popelem internacionalismu nebo
dokonce naprosté lhostejnosti ke všemu — doutnaly jiskry dnešní naší revoluce.

Byla s počátku citová, a přece vedla jednotlivce, „rebely a buřiče”, v rakouské
armádě na šibenice a první hloučky nikomu neodpovědných vystěhovalců v Rusku
a ve Francii do krve a ruin. Každý cítil, že musíme dělati revoluci a že se žádná
revoluce nedělá bez armády a bez boje.

Požehnána buď práce i oběti prvních československých vojáků-dobrovolníků,
kterým rakouská oprátka zlomila vaz, i těch, jejichž hroby jsou rozptýleny v Kar-



patech. Haliči, Ukrajině, Dobrudži, po Urále a Sibiři, ve Francii v Artois, v Cham

pagni, Alsasku a v Ardennách, v Itálii na Piavě a na bojištích balkánských. Vzpo
meňme vděčně památky i těch, kteří podlehli v době strašného ústupu v Albánii,
kteří zmírali v tisících na mor ve Zlaté Ordě a na Murmaňské dráze nebo mrzli
v dárnickém táboře zajatců dříve, než se jim podařilo dosíci toho štěstí — státi se
československými dobrovolníky.

Ve vlasti naší po celé věky budou žiti legendy o vojácích, kteří znovu skuli na
Bílé hoře rozražený řetěz staré vojenské slávy otců ve výhni bitev na všech evrop
ských bojištích, kteří se stali vojáky dobrovolně, protože jim tak kázalo svědomí —

ne z touhy po lupu a po panování nad cizím národem. Jim se zdálo málo rovnost
občanská, evangelium nej kulturnějších národů dnešního socialismu a všech ideí
demokratických — oni si vytkli nikým dosud nedosaženou metu — bratrství!

Brzo umlkne hukot děl a třeskot kulometů. Nové jaro vyplní mezery po padlých,
zacelí rány, znovu se ozlatí lány polí, nový pořádek zevšední, vyblednou svěží dnes
barvy našeho praporu, jinak budou chápati to, v čem jsme my žili, jinak rozumět
bratrství.

Ale my, českoslovenští vojáci, buďme si vědomi toho a slibme si pro celý život
zachovávali jednotu mravní, která nám všem, a tím i celému národu ve všech dobách
a okolnostech budoucích dá nezlomitelnou sílu.

Prapomík Husák.

Je prostý a krásný!
Ještě krásnější bylo to, co následovalo potom. Byla to přehlídka, kterou vykonal

velitel IV. armády, hrdina Dardanel, jednoruký generál Gouraud, v průvodu našeho
prvního zahraničního ministra dr. Beneše.

A tři dni později...
Příměří 11. listopadu, konec války, konec hrůz a útrap — a blízký návrat domů!

Npor. Jarka Purcner:

„Buffaláci“
(,4. četa 3. roty 21. pluku).

Dne 11. června 1918 dorazil náš pluk do vogeského města Darney. Toto místo
bylo určeno k delšímu pobytu, zde dostal náš pluk prapor a odtud odešel na frontu.

První prapor pluku byl umístěn v různých ubikacích, které si každý oddíl upravil
jak mu napadlo. Mezi pěkně upravenými příbytky jako „Na starém bělidle” (po
mocná rota) podle vzorů národních bylo viděti úpravy velmi originální: v jedné
přízemní kůlně přebývala část 3. roty a jejich obydlí neslo nápis „U apačů”. Blízko
nich byla ubikace snad v celém rozložení praporu nejoriginálnější. Byla to půda
s malými dvířky jako u seníku, k níž vedly docela obyčejné dřevěné schody se
zábradlím, a to tvořilo před vchodem jakousi pavláčku. Nad dvířky na háku byla
zavěšena smyčka z provazu jako u šibenice, na pavláčce před vchodem byl postaven



špalek, v něm zabodnuto kus starého bajonetu a sekerka, obojí postříkáno červenou
barvou jako krví a vchod byl opatřen nepravidelně sříznutou tabulí rovněž postří
kanou červeně s nápisem: „Buffalo 25 — vstup volný, za návrat se neručí!”

A v tomto příbytkubydleli j sme my—střelci4. čety 3. roty—s naším desátníkem
Karlem Mašindou ve skutečném počtu 2$. Mašinda byl naším služebním předsta
veným, ale jinak jsem vodil Buffaláky já — vulgo „doktor”. Jména tohoto dostalo
se mi proto, že jsem u druhého transportu plk. Gibiše z Ruska zastával funkci
ošetřovatele Červeného kříže. Měli jsme také svou hymnu „Hrabata a Krampam
puli”, kterou bohužel nemohu uveřejniti pro příliš volný text. Později, když jsme
byli za samou frontou, dali mi hoši štábní hůl s ručně vyřezávaným lvem a na konci
s mosaznou nábojnicí od světelné rakety. S tou jsem chodil vždy v čele Buffaláků.
Tento odznak a naše hymna jsou jistě v dobré paměti všech Buffaláků, kteří vzpo
mínají na ony chvíle, kdy jsme s nimi chodívali přes zákaz zpěvu na hlídky do první
linie. To bylo hlavně v obci Róderen v Alsasku. A tak jsme žili jako jedna rodina
v humoru a veselí, my jsme dávali vždy počinek k zpěvu a legraci na každém
pochodu a při každé příležitosti, i když byla zřejmá mnohdy velká únava. Zkrátka
nás nikdy nic nepřivedlo z míry. A tak jsme trávili čas pohromadě, společně jsme
snášeli stejný pocit velké odloučenosti od našeho domova a kojili jsme se nadějí, že
se přece dočkáme radostného konce.

Malé rozladění nastalo, když k nám byl přidělen četař Cemý ze srbské armády,
jinak kamarád dobrého srdce, ale přece proto, že se stavěl lepším než my, poněkud
neoblíbený. A přece každý z nás nemile nesl zprávu o jeho tragickém skonu dne
21. srpna 1918, kdy v době odpočinku večer odešel na návštěvu ke svým kolegům
u anglického štočku (vrhače min) a tam při zahájení rychlopalby předčasnou explosí
štočku zahynul smrtí příšernou (byly mu vytrženy vnitřnosti z těla). Byl spolu
s ostatními týž večer tragicky zahynulými pochován na hřbitůvku v Michelbachu.
Když sám později jsem utrpěl úraz v Kreuzwaldu a byl jsem v nemocnici v Giro
magny, napsal jsem br. Černému posmrtnou vzpomínku veršovanou, kterou zde
uvádím jako výplod neodborné činnosti básnické s prosbou o prominutí kritiky:

„Padlému.
cc

Již odpočíváš v zemi klínu,
jenž poskytne Ti věčný klid,
Ty chrabrý české matky synu.
Leč brzy zhas’ života svit.

Předčasně mladé statné tělo
Morana ve svou vzala říš,
však jemu ještě žit se chtělo ;
vždyť na rtech jeho úsměv zříš.

V zákopech složil svoje kosti
a poslední vypustil vzdech,
tak dostál svojí povinnosti —
co dobrý vojín — věrný Cech.

„Budiž mu věčná památka /” Giromagny, 12. záři 1918.



J. Hradil:

Tři vzpomínky.

I. Památce neznámého vojína.

„A ještě tu máte jednoho krajana. Byl k nám dopraven od Vouziers. Jak se
jmenuje, nevíme; víme jen, že je to Čechoslovák. Hle, tam leží.” S těmi slovy mi
ukázal francouzský lékař na postel uprostřed řady postelí v síni těžce raněných.
Pod bílou pokrývkou se rýsovala pěkně urostlá postava a na vysoko nastlaných
polštářích ležela mladičká hlava věnčená běloučkým obvazem. Z hezké, dosud
neochmýřené tváře hledělo na nás mládí našeho moravského venkova, jen ty oči
byly smutné, nevýslovně smutné.

Ležel, jako by spal, a přece nás pozoroval. Když jsem pohleděl na černou tabulku
nad jeho hlavou a s údivem místo jména četl jen Tchécoslovaque, všiml jsem si, jak
smutný úsměv přelétl přes jeho tvář. Přistoupil jsem k němu a podal mu ruku.
S námahou zvedl svou levicí pravou ruku, která bez vlády ležela na pokrývce,
a podal mi ji. Místo obvyklého „nazdar” zazněl z jeho úst tichý skřek, který
proběhl mým tělem jako mráz. Má úlomek granátu v hlavě. Pronikl lebeční kost,
porouchal mu mozek a způsobil ochromení celé pravé polovice těla. „Není mu
pomoci,” pravil tiše lékař. „Potěšíte ho, zůstanete-li chvíli u něho, bolestí necítí.”

Dal jsem se občas k němu zavěsti a s bratřími jsme se namáhali vyzvěděli, kdo je,
odkud je, ale všechno bylo marné. Jen Morava a místo z okolí Lipníka byly mu
pojmy nějak známé a milé. Aspoň radostné skřeky, kterými provázel naše narážky,
o tom svědčily. Jinak poslouchal naše tlumené rozmluvy jakoby netečně — bez
zájmu. Bylo nám ho tolik líto.

Pak přišlo nařízení, že krajané, jejichž stav snese dopravu, budou dopraveni do
vlasti. Když jsme o tom začali mluvit v jeho přítomnosti, zbystřil pohled. Maně
jsem se ho zeptal, zdali by také chtěl s námi. Teskné skřeky vyjadřující radost
a touhu byly jeho odpovědí. Zeptal jsem se lékaře. „Jen ať jede! Možná, že mu to
ublíží, možná však, že se při dopravě kulka vychýlí tak, že ji bude možno pak
operativně vyjmouti.” A tak jsme koncem března 1919 jeli. Často jsem za jízdy na
něho vzpomínal, kdykoli větší náraz otřásl našimi vagony.

V první stanici na italské půdě přišel jeden bratr a oznámil, že neznámý bratr
z lyonské nemocnice zemřel. Nezastenal, nezaplakal — tajemství svého původu vzal
s sebou na onen svět. V Miláně byl odevzdán vojenským úřadům, aby byl pohřben.
Na jeho náhrobní kříž je prý napsáno pouhé: „Neznámý Čechoslovák”.

II. Bratrství.

Choval jsem se hodně skepticky k bratrské disciplině v naší revoluční armádě.
Byl jsem odchován v nacvičené disciplině rakouské, v neúprosné disciplině ruské
a svědomitě zachovávané disciplině srbské. A proto jsem si nedovedl představit!
úspěšné velení bratří bratřím. Nebýt br. poručíka Sidlíka, jemuž jsem byl v Co

gnacu přidělen, snad by bylo došlo proto i k roztržce mezi mnou a naší rotou.



Až na bojišti jsem poznal její dobrou stránku. Připravoval se s naší strany výpad
do německých posic. Dostal jsem příkaz umístiti v Kreuzwaldu baterii anglických
štočků, jejichž palba by znemožňovala útok Němců se strany rokle, jež nebyla dobře
prozkoumána a jež nebyla palbě našich kulometů dobře přístupna. Celý den jsme
ryli a kopali, a když jsme byli hotovi a štočky byly postaveny, byl už každý z nás
doslova udřen. Nad Kreuzwaldem se snesla noc.

„A teď,” povídám, „bratři, pro munici.” Vtom jeden z bratří, jak tak držel rýč,
hodí jím o zem a prohlásí: „Už té dřiny mám dost! Ani prstem nehnu.” Všichni se
zarazili a zraky utkvěly na mně. Já bledl, hned zase jsem rudl hněvem a snahou
energicky „zakročili”. Nečekal jsem takového odporu, na druhé straně nemohl jsem
neuznat, že vojáci jsou unaveni. Ale rozkaz vyplněn být musil. Už jsem chtěl
naříditi, aby vzpurný bratr byl odveden na velitelství k potrestání. Vtom jeden
z nejsvéhlavějších bratří — Bartošek se, tuším, jmenoval — chlap jako hora, stane
před provinilcem s plamennýma očima a se zdviženou pravicí: „Cos to řekl? To jsi
bratr, když nechceš poslechnout bratra poručíka, který, máme-li dřinu, bratrsky
dře s námi?” Provinilec, jako by se v sobě hroutil, pomalu zvedal rýč a zlomeným
hlasem, obrátiv se ke mně, pravil; „Bratře poručíku, odpusť! Už jdu.” Velikán
s vítězným úsměvem podíval se na mne a povídá: „Víš, bratře poručíku, nejsme
zlí.” Podal jsem mu ruku a mlčky stiskl: „Máš pravdu, nejste zlí.”

III. Když uniká z žil krev.

Byla temná noc s 21. na 22. srpna 1918. Rozstřílený les v Kreuzwaldě zmučeně
vzpínal své otlučené pahýly k nebesům, kdykoli naši hoši s veselou myslí poslali
Němcům ohnivý pozdrav — 5kilovou minu. Vtom vysoko nad námi zaznělo cosi
jako náhlý příval vydatného májového deště. V zápětí nastalo dunění, třesk a rachot,
les vzplanul co chvíle v ohromné výhni, jako by se otevřelo peklo se všemi hrůzami.
„Hoši, zastavte palbu! Do úkrytů!” — volám. „Ještě jednu jim tam pošlém — tak!
A teď hajdy, bratři!”

Byl svrchovaný čas. V mžiku se přenesla pekelná vřava k nám. Ale co to? U 2.
oddílu ještě střílejí. Zatracení hoši. Patrně v své ráži nezpozorovali ani, jak Němci
palbu přenesli na naše zákopy. V tom pekelném rámuse nebylo slyšet vlastního
slova. Než bych koho k nim posílal, rychle rozhodnut běžím nejbližší spojnicí
k nim. Už jsem u nich. Vyrážím z krytého zákopu, chci zvolat: „Zastavte palbu!”
Vtom vyšlehnou hrozné plameny, třesknou dva vzryvy a už je ticho. Kolem dokola
trhají se náboje, blesky explosí se kmitají, ale vše doléhá k mému uchu jakoby od
někud zdaleka — u druhého oddílu štočků je ticho a já ležím a myslím, co že se
vlastně stalo? Bouře explosí slábne, tichne, zaniká.

Najednou zazní tichem skuhravé stenání a jím pronikají občas ječivé kletby —
nářek raněných. Chci se obrátit směrem k nim. Nemohu. Jsem také raněn. Z prsou,
z ruky teče krev. Ale dýchá se mi dobře a rukou vládnu. Nebude to tedy tak zlé.
Chci povstat, zvedám nohu. Nemohu, bolest mi nedá. Cekám tedy, až přijdou naši.
V příšerném tichu a v sousedství stonů stále tlumenějších zdá se mi, jako by se blížil
nad zákopy nějaký praskot. Ze by se Němci blížili? S námahou se nadzvednu,
vytáhnu pistoli. Je nabita. Kladu ji vedle sebe. Teď jsem již kliden. Živého mne
nedostanou. Ukrytém zadunějí kroky. Slyším české hlasy. Naši. „Pozor,” volám,



„abyste na někoho nestoupli, jsou tu ranění bratři.” „Ale ty jsi také raněn, bratře
poručíku. Naložíme tedy nejprve tebe.” „Ne, bratři, se mnou to není zlé, ale tam za
mnou jeden tak strašně klel a jiný tolik stenal.” O tom, jak raněné odnášeli, jsem už
nevěděl. Dva byli mrtví, třetí jim zemřel cestou a čtvrtého šťastně odevzdali na
obvaziště.

Když jsem znovu přišel k vědomí, pocítil jsem takovou touhu — zapálit si cigaretu.
Opatrně jsem si zanítil doutnákový zapalovač, vyndal cigaretu a zapálil. Nikdy
v životě mi cigareta nechutnala jako tehdy. A bylo mi tak dobře. Myšlenky mé letěly
daleko — do Prahy, kde jsem zanechal své štěstí — mladou ženu, malého synka
a dcerku, kterou jsem ani nepoznal. Co asi dělají? Úsměv mi přeletěl po tváři.
Vzpomněl jsem si, jak jsem těšil ženu, když jsem odcházel do války. „Snad mě
budeš míti stejně ráda, i když se vrátím jako ten invalida ze „Stínu lípy” s jednou
nohou pod paždím ?”Podíval jsem se na svou krvácející nohu. „Jednonohý invalida,
ale jen když se vrátím!” Ale nač na to myslit, vždyť je mi dobře — tak dobře

Strašný sten zasykl mi mezi zuby, když mě probudila hrozná bolest. „Hrome,
obě nohy rozbity,” zaslechl jsem ještě, když mě nakládali na nosítka

Px.—

Operace 1. praporu 21. čs. pluku z Francie na Slovensku.

První prapor 21. střeleckéhopluku z Francie účastnil se po svém příjezdu z Francie,
t. j. od ledna 1919, všech vojenských akcí mladé republiky. Z těch nejvýznačnější
byly boje za osvobození Slovenska při maďarském vpádu v roce 1919.

Každý dnes ví, jaká tehdy byla naše branná moc. Mužstvo, třebas unavené pře
stálou válkou a málo početné,bylo v dobrém morálním stavu, zato však nedostávalo
se materiálu. Nebylo dosti děl, střeliva, pojítek a nebylo ani map a jiných věcí.
Mnohdy pro nedostatek sil anebo střeliva bylo nutno opustit posici právě pracně
obsazenou.

V obranném boji malé jednotky držely úseky několikakilometrové a možno říci,
že je držely jen proto, že měly francouzské zbraně (F. M. a V. B.), které dělaly divý
v tomto podivném boji.

Podávám zde stručně, ve formě deníku, popis celé činnosti:
25. května 79/9 ; Pluk dostává rozkaz k odjezdu na Slovensko. I. prapor odjíždí

jako II. transport dne
26. května v 1 hod. v noci. Na území Slovenska přijíždí téhož dne pozdě večer.

Nálada mužstva výborná.
27. května : Transport projíždí Košicemi.
28. května : Prapor dojel v 6 hod. ráno do Serenče, kde vyložen a mužstvo ubyto

váno v cukrovaru. Celý pluk ubytován v Serenči, VI. divise (Košice). Tvoří zálohu
jižních dvou oddílů divise, jejichž velitelem je plk. Giaffi od 31. pluku italských
legií.

29. května: Odpočinek.



jo. května : Prapor v pohotovosti. Ráno ve 3 hod. slyšeti v dáli kanonádu. V 9
hodin má prapor rozkaz opustiti Serenč a jiti do Czanalos. Czanalos na sever od
Miškolce, kdež utvořil II. obrannou linii. Na levém boku měl prapor kpt. Staňka.
1. rotě dáno za úkol zesíliti 13. kombinovanou rotu Horvatovu rozloženou na
březích řeky Hernadu a vysílenou již dlouhým pobytem v linii .Velení pluku přebírá
kpt. Vejvoda.Velení praporu kpt. Rychlík. Pplk. Gillain velí skupině několika pluků,

jz. května: Klid, pancéřový vlak maďarský dojíždí v dostřelu děl před linii.
1. ěervna: Maďaři útočí napravo i nalevo od našeho úseku. Prapor dostal ve

4 hod. ráno rozkaz k ústupu směrem k Monoku, kdež byl ve spojení s Rumuny.
Rozložení praporu: 1. rota obsadí Monok, 3. rota návrší a terén mezi Monokem
a Alsa-Golop, 2. rota jihozápadní okraj vsi Alsa-Golop. Maďaři nastupují však
zuřivě dále na naše křídla a tyto ustupují pod nátlakem nepřítele. Nepřátelské dělo
střelectvo postupuje s pěchotou v první hnii tak, že je ji viděti pouhým okem.

2. ěervna : V noci dostal prapor rozkaz ku provedení bezodkladného ústupu smě
rem na Tallya, pak přes Mad a dále podle železniční trati do Saraš-Pataku. Zajišťuje
ústup divise a opouští svá místa v 1 hod. v noci. Celková situace (opis rozkazu):
Svaz mezi Rumuny a naší armádou byl přerušen následkem ústupu skupiny „Ri
nenberger”. Jest nutno, nechceme-li ustoupiti s Rumuny do Rumunska, co nej
rychleji se dostati do Saraš-Pataku a do Satoralla-Ujheli, dříve než Maďaři pře
kročí železnici. Do Saraš-Pataku prapor dorazil as ve dvě hodiny v noci. Mužstvo je
svrchovaně unaveno, morálka se horší následkem dlouhého ústupu. Ubytování
v učitelském ústavě.

j. ěervna : Odpočinek. Byl dán rozkaz k ofensivnímu postupu směrem přes Erde-
Benye a Sime. Rozkaz ten však odvolán a zaměněn jiným přípravným k dalšímu
ústupu vlakem do Also-Mislye.

4. ěervna: Prapor odjíždí ve 12 hod. v poledne. Vozy poslány napřed po silnici.
V Also-Mislye vystupuje a jde přes Zsadany do Szkaros, kteroužto ves obsazuje,
a vysílá zajišťovací hlídky na jihovýchod po silnici. Po odjezdu do Also-Mislye
hlásí velitel vše přímo velitelství VI. divise v Košicích. Spojení s velitelstvím pluku
není. Z vozů má prapor jen kuchyně a nejnutnější muniční vozy. Ke konci dne po
dle rozkazu divise podléhá prapor velení prap. Battesti, který je v Hernad-Szadany.

5. ěervna : Ráno v 5 hod. postupuje prapor směrem na Hollohaza. Vše jde hladce
a vesnice a okolní vršky obsazeny klidně bez nehody. Nálada mužstva se lepší.
Navázáno spojení nalevo se skupinou Souček a napravo s 88. plukem. Dosaženo
spojení s velitelem pluku kpt. Vejvodou. Velitelství skupiny Gillain přebírá prap.
Battesti. Večer dostává prapor rozkaz k ústupu do Eskaras, kdež se zajišťuje ve
směru k Hollohazeamá býti zálohou ofensivní akce, kterou má provést! 23. leg.
a 88. pluk dom.

6. ěervna : Rozkaz k dalšímuústupu, a to směremk Hernad-Zsadany, Also-Mislye,
Also-Hutka-Lengyefalva, Alsó-Olcsvára dále na sever proti toku Tarczy a po jejím
pravém břehu. Prapor obchází tím Košice, které se též vyklizují, a umisťuje se
v Benyek. Jedna rota zůstává jako předvoj v Ras na jih od Benyek. Trén poslán týž
den dále k Prešovu. Tento ústup vykonán bez nejmenší srážky s nepřítelem. Večer
obsazuje nepřítel Košice, dostihuje nás a střílí na nás dělostřelectvem.

7. ěervna: Noc bez příhod. Maďaři klidni v svých posicích. Ráno ve 3 hod.
se pokračuje v ústupu směrem k severu až do Petrovjan. Jedna rota jako předvoj



zůstává v Monczarmany. Mužstvo unaveno. Část kulometů a praporu, dělo ráže 37
účastní se akce 31. pluku italských legií v Aboši. (Pokus o zahnání nepřítele ze
železniční křižovatky abošské.)

8. června : Hlídka 2. roty (ppor. Šindelář) vyslaná na Drinov srazila se s ne

přítelem a způsobila mu těžké ztráty.
9. června : Ústup dále přes Prešov do Michajlan, kdež se prapor rozložil k obraně.

Gerglylaka, železniční trať před Michajlany, Ostopotok, Jarovnice. Maďaři obsadili
Prešov ráno ve 4 hod.

jo. června : Dochází zpráva, že Dohoda podala prostřednictvím gen. Pellé
Maďarům ultimatum k vyklizení Slovenska. Maďaři se pokoušejí přiblížili, jsou
však vždy se ztrátou odraženi. Hlídka 2. roty vyslaná ku prozkoumání terénu
narazila na silnější hlídku nepřátelskou a rozprášila ji po šarvátce trvající více než
hodinu. Maďaři zanechali mrtvé na místě. K večeru se Maďaři připravují k vel
kému nástupu, naše posice jsou však nezdolné. Nálada mužstva výborná. Zaji
štěny vozy a kuchyně a poslány přes Sabinov, Jarovnici do Bertotovce.

11. června : Protože celá skupina byla v nebezpečí, že bude obklíčena, dostal
prapor rozkaz k ústupu na Jarovnici, Bertotovce, Širokou a horským sedlem do
Podhradí. Ústup ten je velice obtížný, poněvadž prapor musil projiti podél
nepřátelské linie s vozy kulometné roty; byl vykonán bez nehody, aniž nepřítel něco
zpozoroval. Do Podhradí jsme doraziliv 7 hod. večer. Mužstvo je unaveno dlouhou
cestou a dotčeno na náladě ústupem bez boje s nepřítelem. Velení praporu po
onemocnělém kpt. Rychlíkovi přebírá kpt. Svehla.

12. června : Ráno ve 4 hod. nastupuje prapor cestu zpět přes horské sedlo do
Široké k disposici plk. Slezáčka (Morgitfalve). Prapor má za úkol obsadili výšiny
východně od Široké, a tím bránili cestu na Iglo. Spojení na jih s oddíly skupiny
Slezáček v Harapko. Při příchodu našich hlídek prchají Maďaři a obyvatelé nás
radostně vítají. Mužstvo přisahá, že raději padne v boji na místě proti přesile, než
by ještě ustupovalo.

13. června : Ofensivní akce znova počíná. 88. pěší pluk domobranecký útočí ze
Zimné hory směrem na kotu 702 a na Bertot. Prapor má za úkol podporovali
útočící z boků. Jedna četa naší 3. roty kryla cestu údolím se vinoucí přes Fries,
Hedri do Bertot. Zbytek 3. roty obsazuje posice útočícího 88. pluku na Zimné hoře.
Četa, která šla do Bertot, byla na cestě nepřítelem napadena, rozprášila ho však,
jakož i jeho jezdectvo. Byla zesílena a doplněna na celou rotu pod velením por.
Karlíka. Bertot obsazen a opevněn 88. pěším plukem a naší částí as v 8 hod. ráno.
Během dopoledne začal 88. pěší pluk z neznámých příčin ustupovali, a tím ohrozil
naši posici. Zasazen celý prapor do linie. Maďaři útočí a rozpoutal se zuřivý boj.
K večeru konečně nepřítel definitivně odražen, zjednán pořádek a prapor rozložen
k obranné posici. 3. rota obsazuje okraj a hřbitov vsi. 2. rota kotu 419 směrem k St.
Hermany. 1. rota pak na jih udržuje spojení se sousedním 88. pěším plukem.
Vesnice i posice silně střílely kulomety a děly na nepřítele. Večer obrovský liják
znemožnil jakoukoliv akci s obou stran.

14. června : Naše posice bombardovány nepřítelem a stříleno na ně kulomety.
Odraženo několik hlídek, které činí pokus prozkoumali a vniknouti do našich posic.
Oznámena posila 81. pluku domácího vojska, který nám bude zatím zálohou.



i6. června : Přecházíme pod velení plk. Poirée a do jeho skupiny. Prap. Vejvoda
se zbytkem pluku zůstává ve skupině Slezáček. Prapor dostal rozkaz vžiti útokem
Jarovnice a Močidlany, a tím se připojiti k své skupině (Poirée), jejíž veli
telství bylo v Sabinově. Útok měl počíti v 5 hod. ráno, poněvadž však 88. pěší pluk.
nevykonal včas směnu, započato as k 7 hod. Obě vesnice přes tvrdošíjný odpor
Maďarů byly vzaty a cíle, totiž obsazení vršků před Nyaršani, dosaženo asi v 9 hod.
ráno. Východ k útoku: Sz. Hermany. Úkol rot: 2. rota útočí přímo na vesnici, a to
přesně ve směru silnice do Jarovnice vedoucí, obsadí ji a rozloží se v řetěz u mlýna
na východ od Jarovnice. 3. rota má úkol obejiti obloukem severovýchodním obě
vesnice a připojiti se na levé křídlo 2. roty, obsaditi kotu 432, vyslati pak hlídky
směrem do Nyaršani, čímž by bylo navázáno spojení se skupinou Poirée a dosaženo
nepřetržité fronty obou skupin Slezáček a Poirée. 1. rotě dáno za úkol podporovat!
2. a 3. rotu při nástupu v případě potřeby a udržovat! spojení mezi praporem
a skupinou Sedláček. Boj byl úporný. Prapor měl k disposici baterii dvou polních
kanónů, kteráž postavena na kotu 519 střílela přímou palbou na nepřátelské kulo
mety a působila zmatek v maďarských řadách. Praporní dělo ráže 37 ppor. Zižky
zničilo též dva kulomety (dotvrzeno později maďarskými zajatci). Během boje za
páleny od Maďarů Močidlany a částečně vyhořely. Fronta obsazená praporem (as
300 mužů) byla 6 km dlouhá. Morálka mužstva následkem postupu značně se
zlepšuje.

77. června: Na prapor bylo silně stříleno v jeho posicích, drží však na svých
místech. Fronta mu byla zkrácena tím, že na pravé křídlo zasazena jedna rota
81. pluku.

18. června: Dělostřelectvo větší ráže (as 15 cm) silně na nás střílí. Sousední
prapor zleva odvolán, čímž praporu prodloužena fronta as o 2 km, až k Nyaršanům
v to, kteréž obsazuje 1. rota. Střelou z pušky raněn střelec Mach od 1. roty.

79. června : Střelou z kulometu raněn střelec Zajíček od kulometné roty. Situace
dosti vážná. Mužstvo znaveno stálou službou nestačí na obsazení obrovskéhoúseku.
Maďaři opětují své denní výpady a zesilují střelbu z děl. Naše dělostřelectvo nemá
munice (hlášeno jen 200 nábojů).

27. června : Ústup. Na našem pravém křídle u skupiny Slezáček prorazil nepřítel
naše posice, a protože jsme tím vydáni nebezpečí, že budeme obklíčeni, dostáváme
rozkaz k ústupu na posice Uszpekleny, 360, Nyaršani a vzduchovou čarou od
tohoto k Orkutu. Velitelství praporu je v Pusztasalgo. Nepřítel zpozoroval náš
ústup, až když prapor byl již z dostřelu. Trén praporu přejel přes Bertotovec,
Širokou, Podhradí, tam odbočil vpravo na Hamborg, Krivany a Sipjany, Orlo.
Během odpoledne nepřítel začal znovu svou akci. Večer, když prapor měl již ne
přátelské hlídky v boku, což pro rozsáhlou frontu nebylo možno předejiti, dostal
rozkaz k dalšímu ústupu do hor táhnoucích se na severu. Svým ústupem kryl
prapor ústup celé skupiny, své posice opouštěl v 11 hod. v noci. Kulometné vozíky
projely po silnici Nyaršani-Sabinov směrem na Pec-Novou Ves, když již okraj vsi
Nyaršani byl obsazen nepřítelem. Mužstvo ustupovalo přes Pusztasalgo horskou
cestou přímo na severozápad do hor, kdež prapor obsadil kotu 619 a ostatní západně
odtud tím způsobem, aby bylo zabráněno nepříteli vyraziti směrem k Roskovjanům.
Rozložení rot: 1. rota obsazuje kotu 875 a kotu 751.3. rota kotu 619 a svah k nádraží
k Peci, Nové Vsi, čímž navazuje spojení doleva. 2. rota obsazuje střední část pásma



hor. Každé rotě nechána jedna četa v záloze. Do prava není žádné spojení, kryjí nás
jen jezdecké hlídky. Velitelství praporu v Roskovjanech. Velitelství skupiny v Lip
janech. Zde jsme se teprve po dlouhé době setkali s úplným praporním vozatajstvem.

22. června: Část, která má obsazenu kotu 619, byla napadena silnou přesilou;
útok odrazila a zajala jednoho Maďara. Obsazený terén je svrchovaně nepříznivý,
vzdálenosti mezi jednotlivými hlídkami jsou až 2 i 3 km. Držímejen proto, že máme
automatické zbraně.

23. června: Tento den byl obzvláště krutý a čestný pro náš prapor. Nebylo
chvilky a místa, kde by nepřítel neútočil přesilou nejméně čtyřnásobnou, podporo
vanou dělostřelectvem. Naše dělostřelectvo nemělo téměř žádných nábojů a ne
smělo vypáliti více než 10 nábojů denně. Podplukovník, velitel skupiny, vydal tento
rozkaz pro skupinu:

„Dnešní den byl velice čestný pro nás, všechny posice jsou drženy bez výjimky.
Pplk. blahopřeje důstojníkům i vojínům. Hodnota maďarských vojínů, kteří stojí
proti nám, je tak nízká, že jich počet nerozhoduje.

Pplk. Poirée.

Po celý den pokoušel se nepřítel zmocniti se koty 875, vždy však byl odražen.
Teprve večer, když tato posice, jakož i kota 751 byla skoro ze tří stran obklíčena,
byl dán rozkaz stáhnouti se před přesilou a obsaditi návrší před vsí Roskovjany.
Přes to, že boje byly kruté, prapor neměl ztrát.

23. června: Ve chvíli opravdu kritické, kdy prapor stěží odolával přesile, přišla
fonografická zpráva o příměří, které počalo v 5 hod. ráno. Zpráva ta byla však
přijata s naprostým klidem. Mužstvo únavou usínalo na místech, na kterých stálo.
Nálada a morálka mužstva byla již špatná vinou stálých nezasloužených ústupů.
Těžce bylo neseno, že mnohdy území těžce dobyté a držené bez podpory dělo
střelectva bylo opuštěno dobrovolně, a to jen proto, že některé části na našich
křídlech se v svých posicích neudržely.

26. června : Příměří prodlouženo do 30. listopadu. Maďaři pochovávají svémrtvé.
Podle výpovědí obyvatel měli v posledních bojích veliké ztráty.

27. června: Prapor stažen do zálohy do Darocy a má ho býti použito jen při
protiútoku. Jedna četa hlídkou na kotě 623. Velitelstvískupiny přebírá plk. Jiroušek.

3. července: Prapor odchází do Sabinova, jehož okolí obsazuje.
5. července: Prapor opouští Sabinov a jde přes Prešov do Solnohradu. Má za

úkol vysílati hlídky do okruhu asi 20 km za účelem vypátrání zběhů a bolševických
propagátorů. Velitelství skupiny přebírá plukovník Gillain.

13. července: Zpět přes Prešov do Lipjan, kdež dostává za úkol obsaditi polské
hranice a zameziti podloudnictví. Rozložení rot: 1. rota — Oljublo, má vždy jednu
četu u Hersad, Lublokarompe a Kihars. 2. rota — Orlov, má po jedné četě ve Ve
necze a Golbata. 3. a kulometná rota s velitelstvím praporu zůstávají v Lipjanech.

29. července: Prapor odchází v 5 hod. ráno do Prešova. Byl zaměněn 88. pěším
plukem dom. vojska.

31. července 1919: Prapor odjíždí z Prešova do Prahy.



Bohumil Rytíř:

Vzpomínáme na nás pěvecký vojenský shov ve Francii.

Byl jsem vyzván, abych napsal něco o našem pěveckém sboru ve Francii a o jeho
významu. Bylo by lépe, kdyby tuto vzpomínku psal někdo jiný než já, jenž byl
tohoto sboru sbormistrem. Napsal o nás kdysi již R. Kadlec v své knize mnoho
dobrého, a tak nebude mne snad nikdo viniti, že chci přikládati tomuto pěveckému
sboru větší důležitost než opravdu měl. A kdyby tento sbor neměl jiného významu
než toho, že potěšil naše bratry v cizím s počátku i nepřívětivém prostředí, zasloužil
by, aby se jeho činnosti jako celku vzpomnělo.

Vzpomínám tedy rád se všemi, kteří zpívali a kteří se z našeho zpěvu radovali,
těch vzácných dob bratrství a lásky k národu. Byla to doba idealismu, který dnes
snad nikdo ani pochopiti nemůže, a kdyby nebylo vzpomínek ještě tak čerstvých
a kdyby nebylo časopisů a novin, které o tom psaly, snad bychom tomu ani sami
nevěřili.

Náš sbor byl sborem válečníků; nikdy jsem se dirigováním nezabýval před válkou
a nezabývám se jím ani po ní. V mém sboru byli bratři, kteří neznali not, a vydřeli
se na slušné zpěváky. Po válce se ozývaly v novinách hlasy vzkřísili tento legio
nářský sbor. Byla to ovšem myšlenka marná a zbytečná, neboť účelu, pro který se
zpívalo, bylo již dosaženo.

V Legionářském almanachu z r. 1923 ve vzpomínce na náš pobyt v Anglii
vzpomněl jsem i na náš sbor. Neboť na lodi při převozu praporu Husákova z Arch
angelska již to začalo. S velikými potížemi jsme sehnali nějaký ten notový materiál,
sbory t. zv. zajatecké nebo vlastní produkce. S těmi zajateckými sbory to bylo totiž
tak: Snad ve všech zajateckých táborech se sešlo několik zajatců, kteří znali nějaký
sbor zpaměti; i sesedli se a napsali jednotlivé své hlasy a sbor byl hotov. Podivil by
se někdy autor, když by přehlížel tuto partituru, jak se lišila od originálu. Když
jsme přijeli do Francie, bylo možno později opatřili nějaký notový materiál a práce
šla snadněji. Sboru prospěli velmi bratři s velkou hudební pamětí, jako br. Horák
a Kratochvíl, Kráťa zvaný, kteří celé sbory napsali zpaměti. Poslední dirigoval též
orchestr, který později ovšem zastavil svou činnost, když vznikly pravidelné plu
kovní hudby.

Když pak byl prapor Husákův přechodně ubytován ve Winchestru ve vojenském
táboře, počal náš sbor řádné cvičení. Při pochodech na cvičení jsme zastávali kapelu.
Rota pěvců šla vpředu a pěla pochodové písně, ostatní roty zpívaly v přestávkách.

A zde připravil Husák Angličanům první překvapení. Když byl ohlášen velitel
tábora plukovník hrabě Chegue k inspekci, dostali jsme od něho v předvečer rozkaz
zpívali příštího dne anglickou hymnu.

Rozkaz byl vyplněn a přes noc se 120 bratří naučilo této hymně. Zpívali jsme pak
i v tamním domě a toto propagační zpívání prospělonám všem, neboť se na nás pak
lidé jak vojenští tak civilní přívětivě dívali, z čehož vyplynuly drobné hmotné
výhody.

Není mým úkolem líčili drobné příběhy československého vojska ve Francii. Bylo
o tom už leckde psáno a všude souhlasně. S počátku se nám žilo těžko. Byli jsme



Semide.



Sokolské cvičení při slavnostech amerického národního svátku 4. VII. 1918 v Massevaux
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cizinci a hledělo se na nás jako na nespolehlivé cizince. Snad k tomu přispěly i naše
ruské uniformy.

Francouzi, a to jen ti vzdělanější, nás znali trochu teoreticky, a poněvadž nás na
frontu hned neposílali, poznali jsme později, že si nás dr. Beneš nechal na rozhod
nější dobu — musili jsme ukazovali, jací jsou ti Čechoslováci, o jejichž samostatnost
jde, ukáznění. A myslím, že jsme tuto ukázněnost osvědčili také svým pěvec
kým sborem.

Nezpívali jsme ani umělecky ani dokonale. Chtěli jsme jen zpívat dobře. Měli
jsme nedostatek tenorů (však by bratr Klubíčko, jenž byl vedoucím v prvních
tenorech, mohl o své energii vyprávět), a těmto tenorům zajisté neprospívalo
sychravé podzimní počasí a celodenní zaměstnání na cvičišti. Cvičili jsme s počátku
v svých ubikacích, a to na dvoře při svíčkách, které jsme si ze svých 25 centimů platu
sami kupovah, a teprve později v jedné třídě ve škole v Cognacu.

A studium bylo radostné, neboť tolik dobré vůle, myslím, neprojevil žádný jiný
sbor na světě; a to Husákovo heslo, že každý tón jest prací pro vlast, vžilo se a bylo
pochopeno námi všemi.

Město Cognac, jež se nám stalo první stálou posádkou, dívalo se tedy na nás
s počátku s nedůvěrou a neporozuměním.

Počali jsme tedy bojovali zpěvem; a když si lidé zvykli našemu pochodovému
zpěvu — i ten býval pěkně secvičen, každá rota mívala svou oblíbenou písničku,
kterou zpívávala i dvojhlasně — prošli jsme po jednom delším cvičení celým mě
stem za zpěvu mohutné marseillaisy. A tu nám ulice tleskala, a byl to jeden z mo

mentů, který nám obyvatelstvo přiblížil, takže si nás i zamilovalo.
Slavnostní akt povolení našeho vojska ve Francii v prosinci 1917 byl oslaven na

cvičišti za přítomnosti generála Chéré, ctitele našeho národa, kde náš pěvecký sbor
místo hudby — neměliť jsme ještě žádnou — zapěl hymny. Téhož anebo následu
jícího dne byl uspořádán i první koncert v cognackém divadle.

V tomto divadle pak působili jsme vícekráte buď samostatně koncertujíce nebo
účinkujíce spolu s některou městskou korporací. Byl vždy úspěch při zcela vy
prodaném, a byl-li koncert propagační, vyplněném hledišti.

A zpívali jsme, co jsme sehnali. Kromě písní národních, které se nejvíce líbily, ač
byly nejčastěji naší vlastní výroby, zpívali jsme obvyklé sbory Smetanovy, Křižkov
ského a Bendlovy, ba odvážili jsme se i na Foerstra a Nováka.

Vzpomínám si, když jsme účinkovali jednou v divadle několika čísly — operní
umělecká skupina z Bordeaux hrála tehdy pohostinsku nějakou operní aktovku —

jak se umělci ironicky usmívali, když jsme spustili Bendlovu „Jedou Táborité”, a jak
se jejich úsměvy měnily během rozvíjení a vrcholení sboru v úžas a obdiv, který
nám pak projevevah.

Tato činnost koncertní byla jen zlomkem našeho působení. Pokud nebylo plu
kovní hudby, zpěvem jsme vítah dobrovolce americké i srbské, doprovázeli jsme
zemřelé na hřbitov, zpívali jsme v kostele katohekém i evangehekém, všude, kde nás
o to prosili a kde nám to bylo nařízeno.

Náš pěvecký sbor byl nejdemokratičtější organisací, jakou si je možno vůbec
představili. Značnou část tvořili zpěváci z tak zvané stovky, oddílu to dobrovolců,
kteří byh bývalými rakouskými důstojníky a důstojnickou hodnost složih, aby mohli
odjet do Francie. Když byli po absolvování důstojnických kursů povýšeni na pod-



poručíky, zůstávali u sboru prostými pěvci, a tak stával pak mnohdy velitel roty
vedle svého vojáka a zpívali oba s láskou stejnou. A disciplina tím nikterak v rotách
neupadla, ale rostla láska podřízeného k nadřízenému.

Zpěv nikdy nezmizel z našich řad, a sbor, i když byl služebně rozdělen, působil
i svým zlomkem. V Saint-Maixentu, když jsme byli v důstojnických kursech, za
zpívali jsme jednou veřejnosti zdařile i hospodskou scénu z „Prodané nevěsty”.

Když na jaře r. 1918 byl vytvořen a přeložen do Jarnacu 22. pluk, koncertovali
jsme několikráte v Jarnacu na náměstí a nakonec pak na rozloučenou v městském
parku v Cognacu při odjezdu brigády na bojiště v červnu.

Ale ani tam činnostsboru neustala. Na příkaz pařížské Národnírady bylo oslaveno
odevzdám praporu 21. pluku městem Paříží dne 30. června 1918 zvláštním význač
ným zpěvním programem. Když po řečech dr. Beneše a presidenta francouzské
republiky Poincaré, jenž odevzdal prvním čs. plukům prapor darovaný Paříží,
kolébkou francouzské svobody, československá brigáda přisahala, že bojovat ne
přestane, dokud národ nebude pánem svých osudů.

A sotva přísaha na prapor skončena, celá brigáda zapěla chorál „Bývali Cechové”,
Kdo ty okamžiky pamatuje, vzpomene, že dojem zpěvu 6000 bratří byl krásný.
A jakého usilovného studia bylo třeba; sbor cvičen nejprve po rotách, pak prapo
rech, konečně plucích, členové mého sboru byli vedoucími a instruktory. Základní
tón dala kapela, dirigoval jsem praporkem.

Zatím pak co pluky odešly za sousední návrší, aby se seřadily k defilování, rota
pěvců utvořila kruh před presidentemrepubliky a hodnostáři a zapěla hymny a ně
které národní písně. Za zpěvu „Božích bojovníků" na návrší objevil se prapor a za
nímmodravé formacečeskoslovenskýchvojáků, a my za zpěvu „bij te, zabij te, nikoho
neživte” jsme ustupovali stranou a brigáda se blížila k stanovišti presidentovu...

Pěvecký sbor se pak na delší dobu odmlčel, jeho členové konali potom svou nej
těžší povinnost na frontě a mnozí odmlčeli se navždycky.

Ještě pak jednou jsme si naposledy zazpívali. To už jsme byli svobodní občané
svobodného státu československého.

Bylo to 8. listopadu 1918, když jsme byli staženi z front zpět a když nás velitel
armády generál Gouraud přehlížel a když sám si vzpomněl na naše zpívání a po
žádal nás, abychom opět něco zazpívali. Bylo nás po bojích velmi málo, ani ne 30,
ale zazpívali jsme rádi a dobře.

Pak jsme se vrátili do vlasti, každý jinam, a od těch dob uplynulo skoro
10 let.

Dnes je to jen vzpomínka, vzpomínka pěkná, a snad i kousek historie. Nechtěli
jsme si svobodu vyzpívat, ale byla to také složka té drobné práce pro věc národa.
A chtělo by se mi dnes každému z těch zpěváků stisknout ruku a říci jim: „Byli jste,
bratři, hodní, že jste pracovali pro dobré československé jméno a pro potěchu
kamarádů, aniž jste zanedbávali svých vojenských povinností. Po návratu z cvičišť,
unaveni, nastydlí, cvičili jste zpěv, a když si jiní šli odpočinout, opisovali jste noty.
Byli jste vždy hotovi a vždy k disposici; zpěváci, nastoupit — zavznělo, a již jste
vystupovah z řad a koncertovali, zpívali jste po večerech v divadle, jindy v neděli
v kostelích a neměli jste z toho osobně nic, naprosto nic — jen vědomí, že i tím
zpěvem pracujete pro národ, a to byla také ta jediná odměna za vaši mimořádnou
práci. A to bylo od vás hezké a ušlechtilé,”



Jan Račanský:

Náš první výpad do německých posic v Alsasku.

Oddíl asi 70 mužů 21. střeleckého pluku měl vykonati dne 20. srpna 1918 ve
4 hodiny ráno výpad do německých zákopů, aby zajal něco nepřátel. Byl rozdělen
na několik skupin a každá měla předem stanovený úkol.

Byl jsem přidělen ke skupině s četařem br. Karlem Maškem od naší 7. polní roty,
s kterým jsem vždy velice rád všude chodil.

Naše skupina měla určený směr do Aspachu ke kostelu, avšak jakmile jsme vyšli
před německé zákopy, padla naše mina tak blízko před nás, že naše skupina byla
explosí rozházena a br. Mašek letěl jako žába asi 5 metrů nazpět. Tím se stalo, že se
druzí bratři roztrousili do jiných skupin a k určenému cíli jsme došli jen sami dva.
Tam jsme vlezli se strany do německých zákopů a zajali Němce, který tu byl v trávě
ukryt.

Protože byl konec přepadu, musili jsme rychle nazpět, což se mně, nebýt br.
Maška, mohlo stát osudným. Šlápl jsem totiž do drátěného oka a padl hlavou do
kola (t. zv. ježka), které se nade mnou roztáhlo, takže jsem byl jako v síti a sám bych
se byl ven nedostal.

Tím jsme se hodně opozdili, takže již po nás střílelo německé dělostřelectvo
a musili jsme se schovali do jedné jámy vzniklé od granátu.

Zatím se bratři již šťastně vrátili a komandant Bourguignon pohřešil ještě br.
Maška. Vtom však některý bratr vykřikl: „Mašek jde a vede zajatce!” Major
Bourguignon sám běžel nám naproti a líbal nás oba jako malé děti a měl velkou
radost, že jsme se oba vrátili.

Pak jsme šli do prapomí kanceláře, kde bylo všechno podrobně zapisováno.
Odtud jsme odvedli zajatce na plukovní velitelství do Sentheimu

E. T. :

Hudba 21. střeleckého pluku ve Francii.

Brzy po příchodu dobrovolníků do Cognacu počali mnozí bratři uvažovali o se
stavení hudebního sboru a také se skutečně začali scházeli ti, kteří měli nástroje
a uměli na ně hráti. K uskutečnění jejich tužby došlo v lednu 1918. V tu dobu se již
počala formovali skutečná plukovní hudba.

Prvním kapelníkem plukovní hudby 21. pluku byl bratr Josef Běhounek, amer.
dobrovolník, a jeho náměstkem bratr František Novotný.

Zkušební síň měla hudba hned vedle velitelství pluku v prázdném domě.
Nastal shon. Bratři sháněli nástroje, noty. Hudebníků bylo dosti. S pomocí

majora francouzské armády — jeho jméno mi uniklo — se nám práce dařila a dostali
jsme nějaké nástroje. Ovšem nebyly právě v nejlepším pořádku, ale to nám ne
vadilo. Dostali jsme také saxofony, nástroj, který u nás byl skoro neznámý, a proto



jsme se na ně musili teprve učit. O smyčcové nástroje nebylo již tak zle, zvláště
housle si přinesli někteří bratři s sebou ze zajetí a jiní zase z Ameriky. Ale, jak se
říká, „z nouze čert i mouchy lapá”, a také nám byl „i ten Franta z nouze dobrý”.

S počátku jsme byli odkázáni na notový materiál a na Francouze, kteří nám
půjčili noty pro pochody i pro koncertní čísla.

Rozpisovali jsme velmi pilně a ještě pilněji jsme spravovali a dávali do pořádku
své nástroje.

Bratr Novák, když viděl, že není not pro české uši, jal se komponovali skladby
na české národní i časové písně. Nejlépe se mu povedl hned s počátku pochod
„Spějme dál”, kterým jsme vítězili. Snad jsou zachovány původní noty, je to kus
historie a bylo by opravdu škoda, kdyby měly býti zničeny nebo ztraceny.

Nu a hle! Brzy jsme počali mít pravidelné zkoušky a velmi brzo jsme hráli našim
hochům do pochodu a dosti brzo jsme také koncertovali v městském sadě i při
divadlech.

Mužstvo se vedle hudebního zaměstnání cvičilo zároveň v zdravotnické službě,
poněvadž při odchodu na frontu byla hudba dočasně zrušena a všichni přiděleni
k rotám jako nosiči raněných.

U Terronu padl při převážení raněných bratr Jaroš (americký dobrovolník);
bratr Josef Kvěch zemřel po otravě plynem a bratr Zapletal byl těžce raněn do
nohy, která mu později musila býti odňata.

Několik jiných bratří bylo poraněno lehčeji.
A tak naši bratři-hudebníci nejen že hlaholeni svých trub, klarinetů, řádnými

údery v bubny přispívali k rozmaru a rozveselení nadšených bojovníků za svobodu
vlasti, také svým dílem přispěli přímo k osvobození národa.



Skpt. Benedikt Rosypal :

22. střelecký pluk u Vouziers v rámci čs. brigády.
Po dvouměsíčním výcviku v městě Darney a po doplnění na bojový početní stav

odcházel pluk 24. srpna 1918 do bojového pásma v Alsasku, kde podle zvyků fran
couzské armády přijímal téměř každý pluk válečný křest. Velitelem pluku byl pod
plukovník Gardau, velitelé praporů major Girard, kapitán Prignot, major Poirée,
vesměs Francouzi; ostatní velitelé rot a čet jsou Čechoslováci. Do Alsaska táhne
pluk přes francouzská městečka St. Loup s.-S., Luxeuil, Champagney, Evette,
Belfort, Rougemont, Massevaux. Není to mravně skleslý pluk, jaký jsme byli zvyklí
vídati v Rakousku v době válečné, ale jsou to sami statní vojíni plní zápalu a nadšení,
kteří z národního přesvědčení a se zpěvem na rtech jdou pomstíti 30oleté ujařmení
svého národa. V městech jsou všude přátelsky a s nadšením vítáni a obdivováni pro
své vzorné vojenské vystupování. Jásavý zpěv písní národních a sokolských vábí
veškeré obyvatelstvo měst, které udiveně a se zájmem sleduje poslední dobou ne

vídaný zjev u vojska.
Soustředěná první čs. brigáda složená z 21. a 22. pluku je zařaděna k $3. divisi,

jíž velel generál Guillemin. Velitelem čs. brigády je plukovník Philippe. Obavelitelé
jsou velicí příznivci československých ideí a všemožně se snažili výhovováti všem
národním zvykům udržovaným v čs. brigádě. Kolem 20. září je celá divise pře
místěna z mírného alsaského úseku na úsek živý, kde se právě řešila mapa celé
Evropy. 22. pluk nakládal 20. září v Bas-Evette a projíždí Champagney, Lure,
Vesoul, Chaumont, Evrile, St. Disier, Chalon-sur-Mer,Avize, kde 22. září je sou
středěna celá 53. divise a tvoří v okolí Remeše zálohu V. armády. Němci právě
ustoupili za kanál Aisne-Marne. Cs. brigáda připravená 6. října u Hermonville
k útoku se nedostala, neboť Němci pod dojmem posledních událostí ustoupili bez
boje. 9. října byla celá divise spěšně transportována malými auty z Prouilly přes
Mourmelon do okolí Somme-Py a přidělena k IV. armádě, jíž velel chrabrý jedno
ruký generál Gouraud. Situace na frontě byla asi taková:

IV. armáda mocným nátlakem, který započala 26. září, zatlačila z mohutných
opevnění u Somme-Py III. německou armádu, která postupně ustupujíc obsadila
konečně za Aisnou připravené posice „Hunding a Brunhilde-Stellung” s úlohou
zabrániti Francouzům přechod u Vouziers. Maršál Foch vydal 11. října rozkaz
armádám, mezi nimi i IV. armádě, aby přesáhly křídlem obranu řeky Serry a Aisny
směrem k Vouziers a Attigny. 53. divise vyměňuje 15. října 48. divisi, v níž 21. pluk
je v prvním sledu a 22. v druhém. Situace 18. října: I.-22. prapor má obsazenu
posici u Grivy-Loisy, II.-22. prapor je v zákopech a sklepích v Goegny-Loisy
a III.-22. prapor s velitelstvím pluku je maskován v rokli jižně od Tourcelles-
Chaumont. Vojsko jest umístěno po domech, v zákopech a v maskovaných dvorech,
aby německé letouny neměly tušení, že se připravujeme k boji. 18. října za svítání
byli Němci překvapeni útokem předních prvků 53. a 134. divise, které přešly Aisnu
a dobyly vesnic Chestru a Vandy. Po snadných prvních úspěších se myslilo, že
Němci nebudou klásti velký odpor. Rozčarování přišlo však druhého dne, kdy
Němci čerstvými pluky IV. bavorské divise celodenními protiútoky pozvolna do-



bývají zpět ztracených posic. Situace, zvláště u jižní divise, je velice těžká, a proto
dává velitel divise 106. brigádě, která tvořila jižní brigádu $3. divise, k disposici
II .-22. prapor, aby byla chráněna z boku. Tento prapor se má přemístili do okolí
Mars-Sous-Bourcq. Na severním úseku divise udržel 319. francouzský pluk posice
u Vandy a dokonce jedna rota dobyla vesnice Terronu.

Tento pluk bojem vyčerpaný na pravém břehu Aisny je v noci dne 21. října
vystřídán 205. francouzským plukem a Terron obsazen první rotou 21. pluku
vedenou poručíkem Sidlíkem a částí kulometné, 21. října po celý den Němci
zuřivě útočí a chtějí se za každých podmínek zmocnili obou předmostí u Vouziers
a Vrizy. Dělová palba neustala po celý den. Německé letouny po skupinách až 20
střílejí kulomety na provisorní zákopy. Ztráty na obou stranách jsou ohromné.
U Terronu útočili Němci během dopoledne třikráte a teprve po zasazení tří pra
porů na vesnici je nucena první rota ustoupili z Terronu do dvorce Macquart.
Velitel I.-21. praporu major Husák neohroženě přeskupuje za dne svůj prapor
z Echarsonu do okolí dvorce Macquart za mocné dělové palby a v 15. hod. po
krátké dělostřelecké přípravě vrhají se Čechoslováci na Němce u Terronu, který po
jednohodinové řeži obsadili. Znovudobytí Terronu a ohromné ztráty při tomto boji
roznítily bojovnost čs. jednotek tak, že každá dychtí zasáhnout! taktéž do boje.

Situace na jihu divise a u 134. divise počíná býti hrozivou. Němci během dne
zatlačili Francouze u potoka Fournelle až k Aisně; 21. října útočí tímto údolím
v masách do boku 53. divise a ohrožují tak povážlivě úspěchy u Terronu. II.-22.
prapor v 10 hod. dopoledne je telefonicky uvědomen, aby se posunul ihned do
Condé-les-Vouziers, což ihned provádí. I. prapor se přemisťuje do Vrizy, ale za
pohybu dostane rozkaz umístili se 2 km západně od Condé-les-Vouziers. III. pra
por, který se též posunoval do Grivy-Loisy, je během pohybu dirigován do křovin
1 km západně od Vouziers. Tímto posunutím prvků dopředu je pravý bok divise
zajištěn. II. prapor, využívaje lesíčků a všech krytů, dostal se během dne až k Aisně.
Velitel praporu nařizuje $. rotě, aby ihned překročila řeku. Během odpoledne pře
chází 5. rota s jednou četou kulometnou za vedení npor. Rytíře po provisorních
lávkách řeku. Údolí Aisny je zatopeno a na mostpřes řeku zuřivě střílí dělostřelectvo,
takže rota může přecházeli jen po malých skupinkách po provisorních přechodech
Aisny. Konečně v 16 hodin dosahuje jihozápadního okraje lesa u Pt. Ban a již
v 17 hodin zastavuje první útoky Němců. Jedna hlídka vyslaná za 5. rotou zašla
daleko do německých posic, kde po zuřivém boji byl zajat desátník Sturma a dva
střelci. Tím se Němci dozvěděli, že mají proti sobě Čechoslováky. Aby podnítili
bojovnost celé bavorské divise, rozepsali pro mužstvo velké odměny a nařizovali,
aby střelci kulometů se dali dobrovolně přikovali ke kulometu. Kolem 7. hod .večerní
prochází 6. rota za velení npor. Rejholce s úlohou prodloužili pravé křídlo 5. roty
a navázali spojení s Chestrem. Velitelství se domnívalo, že Chestresu bylo dobyto
Němci. Zjistilo se však, že jej drží Francouzi, a proto se 6. rota přemístila na levé
křídlo $. roty, kde vystřídala jakési zbytky francouzské roty. Pak přešla řeku 7. rota
s kulometnou jako záloha, takže celý prapor byl na pravém břehu Aisny.

Tohoto večera dochází zpráva, že 22. pluk je přidělen 134. divisi, jejížto postavení
bylo kritické. V noci 21. října jsou povoláni velitelé pluku i praporů do Vouziers
k veliteli 134. divise, který jim vydal rozkaz k útoku; IÍ.-22. prapor útočí severně od
potoka Fournelle na dvorec Pt. Ban, III. prapor na kotu 153 mezi potokem Four-



nelle a vesnicí Chestrem, která jest obsazena 65. francouzským plukem. Dvorec
Pt. Ban a kota 153 jsouposice mohutně vybudované, s betonovýmiúkryty, chráněné
silnými drátěnýmipřekážkamiahustě obsazené těžkými kulomety. I. prapor jest jako
záloha divise mezi Botonem a Chestrem a půlrota kulometné roty u mlýna Toupét.

Během noci na 22. října přemisťuje se napřed III. prapor a pak I. prapor přes
Vouziers do označených stanovišť. Na město mocně střílí dělostřelectvo, zvláště
když byly zpozorovány přesuny přes město a řeku. Tato palba si vyžádala velkých
obětí, ač tyto ztráty k poměru dělové palby byly vlastně nepatrné. Zvláště přechod
přes Aisnu byl nebezpečný, poněvadž Němci používali plynových granátů. III.
prapor zaujal útočný tvar: 9. rota severně od Chestru, 10. vlevo a 2 kulometné čety
zaujaly postavem nedaleko od kostelíku u Chestru poblíž 9. roty a jedna četa při
dělena 10. rotě k střelbě na údolí Fournelle, druhá rota a zbytek kulometné jako
záloha praporu.

Za svítání provádí III. prapor útok na kotu 153. Prvky 9. a 10. roty dostávají se
pracně kupředu a dosahují již koty 153, ale Němci zastavují útok mocnou kulo
metnou palbou. Hlavně 9. rota je obsypávána smrtícím deštěm střel, 10. rota dostala
se do bočné palby kulometů z opevněného dvorce Pt. Ban, takže celý III. prapor
nemohl útočiti. Německé dělostřelectvo bombarduje zálohy a znemožňuje zásobo
vání střelivem. Kromě toho německé letouny ve velkých skupinách krouží nad
útočnou vlnou a s nepatrné výše kulomety střílí na nekryté útočníky. Dobytí koty
153 se nezdařilo, ač k jejímu dosažení chybělo jen asi 20—30 kroků. Mezitím
II. prapor je zuřivě atakován Němci, kteří se na celém úseku IV. armády snaží
zatlačiti Francouze a Čechoslovákyza řeku. Zvláště německédělostřelectvo zhoubně
řádí v řadách praporu. Konečně, když Němci zjistili, že nemohou proniknouti
údolím Fournelle, vysíleni bojem zastavili protiútoky.

II. prapor využil této přestávky k uspořádání svých jednotek. Velitel divise vy
užívá situace u Pt. Ban a nařizuje II. praporu útok na 15. hod. bez dělostřelecké
přípravy. II. prapor vyráží a útočí se všemi rotami v prvním sledu, směr 5. rota na
Pt. Ban, vlevo 7., pak 6. rota. Nepřítel překvapený útokem je neschopen odporu.
Přední útočné vlny přecházejí Němce a vrhají se směle do zadních zákopů, kde je
stanoviště velitele praporu. Krátký, ale zuřivý boj jak v předních útočných vlnách,
tak ve vlnách posilových rozhodl o opevněné posice Pt. Ban pro Čechoslováky.
Zároveň je ulehčeno sousednímu III. praporu, že nebude již ohrožován z boku
kulometnou palbou. Vítězný boj II. praporu byl odměněn kořistí 19 zajatců, mezi
nimi velitel praporu a 2 důstojníci, 1 dělo 77 mm, 4 minomety, 6 těžkých a 9 lehkých
kulometů. Velitel armády Gouraud ocenil a uznal tento vítězný boj II. praporu,
důležitost dobyté posice Pt. Ban a citoval jej v armádním rozkaze pro chrabrost.
Vlastní rukou dekoroval později praporec II. praporu francouzským válečným
křížem s vítěznou palbou.

III. prapor po nezdařeném útoku zajal 8 zajatců, mezi nimi 2 důstojníky. Posta
vení I. praporu bylo znepokojováno dělovou palbou, hlavně plynovými granáty,
takže zásobování střelivem a spojení bylo velice obtížné. Ztráty tohoto dne pro pluk
byly velice značné. Zabiti 34, raněno no mužů. Němci se snaží v noci II. prapor
zahnati z dobytých posic, ale bdělostí obránců bylo jejich úsilí zmařeno.

Během 23. října proniká II. prapor až k cestě z mlýna Landéves k Vandy a dosa
žením konečného divisního cíle zhostil se hrdinně své úlohy. III. prapor zesílil dvě



roty li. rotou a pokouší se znovu o dobytí koty 153 během dne i noci. Ale útoky
se tříští o mohutný odpor Němců a jsou krvavě odráženy. 24. října se III. prapor
zesílený 2. rotou I. praporu řádně připravil k útoku za dělostřelecké přípravy.
V 15 hodin vyráží ze zákopů a rychlými menšími boji proniká až k západnímu
zákopu. Zdá se, že kota 153 přece padne, poněvadž přichází k boji muže proti muži
a je slyšeti praskot ručních granátů. Ale v posledním okamžiku vylézají Němci
z betonových úkrytů, k nimž se útočící pro husté drátěné překážky nemohli dostali,
a prudká kulometná palba do zad proniklých útočných jednotek zase zabránila
vítěznému postupu III. praporu, který tohoto dne na této kotě statečně vykrvácel.
Ztráty jeho byly ohromné a nebyl již schopen dalšího útoku. Den následující je pro
útočící prapory dnem oddechu, neboť neustálým bojem jsou i Němci úplně vy
čerpáni. Za dne vydává velitel pluku rozkaz I. praporu, aby z rozkazu velitele divise
vystřídal III. prapor, což je provedeno v noci. Většina vojínů III. praporu zůstává
však na frontě dále, zesiluje jednotky I. praporu a do zálohy odchází jenom t. zv.
kostra praporu. 26. října zlepšují všechny jednotky své posice a v 16 hodin počíná
I. prapor pronikali slabšími jednotkami do německých zákopů. Avšak prudká
dělová palba a ostražité německé kulomety zabránily v zápětí tomuto útoku. Strašné
krvácení na kotě 153 upozorňujevelitele divise, že narazil na mohutně vybudovanou
posici, a chce se přesvědčili o svém správném úsudku zahajovacím bojem, v němž
soustředí veškeré dělostřelectvo divise. Útok provede I. prapor podporovaný z jihu
rotou 65. pluku a ze severu 5. rotou. Apeluje se na mužstvo, že je to poslední útok
divise na tomto úseku a doufá se, že tento boj ukončí divise vítězným dobytím
koty 153.

Mužstvo praporu nedočkavě očekává hodinu útoku, aby krvavě zúčtovalo za
veškeré zmařené útoky III. praporu.

27. října v 15 hodin mocně útočí prapor na opevněné zákopy, avšak ostražitost
Němců opět znemožňuje dobytí této krvavé koty. Boj zuří od 17 do 23 hodin, avšak
kromě menších vzetí posic betonových tvrzí na kotě 153 dobyto nebylo. Poslední
tento neúspěch, ačkoli vlastně úspěch proti stále útočící IV. bavorské divisi, ukončil
slavnou dobu bojů 22. pluku a hrdinně proslavil jméno českého vojína, který dovedl
nejen udrželi dobyté posice, nýbrž sám směle protiútočil. Tím je dokumentováno,
že čs. vojín není holubičí povahy, ale že je nejen dobrým obráncem, ale i odvážným
útočníkem. Vojíni sousedních francouzských pluků vyprávěli si nejen na frontě, ale
i za frontou o krvavých bojích Čechoslováků (les camarades Tchécoslovaques)
a s uznáním francouzského „poilu” prohlašovali, že na úsecích čs. vojska bylo
horko, čímž správně vystihli důležitost těchto bojů. Kromě toho německá literatura
o těchto bojích nazývá toto období „Die Schlacht bei Vouziers”.

28. října, tedy v době, kdy ideje zahraničního vojska byly realisovány a v zemích
čs. prohlášena samostatnost, opevňovali dvaadvacátníci dobyté posice, aby odolali
nepřátelským protiútokům. Bojem vyčerpaní vojíni, zabláceni, roztrháni, se ztrnu
lými tahy v obličeji, odolávají zuřivým německým útokům nejen v prvních posicích,
ale i v zálohách. Stálá prudká dělová palba, zuřivá střelba na zákopy z německých
letounů, zamořování údolí plynem vyžaduje si v čs. řadách nové a nové oběti, takže
se odpovědnost každého vojína stává nyní mnohonásobnou, aby udržel to, čeho
krvavě dobyl. Tak oslavoval francouzský legionář na daleké frontě první záblesky
svobody své drahé vlasti.



Příštího dne přechází opět pluk pod velení 53. divise. Prapory své posice v záko

pech zdokonalují. V noci v 21 hod. 30 min. přichází přípravný rozkaz k směně, Pluk
je vystřídán 251. a 161. plukem. V noci s 30. na 31. října. Po celou dobu od posled
ního útoku 27. října až do směny Němci zuřivě bombardovaliposice pluků, letouny
v skupinách 20—30 kroužily nízko nad zákopy a chrlily spoustu střel z kulometů,
údolí Aisny je stále zamořováno yperitovými granáty, takže i tyto poslední dny pluk
měl značné ztráty. Do 6 hod. ráno byl shromážděn pluk v rokli západně od Con
treuve a odpoledne odchází do okolí St. Pierre-á-Arne, kde je mu určeno místo
k odpočinku a k doplnění početních stavů.

Velitelství pluku a III. prapor kantonují v opuštěné a rozbité vesnici St. Pierre,
I. a II. prapor táboří pod stany v lesíku asi 1 a půl km severně od vesnice. V těchto
listopadových pošmurných dnech dozvídají se bratři o 28. říjnu v Československu.
Radují se z uskutečnění ideí celého národa, ale radost tato je kalena ještě vzpomín
kami na padlé a raněné bratry, které jsou příliš živé, aby mohly býti zapomenuty.
V lesíku pod stany maskovanými proti letectvu za deštivého dne mihotají se una
vené postavy vojínů se ztrhanými rysy ve tvářích po strašných útrapách v zákopech,
napolo otrávené yperitem a se zkaženým žaludkem. Stravy a přilepšení bylo nad
bytek, ale každý jen žíznil a potravy se dotknouti nemohl.

Do 7. listopadu pluk odpočívá; vyrovnávají se početní stavy rot, zlepšují se
zálesácké příbytky, kolem ohníčků se řeší politická situace v Cechách a debatuje
o nejnovějších zprávách, podle nichž má býti vbrzku sjednáno s Němci příměří.
Vyhlašuje se v rozkaze, že příštího dne navštíví čs. brigádu dr. E. Beneš, ministr
zahraničních věcí provisorní čs. vlády s velitelem IV. armády gen. Gouraudem.
8. listopadu připravili si všichni pečlivě výstroj a výzbroj, každý se těšil na příjezd
prvního representanta čs. vlády, a každému vojínu se navrací dřívější nadšení
a jarost. Odpoledne shromažďuje se prořidlý pluk západně od St. Pierre a odchází
na nástupiště severovýchodně od Hauvine. Po čtvrt hodině přichází 21. pluk
srdečně vítán dvaadvacátníky, každý se shledává se svými známými nebo trpce
zklamán pohřešuje padlého přítele. Na zatroubení zpestřuje se krajina nástupem
šedomodrých uniforem posetých modrými barety, zatím co z dálky přijíždějí auto
mobily a zastavují se před brigádou. První vystupuje jednoruký gen. Gouraud a oče
kává dr. Beneše vystupujícího z auta. Zaznívají velebné zvuky hymen, při kterých
staří bojovníci slzí, jsouce vzpomínkami opět v boji za vlast. Dr. Beneš přistupuje
k praporu 21. pluku, líbá jeho lem a prochází frontou obou pluků. Po přehlídce
vystupují z řad plukovní prapor 21. pluku a praporce I.-22. a II.-22. praporu.
Dále vyvoláváni jsou důstojníci a vojíni a jsou dekorováni francouzským válečným
křížem s vítěznou palbou. Potom se seskupují jednotky do podkov}7 kolem dr. Be
neše a údolím hlaholí posvátné zvuky chorálu „Bývali Cechové”.

Každý vojín při zvucích této písně pohřbil veškeré smutné upomínky na válečné
útrapy a mohutným vypětím hlasu ulevil svému zkroušenému srdci. Pak následuje
řeč a poselství národa zahraničnímu vojsku, které končí dr. Beneš kratičkou větou
„Hoši, připravujte se, pojedete domů. Nazdar!” Zahřmělo mohutné „zdar”.
V každém z nás vzplanula nyní dvojnásob touha po domově. Po této slavnosti
odcházejí jednotky zpět do svých ubytovacích stanovišť za veselého zpěvu a na
dšení. Touto zprávou zapomenuto rozhořčení nad bratry u zeleného stolu v Paříži
a tato shoda zdárně působila na další vývoj věcí. Večer při ohníčku pak každý



vzpomínal a vyprávěl o svých drahých ve vlasti a s radostí se připravujeme na
radostný návrat do zlaté matičky Prahy.

Zuřivé boje 22. pluku si vyžádaly velikých obětí. Podle zachovaných doku
mentů a podle tableau velitelství p. pl. 22 „Argonského” v Jičíně hlásá 177 jmen
padlých bratří v bojích u Vouziers ztráty pluku a 564 raněných a otrávených
plynem. Byly to poloviční ztráty v početním stavu pluku.

O hrdinnosti dvaadvacátníků vyslovil se pochvalně v svém hlášení veliteli 134.
divise sám velitel pluku podplukovník Gardau, který mezi jiným píše: „Jejich
vzdorování námaze a odříkání v boji, jejich nadšené vlastenectví a nenávist, kterou
chovají k nepříteli a kterou my pečlivě udržujeme, dodává jim všem, důstojníkům
i vojínům, mravní síly, která jim dovolila hrdinně vykonati svou povinnost vojen
skou a spojeneckou. Jsou to udatní lidé; dosvědčují to ti, kteříje vedli do hoje, i ti,
kdož je viděli biti se a po stech padati.” Kromě toho velitel armády gen. Gouraud
pochvalně se vyslovil v armádním rozkaze o statečných bojích 21. a 22. pluku. Tyto
historicky cenné dokumenty dokazují hrdinnost 22. pluku na francouzské frontě
a prosíme, aby udatnost padlých hrdinů dvaadvacátníků, jejichž rovy jsou roz
troušeny v okolí Vouziers, Condé-les-Vouziers a Chestres, nebyly národem za

pomenuty, ale naopak byly jeho živým svědomím a vzorem, jak se věrní synové
svých slavných předků mají obětovati pro blaho a slávu drahé vlasti.

A. Holoubková:

Poručík B. Holoubek
Zdaž vzpomenou někdy příslušníci 22. pluku onoho bledého, zamlklého hocha,

který s nimi trávil ve Francii dny výcviku, šel v čele 2. kulometné roty na frontu
a padl v smutný říjnový den posledního roku války u Vouziers. Těmito prostými
řádky chtěla bych jim připomenouti poručíka Bohumila Holoubka, jednoho z těch,
kteří jistě zaslouží, aby nebyli zapomenuti...

Byla jsem malá dívenka, když byl můj bratr roku 1915 odveden. Smutná chvíle
v naší rodině. Měl právě vykonati druhou státnici svých studií inženýra chemie
a tento odvod, po němž pak brzy narukoval, zhatil všechny jeho plány, které si dělal
pro svou budoucnost v povolání, jež tak miloval. Poslední den před odjezdem do
Milovic, kde měl první výcvik, byla doma stísněná nálada, mladý hoch však ve
vedlejším pokoji si zpíval vojenskou písničku...

Když jsme ho všichni jedné neděle navštívili v Milovicích, ovanula nás po prvé
nálada vojenského tábora, prostředí, v němž pak měl tráviti zbytek svého života.
Rozloučili jsme se s ním však v dobré náladě, neboť on nebyl smuten.

A pak jsme ho již neviděli, ba neviděli jsme ho již nikdy...
Odjel do pole, na ruskou frontu, kde se zúčastnil mnoha bojů, o nichž jsme se jen

kuse dozvídali z jeho lístků. Asi po půl roce nastala přestávka, v které nedošel ani
jediný lístek, a horečně jsme hledali v seznamech raněných, nemocných, nezvěst
ných a s úzkostí v srdci i v seznamech padlých. Nikde však nebylo nic, jeho jméno
nebylo nikde uvedeno. Až pak, po dlouhých měsících, došel první jeho lístek
z Ruska, kde byl v zajetí, a hlavně zdráv, zdráv... V rodině se vyjasnilo.



Psali jsme mu lístky, na něž však nikdy nedošla odpověď. Avšak i on psal; později
jsme některé z jeho lístků dostali, a to vždyv intervalech několika měsíců a po každé
z jiného místa. Byly z gubernie samařské, pak zase z Kazaně a i odjinud. A pak už
nic...

Když vypukla v Rusku revoluce, naše nejistota a úzkost se znovu zvětšily, avšak
teď již jsme doufali více. A pak najednou přišel lístek z Francie psaný jeho rukou,
pod jiným však jménem, s připojenou adresou zajateckého tábora v Toursu, na niž
jsme mu měli psáti. Tam ovšem nikdy nebyl, byl to jeho úskok proti rakouským
úřadům, jejichž nenávist proti legionářům znal a proti té nás chtěl chránit.

Od té doby jsme čtli pozorněji zprávy z francouzského bojiště a srdce se nám
svíralo úzkostí při zprávách o hrozných bojích, jež krvavými obětmi měly zakončiti
tuto strašnou válku. Přišel říjen 1918 a s ním naše samostatnost. Pro nás to byl
nejenom den osvobození z rakouského tyranství, ukončení strádám, jež válka při
nášela obyvatelstvu v městech, ale i dnem, který měl přiblížiti naše shledám
s bratrem a synem.

Jak otec i matka nyní čekali, jak se těšili ze všech zpráv o legionářích, jichžpříjezd
byl pak ohlašován! První transporty přijížděly do Cech provázeny nadšením oby
vatelstva. Maminka byla vždy na nádraží, vyhlížela svého Bohouše, avšak mamě.
Jednoho dne se odhodlala navštíviti plk. Husáka, o kterém noviny hodně psaly,
a doufala, že dostane od něho nějakou zprávu. Po této návštěvě zmocnila se jí první
zoufalá deprese. Husák si vzpomněl, ba pravil, že bratra znal velmi dobře, byl prý
však jaksi zaražen a řekl mamince, aby přišla druhý den na Hrad. Sla jsem tehdy
s ní a tam nám řekli dva důstojníci legionáři co možná nejšetrněji, že padl. Ta
smutná cesta pak domů!... Ta smutná chvíle, kdy jsme tu zprávu všem po
věděli!. .. A ty smutné vánoce, které následovaly několik dní po tom!...

Pak nám ještě zbývalo sehnati jeho pozůstalost, jeho fotografie, zápisníky...
Nebylo toho mnoho, avšak dozvěděli jsme se při tom mnoho zpráv o něm, které
nám doplnily téměř celý jeho život po léta ztrávená tak daleko od nás. Téměř
všichni legionáři ho znali a každý se upamatoval na něco, a tak jsme se dozvěděli, že
se ze zajetí z Ruska dostal do srbské armády, kde bojoval na soluňské frontě. Jedna
fotografie skupiny francouzských a srbských důstojníků, mezi nimiž i on, je v Museu
legií v Tróji. Odtamtud pak jel s transportem legionářů do Francie k českým plu
kům, avšak nedostal se tam ihned. Cestou Itálií onemocněl a byl zanechán v Pise,
odkud po dvouměsíčním léčení odjel do Cognacu ve Francii. Zdálo se, jako by osud
co nejdéle prodlužoval jeho Odysseu od východu k západu Evropy, aby si nechal
poslední smrtelnou ránu až na poslední dny války. Ta přišla 23. října 1918 u 2. ku
lometné roty 22. pluku. Blíže Vouziers stihla ho dělová rána, která dokončila jeho
mladý život.

Dnes odpočívá na vojenském hřbitově, v prostém rově, daleko od vlasti, její
hož osvobození se nedočkal. Kdyby věděl, že jeho otec zemřel několik měsíců po
jeho smrti a matka za rok nato! Tak rázem četná rodina byla zredukována na
polovičku, nezbyli než bratr a sestry, kterým je jeho památka svátá.

Myslím, že ani jeho přátelé z legií na něj nezapomněli a že i oni si někdy vzpo
menou. Nebylo o něm dosud nic psáno, vyjma jeho jméno ve výpočtu mrtvých...
Kéž tato malá vzpomínka připomene všem toho nadějného hocha, který bojoval
•obětovně na několika frontách za svou vlast a přinesl jí v oběť svůj život.



Kryštof:

Miloš Wurm.
Padl jako poručík 22. čs. střeleckého pluku v bitvě u Vouziers.

Synečku dobrý, mírný a sladký,
poklade šlechetné matky.
která již v dětství, hladíc ti vlásky,
do srdce pocit lásky
horoucí k lidem
vštípila
i hnus i odpor k násilí,
k válce, jež lidské buduje jatky
a chystá hromadné mohyly,
i tebe sudba zavilá
rodině urve za chvíli!
Rozluě se se svým klidem,
rozluč se, hochu rozmilý!
Obrovské víry světové války
strhují z blízka i z dálky
ubohých mužů nesčetné masy,
které se zhraní v rukou
zběsile rvou se a tlukou.

I ty jdeš, když tě ženou ;
jenže ne s puškou napřaženou,
leč s křížem červeným na paži,
by tam, kde z vůle kaisera
záhuby rudá příšera
dobytek lidský
po hekatombách poráží,
byl aspoň vždycky
tvor dobrý tu.
jenž z lásky a soucitu
a ne jen ze řemesla
potěší, óblaži.
ošetří, ochrání
stvoření zmrzačená,
když v krvi klesla
jako zvěř uháněná
psů smečkou na pláni.

Jak to, že v ruském zajetí,
kde mohls dřepěti



s rukama nečinně v klínu ,

jak na sta jiných českých synů,
ty, drive hlasatel pokoje,
míru a odzbrojení.
stal jsi se srbským vojákem
a spěchal do boje
ne s kříže odznakem,
leč se zbraní,
do boje, kde smrt zuby cení
a kosou svou
se rozhání.

Tvá duše jistě křížovou
cestou se vlekla
než došla přesvědčení,
že z válečného pekla,
jež Germán po světě šíří,
jiného východu není
než po mostě, který v rozpětí
mohutném na pilíři
z nesčetných lidských obětí
v dálku se klene
nad řekou krve rozpěněné.

A když tě osud válečný
z Ruska přes mořské tůně
zanesl do Soluně,
byl z tebe bombáš statečný,
jenž s oddílem úderníků
na srbských hranic prahu
zákopem bulharských zákeřníků
do vlasti Srbům razil dráhu.

I pak pod křídly Francie,
kdy trosky srbské legie
s československým šikem
se v jediný proud spojily,
by svoji sílu změřily
s odvěkým protivníkem,
stál jsi vždy první na ráně
jak v útoku, tak v obraně.

Za hřměni pušek, řevu kanónů
u Vandy, kolem Terronu
a Chestru bitva zběsilá
dnem nocí soptila



a falanx českých těl
se rychle tavila
v pekelném ohni děl.
Ze Srbska hrstka nás přibyla
a ještě mnohý zde mřel.
Roztrhán skonal poručík Plíva,
vyhaslým zrakem se Martinek divá
a šelma boje kruší dál svými drápy
udatné velitele.
Holoubek vypustil duši
a Slavíček půdu skrápí
potůčkem krve vřelé.

1 na tebe tu zkáza číhá,
když po příkré stráni
v čele
své chrabré čety.
jež na tvůj povel se zdvíhá,
útočíš směle
s granátem v dlani
na pruské kulomety.
Tak padl.

Ne však zohaven
a s vytřeštěným zrakem,
leč uspán v sen

vybuchlé střely tlakem,
úsměvný, hezký, s tváří parmy,
na celém těle ani rány.
tak, jak když smrt se poleká
vlastního zločinu
a nechce krví ztřísnit rudě
v poslední hodinu
zlatého člověka,
z nějž jenom vůle síla
a láska k rodné půdě
přes bolest srdce učinila
bojovníka a hrdinu.



Mjr. gšt. Vejmelka:

Dnes oni a zítra my.

Již několik dnů jsme leželi v Rougemont a čekali, až vystřídáme 21. pluk
v posicích u Aspachu a Roderenu. Provedli jsme obhlídku této posice, rozdělili si
úlohy, ale k vystřídání nedošlo. Měli s námi jiné záměry; byla totiž elsaská fronta
pro nás příliš mírnou a proto jsme si měli více zasloužili svého nadšení a podrobili
je zkoušce, zdali neroztaje ve výhni prudké válečné vřavy při útocích na německé
posice. Před tím, nežli jsme se sloučili s bratrským 21. plukem, prováděli jsme nám
nevysvětlitelné pohyby podél elsaské fronty. Tak tomu bývá všude, neboť ztotož
ňuje-H voják slovo záloha s odpočinkem, nebývá tomu tak ve štábech.

Tak 11. září 1918 jsme byli tajně vyrozuměni, že pravděpodobně v noci potáh
neme do nějakého místa na švýcarské hranici. Den byl chmurný a na Vogesách
visely mohutné mraky, jež se hrozivě stahovaly. V poledne začalo pršeli, nejprve
pomalu a potom stále a stále více, a v době rozkazu k odchodu se jen lilo .Vydány
přípravy k odchodu. Kolem půlnoci jsme měli vyrazili. Nebe však se přímo
otevřelo, cesty se změnily v bahno, v němž váznou nohy a klouzají zpět při každém
kroku. Všichni smutně pohlížíme na tuto zátopu.

Rány z děl dunivě zní. Cosi se děje a jakýsi pocit neurčitosti nás uchvacuje.
Setmělo se velmi brzy; po vykonané prohlídce příprav k odchodu jdu si ještě
odpočinouti na měkkou postel, jediné to blaho ještě etapní posádky. Pomyslel
jsem si, kde budu spáti zítra — v blátě ? pod střechou ? Prohlédnu si kufřík. Vojta*)
dostane poslední rozkazy, pokud se týče umístění na voze, činím ho osobně odpo
vědného za svůj majetek.

Bylo před půlnocí, když mne službu mající bratr probudil. Dříve, nežli jsem
prohlédl, naslouchám, prší-li. Proudy vody monotonně bijí do okenních tabulek.
Dříve se zdálo, že větší déšť nemůže již býti, ale noc dokázala pravý opak. Déšť se
změnil v pravý vodopád.

Rychle na sebe nahodím potřebné, utáhnu všechny řemeny, obléknu plášť
a smutně pohlédnu na své boty. Nejsou ve vábném stavu. Slouží mi již z Oděsy
a potřebovaly by vystřídání. Ale majitel neměl nikdy tolik hotovosti, aby si pořídil
nové. Skoda, že důstojníci nedostávali výstroj zdarma.

Venku mne příval vody ohromil, ale během minutky jsem si zvykl, tím spíše, že
po několika krocích měl jsem již plné boty. Běžím k rotě. Ubozí bratři. Vidět
nebylo ani na „špičku nosu” a oni při tom uvazují výstroj na kulometné káry
a zapřahují tvrdohlavé muly. Proklínají počasí. Ve všem se zračí neklid, poněvadž
neznáme cíle cesty. Zůstal jsem v čele proudu a jen hlasem je pobízím k rychlému
výkonu, neboť pěší roty našeho praporu jdou mimo, aby včas stihly průchodící
místo. Déšť mi při tom bubnuje na ocel helmy, stéká po ní na záda a ramena, kde již
začínám cítili jeho chlad.

Konečně všechno hotovo, vyrazíme, jdeme vesnicí, kde jest úplná tma, ani jedno
světlo není viděli, vždyť fronta je jen 4 km daleko. Vzdálené čvachtání vody nám

*) Vojta Harc, střelec 2. kul. roty 22. pluku.



dosvědčuje, že jdeme správným směrem za pěchotou. Občas ozve se šplouchnutí
a hned zaklení. To některý bratr se potopil po kolena do louže, jichž je na vyjeté
silnici celá řada.

Mineme vesnici a jdeme směrem k frontě. Rány děl se stávají hlučnější, dělové
záblesky nám osvětlují horizont a občas se zableskne silnice plná vody a řídkého
bláta.

Náhle stůj. Kolona našeho praporu se samočinně smršťuje. Vše se ztlačí dohro
mady. Zpředu hlásí, že předchází první prapor našeho pluku. Ozývá se klení
v různých jazycích. Nemohli dříve vstávati, mají vždy dosti času. Chvíli stojíme
bez hnutí na silnici a zdá se mi, že jsme někde v rybníku a pod sprchou. Prostě není
jediného suchého místa. V tomto případě nečinnost, bez pohybu, umožní, aby se
promočený šat přilepil na tělo a vyvolal jeden z nejnepříjemnějších pocitů pro
kulturního člověka. V tom mi dají všichni zapravdu. Není to strach ze smrti, co
činí válku hroznou, jsou to válečné útrapy, kdy voják musí za každého počasí býti
venku a na přesně vyznačeném místě. Z válečných útrap pak význačné místo
zaujímá déšť a bláto. Ano, moře bláta, a tím jsme putovali nyní. Maně jsem si při
této zastávce vzpomněl na podobné pochody v Haliči a v Dobrudži. Věru, jsou
všude stejně obtížné.

A opět dopředu po bahnité silnici. Nohy utíkají zpět a při každém kroku čvachtá
voda v botách. Záda mne studí, cítím, jak mi pomalu stékají po nich potůčky.
Kalhoty přitažené řemenem poněkud déle vzdorují přívalu, ale přece se promáčejí
a voda prosákne dolů. Tak pokračuje voda nerušeně ve své cestě po těle až ke
kamaším, kde se tvoří malý rybníček, neboť je zde příliv vrchní vody z pláště. Pak
po kamaších do bot a tudy opět nerušeně se promíchává s řídkým blátem, které do
nich vniká se silnice. Jsme na tom asi všichni stejně. Rozhovor, jenž dříve se přece
sem tam ozval, zastavil se úplně a jen čvachtání sta okovaných bot, smísené
s hrkotem kár a dopadající vodou jest monotonní písní, občas přerývanou hukotem
děl. Při každém záblesku na horizontu vidím houf temných a sehnutých postav,
jednotvárně se klátících po silnici. Zdá se, že vynořují se z bláta jen od pasu
nahoru. Je to konec 7. roty, jež šla tentokráte před námi. Co jindy bylo škádlení
mezi pěchotou a kulometčíky. Dnes ani slovo nepadne. Stejné utrpení nás smířilo.
Nestará se druh o druha, ale všichni svorně plavou blátem, jež nás pohlcuje právě
tak, jako noční temno. Těžko bys zjistil, kde končí tma, prosáklá vodou, a začíná
bláto. Všechno splynulo v jednu kaši, jež nás pohltila a z níž nás jen na okamžik
vysvobozují dělové záblesky.

Projdeme vesnicí, kterou cítíme, ale nevidíme, a opět táhneme stejným jedno
tvárným tempem. Konečně vzpruha — vpředu vznikl šumot. Srazíme se těsně na
konec 7. roty a již hlásí praporní cyklista, že na silnici stojí americké dělostřelectvo
v palebné posici, připraveno podporovati přepad „coup de main”. Povel „držet
muly” předán dozadu a již slyšíme hlasy v cizí řeči. Při záblescích vidíme na silnici
mohutná děla, jichž hlavně ční k černému nebi. Kolem nich se hemží houfvojáků,
anglické klení, hekání a čvachtání doprovází nás při rychlém pochodu mimo tyto
válečné netvory.

Sotva jsme odešli na sto, dvě stě metrů, oslnil nás prudký blesk, vzlétnuvší
k obloze a zahřměla hromová rána — druhá — třetí — čtvrtá. Temnota se zdvoj
násobila a za malou chvíli vidíme na horizontě temnotu proříznutou čtyřmi





Československá vojska před bitvou u Vouziers, táboří v okolí Somme Py.
Les troupes tchécoslovaques avant la bataille de Vouziers bivouaquent aux envlrons de Somme Py.



výbuchy. Současně s nimi vzlétla zelená raketa a v témž okamžiku se rozeřvaly
různé baterie postavené v prostoru, jímž vedla naše cesta. Záblesk stíhal jeden
druhý, mísily se dohromady a mnohdy splývaly, že po celé chvíle osvětlovaly naši
bahnitou silnici. Horizont hořel výbuchy. Vylétly červené a bílé rakety. Spustily
i německé baterie a ozval se třeskot kulometů. Rota oživla, každý sebral poslední
zbytky síly a upoutal svou pozornost k strašnému divadlu. Myšlenky probíhaly
a ozval se jazyk: „Asi útočí.” — „Těžko to půjde, je na to moc bláta.” — „To
Němcům dělají budíčka.” Až konečně i jeden upřímný hlas: „Dobře, že tam
nejsme, v takovém svinstvu se špatně umírá.” Poznámky srší a zdá se, že strašné
intermezzo přehlušilo únavu a bláto, i nepříjemný pocit mokra na těle.

Naše cesta se však ostře uhnula a vede nás směrem od fronty a v rychlém pochodu
stále houstnoucí temnotou vzdalujeme se z oblasti dělostřeleckých posic. Jen
muniční kolony nás zdržují v rychlém pochodu. Avšak i těmto jsme se konečně
dostali v jedné vesnici mimo cestu a opět monotonně, stejným tempem, sta okova
ných bot, čvachtajících v bahně silnice, pohybujeme se kaší temnoty, vody a bláta.
Humor ztichl a každý se opět přísně uzavřel. Slovo nepadlo, mozek ale pracoval
snad u všech. Byli jsme, až na nepatrnou část, starými vojáky a věděli jsme, že
dnes oni, zítra my. Nebyl to strach, který sevřel hruď, byla to nejistota, jež je horší
všeho, které nikdo neuteče, a ta umlčela celou rotu. V záblescích opět stejné temné
postavy plouží se blátem silnice a zdají se býti po pás ponořeny. Věru nezjistíš,
zdali ještě prší; je to tak, jako bys chtěl zjistiti, která voda je mokřejší. Zato vše na
nás váží centy, důkladně promočeno vodou. Nyní teprve tísnivěji doléhá na nás
strast válečných útrap. Kolona se vleče silnicí za stejnoměrného čvachtání sta
okovaných bot.

Svítá. Zdá se, že vystupují ze tmy temné obrysy stromů, vroubících silnici.
Konečně objeví se i poslední řada 7. roty a zjistili jsme, že neprší. Zájem o život opět
zvítězil. Nadává se. Na okrajích silnice sem tam sedí hloučky našich — nemohou.
Vydrželi až do svítám — a nyní již to nejde. Sem tam k nim z řad někdo zamíří
a svalí se vedle nich do bláta, aby odpočinul nohám.

V modravém šeru se blížíme jakési vesnici. Na okraji čeká prapomí ubytovatel,
který vydá přesné směrnice pro ubytování kulometčíků 2. praporu. Bratři v duchu
vidí pěkné stodoly plné slámy. Ten největší škarohlíd se musí při této myšlence
usmáti.

Však to účinkuje. Není slyšeti slova nadávky, humor ovládl všechny. Za málo
a již jsme na místě nového pobytu. Stodoly pěkné, prostorné, plné slámy, a ne
prší do nich. Však nutno jednati velmi rychle, rozednívá se, pomalu nastává den,
kdy musíme zmizeti, aby nás nevypátralo bystré oko německého letce a nevypudily
ze vsi jejich granáty.

Vypřahá se, skládá materiál, aby se usušil. Napřed kulomety, potom tnuli, pak
bratři. Káry na mlat, bratři do plivně. Vezme se záložní prádlo a zahrabou se do
slámy či sena. Když se vracím z obhlídky ubikací, vše spí, jen pohotovost hledá
útulek kolem kuchyně, jež táboří na jednom mlátě. Spojenými silami udělali oheň
a modravý kouř se nese vzhůru do krovů, kde mizí.

Jdu nedaleko do jakéhosi přístěnku, kde mne čeká Vojta. Nebylo možno se pře
vléknouti. Vůz s kufrem zůstal vzadu, ale Vojta opatřil jakési pokrývky, prý od
teritoriálních vojáků, kteří obývají tuto vesnici. Jak se s nimi domluvil, nevím. Ale



Vojta uměl asi dvacet francouzských slov. To mu snad stačilo. Ostatně jsem ten
kráte o tom nepřemýšlel.

Dnes oni, zítra my. Poslouchám hukot děl, jimž jitro poskytlo nové cíle a jež
noční akce podráždila, jako když přetrhneš spaní nervosnímu starci. Opět jednu
etapu máme za sebou. Již po čtyři roky se vlečeme po různých dílech světa
a státech.

Kolikpak těchto etap bude nám ještě projiti, než přijde ta poslední cesta,
při níž tě doprovodí buď hřmění děl aneb vojenská hudba? Ano, dnes oni a snad
již zítra my.

Po několikadenním odpočinku v Prouilly, jenž byl vyvolán náhlým ústupem
Němců na sever od Remeše, nastalo opět období pohybu a vojenské radosti. Již
před tím se proslýchalo, že pojedeme do Champagne, kde se soustřeďovala různá
vojska, aby provedla konečnou ofensivu a zatlačila Němce za Aisnu. Konečně
přišel rozkaz k přípravě nakládání na kamiony.

Byl studený podzimní večer a skoro úplná tma, když rozešly se prapory na
jednotlivámísta,kde měly se naložili na kamiony. Po příchodu na místo, zanedlouho,
přijela nepřehledná kolona kamionů. Vše připraveno. Velitelé kolon věděli, kterou
část povezou a kde se přesně nachází. Bez hluku a zmatku naložili jsme kulometné
káry 2. kulometné roty po jedné na kamion a k ní menší počet vojáků. Rotný
a praporní trén odejel napřed. Chvíli jsme čekali a pak pohnula se celá kolona, aby
nás vezla do neznáma. Jen tolik jsme věděli, že jedeme přes Remeš. Nikdo z nás,
vzhledem na neznalost cestování kamiony, netušil, jaké nás čekají útrapy při jinak
příjemném pocitu cestování automobilem. Jelo se v úplné tmě, kamion za kamio
nem asi na 10—20 m. Silnice byla zničena — samá díra. Snad pěšákům bylo lépe,
ale ubozí kulometníci. Těsně poutáni na své káry, museli s nimi i do kamionů, aby
se využilo každého místa. Přesto však, že kára byla přivázána, přece jen při dosti
rychlé jízdě po nerovné silnici poskakovala sem a tam a nemilosrdně tloukla své
ošetřovatele. Jednou se hnala dopředu, potom zpět, pak nalevo a opět skokem
doprava, a kolem ní poskakoval houf bratříků. Ti si připadali jako při plavbě za
nejprudší bouře. Však i následky tohoto cestování se brzy objevily a mnohý dostal
mořskou nemoc, z čehož vzniklo nové obtěžování ostatních. Nálada bratrů klesala
s délkou cesty a po jednohodinové jízdě — myslím — nebylo ani jednoho, který by
dal přednost kamionu před cestováním pěšky.

Tak v nočním šeru míjeli jsme zpustošené vesnice, rozbité baráky, až přijeli
jsme na okraj Remeše. Pokud jsme mohli viděli, vše zničeno a sesuto. Ulicemi tak,
že mohl projeti jeden kamion za druhým, poněvadž byly zavaleny troskami
zřícených domů. Projeli jsme předměstím a kdesi ve středu města jsme se zastavili.
Bylo hlášeno, že zastávka bude trvali asi čtvrt hodiny. Hned nato bratři vyskákali
z kamionů, začali se rozhlíželi, rovnali skrčené údy a ohledávali udeřená či odřená
místa během nepohodlné cesty.

Co nadávek padlo během pečlivého ohledávání tělesné schránky každého jed
notlivce, co nářku a zoufalého roztrpčení nad očekáváním příští cesty.



Nebylo však ani zle o smích, když vypravovaly a připomínaly se humorné cpi
sodky z prvé poloviny cesty; kdekomu skočila kára na záda, nebo musel za
pomoci svých kamarádů hledali ulehčení při mořské nemoci či jiném.

Byli však i bratříci podnikaví, kteří znali z vypravování francouzských vojáků
slávu remešských sklepů. Ihned se dali do pátrám, aby se sami na vlastní oči pře
svědčili, zda skutečnost odpovídá pohádce o nesmírných zásobách velmi dobrého
a lahodného vína, které každý z nás miloval. Jak říkali, německá ofensiva se prý
utopila v remešském víně. Proto pozor, aby i naše brigáda se v něm neutopila.

Tedy neutopila se, ale přece načerpala ze zásob, pokud snad roty měly tak pod
nikavé vojáky jako 2. kulometná.

Jak se bratříci dostali do remešských katakomb za tak krátkou dobu, snad asi za
půl hodiny tam i zpět, mohou vykládati jen účastníci výpravy. Francouzsky
neuměli mnoho, sotva tolik, aby si mohli koupiti kus salámu či krabičku olejovek,
ale „pinard”*) přinesli velmi dobrý a docela i originální láhve. Prý teritoriální
vojáci, vždy ochotní a obětaví vůči trupám z fronty, ukázali cestu a dovedli je
k zásobám.

Zatím co jedni hledali štěstí v remešských ulicích a sklepích, druzí zabý
vali se úpravou kamionů na další cestu. Připoutali totiž kulometnou káru opasky
a řemeny od karabin tak důkladně k sedadlu řidiče, že nemohla již své spolucestu
jící obtěžovati a skákati po jejich údech. Ovšem, tím se mnoho nezískalo, poněvadž
místa pro ostatní bylo málo. Byli v pravém slova smyslu jeden na druhém. Ovšem
na další útrapy je posilňovalo remešské víno, které bylo dáváno k disposici, aby
bratříci zahřáli své zkřehlé a pohmožděné údy. Přesto však, že nebyla známa doba
zastávky, nutno podotknouti, že při konečné revisi nechyběl ani jeden. Vše bylo na
svých místech v momentu, kdy pohnula se opět kolona do tmy remešských ulic.
Ačkoliv situace se nezměnila, přece nám všem bylo veseleji, což lze hlavně přičísti
důkladné prohlídce remešských sklepů.

Jediné musím ještě podotknouti, to jest obdivuhodné umění řidičské fran
couzských šoférů.

V úplné tmě, kamion těsně jeden za druhým, po mizerné, rozbité silnici
jelo se rychle a šofér spal či napolovic spal s otevřenýma očima, jeho ruce a nohy
jen mnemotechnicky prováděly patřičné pohyby. Je to zázrak, že nám nepotloukli
vojáky.

Ptal jsem se šoféra, vedle něhož jsem jel, na službu; hlásil mi, že jsou za poslední
měsíc nepřetržitě na cestě, celé noci jezdí s vojskem či s materiálem, časně zrána
se vracejí na místo garáží, kde pak musí ošetřili kamion, nabrali potřebných po
honných hmot, aby večer ihned mohli nastoupili cestu. Mimo jiné prosil, aby
někdo z vojáků dával pozor na cestu, aby správně udržel směr za svým předním
vozem, poněvadž nikdo jsme neznali, kam jedeme.

Snad všichni jsme se radovali, když za časného jitra stanuli jsme u tábora
Mourmellon, kde jsme složili své káry a vlastnoručně zatáhli do krytů. Teprve
nyní mohli jsme se po požitcích, načerpaných v remešských sklepích, pořádně
vyspali na nepohyblivé půdě.

*) Vojenskýnázev pro víno.



V. Vodí

Jak jsme procházeli Vouziers.

Stmívalo se. Šedé mraky kvapily po obloze od západu k východu. Nepršelo, ale
chvílemi slabě zarosilo. Z lehce namoklých polí a luk u Vouziers vystupovala jemná
mlha a mísila se s přibývající tmou, až byl celý kraj úplně zahalen temnotou.

Právě za soumraku stanul první prapor 22. pluku v malém údolí západně od
vesničky Condé-les-Vouziers. Svahy údolíčka byly porostlé hustýmkřovím, s něhož
žlutavé listí opadávalo. Večer byl teplý a vlahý.

Čechoslováci posedali a polehali do vlhké trávy a na krajích křovin pokuřovali,
pozorovali frontu na druhém břehu řeky Aisne, vyprávěli si a čekali dalších rozkazů
Nad hlavami jim přelétaly šrapnely a granáty jak německé, tak i francouzské
a hvízdaly německé střely, z nichž časem některá švihla do země zcela nablízku.

Se stoupající temnotou oživla i přifrontová krajina. Tmou se kmital blesk za
bleskem ze střílejících děl, kterými bylo celé okolí jako poseto, a vzduchem hřměl
nepřetržitý rachot mohutné kanonády, až se země třásla. Mimo záblesky děl a žlu
tavé šlehy vybuchujících granátů nebylo sice nic viděti, ale od Vouziers a s cest zněly
výkřiky, povely, rachocení a skřípání vozů, lomoz automobilů a chvílemi místy za
svitlve tmě načervenalý oheň cigarety některého neopatrného kuřáka jako bludička.

Čechoslováci zvědavě pohlíželi do tmy za řeku, kde se táhly první francouzské
linie a kde bylo pravé peklo. Nesl se odtud jednotvárný klepot kulometů, které
nepřetržitě štěkaly, jednotlivé výstřely i živější palba a nesčetné výbuchy explodu
jících granátů. Časem vzlétly do výše rakety opisujíce klikatou čáru, pak jako by se
nahoře zastavily, zahořely jasným bledým světlem a tiše klesajíce osvětlovaly zdán
livě pustou krajinu. Vzlétaly i rakety různobarevné a hned potom se rozhovořila
bud francouzská nebo německá děla silněji a důrazněji.

V městě Vouziers,vzdáleném asi dva kilometry,bylo boží dopuštění. Francouzské
baterie, které byly skryty v zahradách a v nejbližším okolí města, chrlily granáty na
řetěz kopců východně za ním a za řekou. Ohnivé blesky děl ozařovaly načervenalým
světlem bílé domy města, v kterém současně explodovala spousta německých gra
nátů a působila tam obrovské škody. Asi o deváté hodině vzňal se od německého
granátu dům v jižní části Vouziers a nad městem se šířila rudá záplava.

A Čechoslováci čekali.
O polednách vyšli z vesnice, kde byli tři dni v záloze, až do soumraku se vláčeli

po cestách a stále ještě nebylo známo, kdy a na které místo fronty půjdou.
Jedno už věděli určitě, že nepůjdou na pomoc 21. pluku. Některé jímala horečka
netrpělivosti a očekávání, ale většina podřimovala s tím zvláštním slovanským
fatalismem, že nikdo svému osudu neujde. U jedné roty kterýsi flegmatik leže na
zádech si tlumeně prozpěvoval:

„Vy hory a doly dálné, vy znáte touhu mou

Konečně po půlnoci přišel rozkaz k pochodu. Čechoslováci hbitě povstávali,
stavěli se do řad a pak vyrazili k Vouziers. Cemé řady praporu pohybovaly se tiše,
bez hluku a jen chvílemi se ozvalo zachrastění bodáků, když o sebe narazily, zařin-



čely kotlíky na jídlo, zazněl suchý kašel nebo zahučelo pár mrzutých a jadrných
československých sakrů — ale vše se ztrácelo a zanikalo v rachotu rozbouřené fronty.

Až do Vouziers došel prapor, aniž jej Němci zpozorovali, a procházel ulicemi
v červené záři hořících domů, neboť německé granáty zapálily na několika místech.
Ulice byly prázdné a vymřelé. Domy byly rozbity, tu a tam se mihla postava fran
couzského vojáka, která rychle zmizela v rozvalinách. '

Roty scházely ulicí k řece, přes kterou se přecházelo místo po mostě, který Němci
při ústupu zničili, po nahromaděných kamenech a kládách. Čechoslováci šli rychle
a neklidně, s tím neklidem starých vojáků, kteří vědí, že blížení se frontě je pro
pěchotu nejnebezpečnějším okamžikem. Všechny už ovládala touha, aby se co nej
dříve octli na posici, aby věděli, na čem jsou; ten pochod neznámým a zničeným
městem působil na ně skličujícím dojmem.

Právě docházeli k zničenému mostu na řece Aisně, když se pojednou ozval shůry
strašný hukot, pak vyšlehl žlutavý blesk, zazněla ohlušující rána — těžký granát
vybuchl v řadách první roty. Účinek byl strašný. Několik mrtvých se válelo v krvi,
několik jich bylo těžce i lehce raněno a ostatní se rozprchli jako hejno vyplašených
vrabců, ale jen na okamžik. Znovu se shromáždili, ošetřili a převázali raněné, odnesli
je do domů — a zas se šlo dále kupředu.

Mezi jinými padl tehdy četař Jan Jirout, starý zborovský bojovník, jenž byl
výbuchem granátu oslepen a jemuž byly přeraženyobě nohy, že v několika hodinách
za hrozných bolestí zemřel.

Sli přes řeku po kamenech a kládách, vodou, za řekou chvíli po suché cestě a zase
vodou až po pás. Noc — chýlilo se již k ránu — byla mlhavá a chladná. Nad nimi
pronikavě svištěly střely z pušek a kulometů, kolkolem vyšlehovaly červenožluté
plameny explodujících granátů, bojiště dunělo a hlomozilo — a kolem voda a tma.
Voda čvachtala pod kroky vojáků, bylo jim současně teplo i zima, a tak se netrpělivě
a chvatně brali kupředu, aby už konečně stanuli v pevných posicích.

Ještě za tmy došli k silnici vedoucí z Chestres do Vandy, v které byly české
zákopy, a tam se usadili. Zimničně pracovali až do svítání, aby dosti chatrné zákopy
opravili. A Němci, věděli, nevěděli — kdož to ví — bili po těch zákopech těžkými
granáty také až do rána. Ztráty praporu za toho nočního pochodu byly obrovské.

Když se rozednilo, Čechoslováci se rozhlíželi, aby se orientovali. Viděli, že stojí
uprostřed roviny rovné jako stůl, kterou zpředu obklopoval řetěz kopců půlkruhem.
Na severu i na jihu táhly se ty kopce směrem od Němců až k samé řece a byly silně
obsazeny německou pěchotou a takřka posety kulometnými hnízdy. Za sebou měli
Čechoslováci rozvodněnou řeku, která byla před ústupem Němci přehrazena, aby
se vylila z břehů a znemožnila Francouzům pronásledování.

Vzešel krásný podzimní den, jasný a bledý. Ranní mlha se brzo ztratila, shůry
slunko mile plálo a osvětlovalo svým světlem mrtvou krajinu, která byla rozryta
řadami zákopů a děrami od granátů. Ve dne střelba pěchoty a kulometů sice slábla,
ale zato z ohromné dálky přilétal granát za granátem a jednotlivé jejich úlomky
s vrčením a bzukotem létaly vzduchem a zarážely se do země krátkými a suchými
údery.

Nastalo pak pro československou brigádu několik krvavých a perných dní. Za
těch bojů utrpěla velké ztráty. Byly to nejkrvavější boje, kterých se legionářské
pluky zúčastnily.



Jan Stříbrný:

U g. roty 22. pluku čs. střelců ve Francii.

Chci se pokusit aspoň krátce nastíniti život jednoho článku naší brigády, totiž
9. roty 22. pluku v bojích u Vouziers. 29. dubna 1918 jsme přijeli jako srbští dobro
volci ze soluňské fronty do Cognacu. Srdce nám bušilo hlasitě. Jak nás uvítají, co
spatříme, jak vypadá ta naše česká armáda?To vše táhlo hlavou jako přízrak tři
staleté poroby. Je to vůbec pravda, že zde žije čs. armáda ? Odkud sem přišla ? Však
přišla přec; vždyť hudba hraje „Kde domov můj ?”, vojáci, třebaže oblečeni ve
francouzské uniformě, volají: „Nazdar,hoši!”. Na jejich baretech a přílbách není
„frantík” ani granát ani kohout, ale český lev. Bratři — ano, toť čs. vojsko — ar
máda! Zajatci, hoši z Ameriky, z Anglie, z Austrálie, ze Srbska, z Itálie a z Ruska
a bůhvíodkud ještě, všichni se zde svorně cvičí ve střelbě a v házení granátů, pějí
české písně a připravují se na Germánce. Hoj, to bude život veselý; a že to ne
vyhrajeme, to nám ani nikdy nenapadlo, a také proč, co by se s námi potom stalo.
Nemyslili jsme prostě na takové věci.

Průvod s hudbou odvádí nás do města do našich ubikací. Nikdo nespí, čekají na
nás. Po malém občerstvení usedáme, abychom odpovídali na otázky a zase se do
tazovali, až tomu udělá konec děžurný, hoši, spát, zítra je také den.

Přiděleni jsme prozatím k náhradní rotě 21. pluku. Po pětidenním pobytu odchá
zíme do blízkého Jarnacu k 22. rotě, z níž při tvoření 22. pluku povstala 9. rota. Zde
započat výcvik a čs. disciplina. Svorně vedle sebe mladík dvacetiletý se starým tátou
učí se poznávat francouzský vojenský řád, prostý střelec vedle bývalého pod
důstojníkaa důstojníkučí se zacházet s puškou a s granáty, dělník, umělec a inteligent
se tuží při škrabání brambor a tak to jde vesele dále. Zde jsme všichni rovni —
bratři. Byla zvláštní podívaná na ty mladé hochy, kteří přišli z různých dílů světa,
na ty zarostlé vojáky, šedivé ve tváři, jak vedle sebe cvičí s puškou a jeden druhého
předstihují, aby co nejlépe vše ovládal, aby co nejlépe byl připraven pro úkoly tak
těžké. Nebylo oddechu, nebylo chvilky volné, aby se něco nebo něčemu neučilo.
Zde byl patrný ohromný rozdíl mezi disciplinovaností c. a k. rakouskou a naší
dobrovolnou. Kde snad tato ochabovala, byla opět povzbuzena ne zavřením, ale tak
zvaným „hoblem”. Byli jsme nově zrozenými čs. vojáky a to vědomí dělalo zázraky.
Na vše, co dosud prožito, zapomenuto a žilo se jen přítomnosti a budoucnosti.

Pobyt v Jarnacu přivedl nás trochu také do civilního života. Do dne naší mobili
sace, t. j. kdy jsme vycvičeni odcházeli na frontu, plynul nám život jako v pohádce.
Na duchu i na těle jsme okřáli, vědomí konané povinnosti zocelilo charakter, práce
otužovala tělo i ducha, žhavé slunko a jihofrancouzské dívky rozehřívaly hruď
a zpříjemňovaly snad někdy trpké chvilky.

Než čas rychle plynul; však takto bychom nezískali důvěru a sympatie spojenců.
Bylo nutno bojováti, ukázati světu, kdo je Čechoslovák, bylo nutno přinést! oběti
molochu války, aby byla naše revoluce krví posvěcena. Řítily se velké události, do
nichž měly zasáhnout! i naše bodáky. Dosud však nebyla udušena a odhozena
přísaha rakouskému caru, možno-li o ní u českého vojáka vůbec mluvit, ani jsme
neměli dosud českého praporu, pod nímž bychom se shromažďovali a pro nějž



bychom se bili. Obého tedy mělo se nám v krátké době dostati zcela blízko a za
hudby vřavy válečné. Odešli jsme proto do Darney-Attigny ve Vogesách, abychom
zde přijali od presidenta sesterské republiky francouzské první čs. prapor a složili
do jeho rukou a před zástupcem Národní rady dr. Benešem slib, že chceme a že
neustaneme, dokud z nás jeden bude, bojováti za práva a svobodu naší české vlasti.
Byl to den pýchy, radosti, nadšení a odhodlání. Válečné štěstí v té době se klonilo
na stranu germánskou a my zde nepokrytě hlasem lvím slibujeme pomstu a smrt
úhlavnímu nepříteli. Nebylo to šílenství. Ne — byla to odvaha, touha po odvetě,
síla dějin a odkaz předků. České bodáky, české pravice, česká srdce volají: „Přisa
háme!”. — Kdo neprožil tyto chvíle, nepochopí; kdo neviděl ty ocelové paže, ty
kamenné postavy s plamennými zraky, nepochopí radost, dojmy a sílu v hrudi. Bylo
nás jen asi 5000, ale domnívali jsme se, že je nás 50.000 do nekonečna.

Jsme armádou svobodného národa v přátelské zemi, ale domov náš dosud v pou
tech; ta třeba roztíti, odhodit! a utiskovateli říci v tvář: „Až sem, dále ani krok!”
Zde jsme my pány; to od nás žádá a chce národ.

Ještě jeden slavný den jsme měli, ač ne všichni, prožiti před odchodem do bitevní
čáry. Byl to 14. červenec, výročí pádu Baštily, francouzský národní svátek. V Paříži
po boku všech spojeneckých armád měla i naše mladá armáda svou účastí zastupo
vat! svůj národ. Ovace Pařížanů, moře květů a spousta darů svědčily o sympatiích
pro „Tchéco” a hoši byli na to hrdi.

S touto hrdostí, rozradostněni a posilněni vším, co jsme prožili, odcházíme se
zpěvem na rtech a jasným zrakem k svým francouzským druhům, abychom po
jejich boku a s nimi dobývali kus po kuse jejich nešťastné země z rukou nepřítele.
Oni pak pomohou nám až do Prahy, dříve se nezastavíme.

Toto vše prožívala čs. brigáda společně, neboť do této doby byla skoro stále
pohromadě. Až odchod do bitevní čáry oddělil od sebe některé její jednotky, kterým
svěřovány samostatné úkoly. A tu přicházím k tomu, o čem jsem vlastně chtěl psát,
o slastech a o strastech 9. roty.

Nemohu vypravovat! vše, zmíním se jen o bojích u Vouziers-Terron-Chestres.
Po odchodu z alsaského úseku prošli jsme přes Chalons-sur-Mame— Remeš a byli
jsme určeni k zasažení do boje opět u Vouziers.

Té doby byl velitelem III. praporu komandant Poirée, deváté rotě velel br. por.
J. Matoušek starší. Subalterními důstojníky byli poručík Dvořák, Bohm, Janák
a asp. Kubeš, Prapor dostal 20. října večer rozkaz, aby vystřídal část 64. francouz
ského pluku a podnikl ráno 21. října útok překvapením bez dlouhých příprav.
Přechod přes řeku Aisnu počala první 9. rota. Aisna, jejíž normální řečiště bylo
uměle Němci zasypáno, byla zde široce rozvodněna; přechod mohl se díti jen po
úzkém náspu vedoucím k cihelně, na který však Němci prudce stříleli.

Již zde tekla česká krev. Prapor dostal se s malými ztrátami do určených posic,
kdež 9. a 10. rota měly v pět hodin ráno po prvé útočiti na nepřítele.

Hodina horečných příprav.
Ranní mlha dobře nám sloužila, že jsme pronikli snad až na 30 kroků k ně

meckým zákopům. Zde však nastalo peklo se vším svým běsněním. Nepřátelské
kulomety, jichž spousty zde byly umístěny, kosily naše hochy jako trávu. Nebylo
možno jiti dále. Palba se všech stran, za nás pak bila nepřátelská děla. Tedy ani



kupředu ani zpátky. K dovršení ještě octli jsme se na náhorní rovině, kde byla
kamenitá půda, takže nebylo možno se zakopati. Kdo mohl, skryl alespoň hlavu.
Zpět nebylo možno za dne, musili jsme zůstati ležet až do večera. Zde raněn br.
por. Dvořák, mnoho bratří raněno a bohužel bylo i mnoho mrtvých. Než ne
ustoupili jsme a 23.—24. října opakujeme útok. Však opět marně, veliké ztráty,
zabit br. poručík Bóhm, raněn rotný velitel Matoušek a por. Janák i asp. Kubeš.
9. rota byla bez velitele, jehož zastupovali byl jsem určen já. Tak se stala z roty,
která byla jednou z prvních, zřícenina, zbylo nás snad asi kolem 50. Jak jsme těch
dobrých hochů, kteří spí věčný sen tam u Chestres, vzpomínali, o nich a o jejich
posledních chvilkách si vyprávěli! Zdaž nebyla to oběť revoluce? Mějte, drazí, náš
věčný dík, vás chceme míti stále před očima, o vás chceme našim dětem vyprávěli
pohádky — o vás, o heroích.

Příštího dne směněn náš prapor prvním, jemuž velel commandant Girard; odešli
jsme do zálohy. Zde teprve jsme viděli mezery, které nadělal nepřítel v našich
řadách. Pěsti se bezmocně zatínaly a žehráno na velitele, proč nás nedali na úsek,
kde bychom se mohli Němcům pomstili. Ale i tak byla odveta již blízká. Zprávy
z novin dávají tušit blízký rozhodný obrat.

Telefonická zpráva o utvořeni provisorní čs. vlády v Paříži šířila se rychlostí
blesku, vzkaz čs. deputace do Zenevy čs. vojsku znovu a znovu čten a opakován,
radost a touha po vítězství a po návratu domů všechny zachvátila. Když pak celá
brigáda vyměněna odchází na krátký oddech do Hauviné, kde se má setkali s prvním
českým ministrem a s generálem Gouraudem, jednorukým válečníkem, rány se již
zase zacelují, mysl zalétá k domovu, co se tam asi děje.

Po málo dnech pak odcházíme do našeho druhého domova, do Darney, abychom
zde pozdravili svého prvního presidenta. To byly rušné chvíle! To bylo příprav, to
bylo dohadů a pýchy. Setkání... Vojáci revoluce vítají svého vůdce, svého tatíčka,
svého prvního presidenta. Tato slova čti a rozuměj! Není ruky ani pera, jež by to
vypsaly.

A pak — domů!

Rychle plynou dni horečných příprav k cestě domů. Každý shání, co může, aby
své drahé potěšil, překvapil. Vlak se s námi vleče jako had, projíždíme Rakousko,
obyvatelé žebrají o chléb — dej, ale nech také našim doma — konečně Horní
Dvořiště, oči sálají žárem, mžikají, hle, rodná země, svobodná domovina.

České Budějovice, Praha. Cestou národ jásá, volá, vítá. Otec, matka, sestra, mi
lenka, každý hledá svého; najde-li, radost nevýslovná, ale ten váš se... byl... není
více..., těžko to jde přes rty, ten leží u Chestres, Terronu... Pláč,..

Praha jásá, tone v radosti a vděku—vy jste naši! Však, bratři, není ještě konec, na
Slovensku vrazi, hrr na ně, a hoši zase odcházejí bránit a bít se.

Konečně mír zabezpečen.
Nazdar, bratři! — Ten k pluhu, onen do dílny, tam ten do kanceláře, ten zase na

hranice, každý pěkně po svém dále pracovalipro republiku, však v srdci ideu jednu!
Těm hochům, kteří se s námi nevrátili, jsme slíbili, že budeme pozdravovat jejich

rodnou vesničku, jejich drahé a že je budeme svými životy chránit a pro dobro
jejich a své svobodné vlasti pracovat.

A my, bratři, nezapomeneme!



Dr. Miroslav Vlasák:

Poručík „Němec".

24. říjen 1918 byl pro nás — sanitu dvaadvacátého — kritickým dnem prvního
řádu. Nechybělo při něm ani hromobití německých kanónů, blýskání trhajících se
granátů a jiných světelných a tepelných efektů na blízké obloze, ani zemětřesení
v naší polorozbité chalupě. Ba ani o povodeň nebyla nouze, vždyť nás páni Němci
v záplavě rozvodněné Aisny chtěli utopit jako morčata.

K obveselení proti dlouhé chvíli nám poslali občas malou šňupku — takový
pěkný granátek s modrým křížkem obsahující „gaz sternutoires” neboli kýchavé
plyny, po nichž nám slzely oči a v nose nám bylo blaze jako po šňupavém tabáku.
Tu se ovšem uplatňovaly ty tolik proklínané masky s velkým elánem.

Naše chalupa, úctyhodně děravá a bůhvíjakými zákony soudržnosti hmot ještě
držící pohromadě, sloužila nám za obvaziště. Měla jednu neocenitelnou výhodu:
měla sklep.

Takové 1’abri neboli útulek proti řádění různých létajících potvor na obzoru,
hravých i dravých, byl v dané situaci mnohdy lepší nežli soudek pinardu.*)
Jenže náš sklep trpěl nebezpečnou vlhkostí. Soustavným zavodňováním krajiny
Němci vystoupila v něm voda do výše.

Tato okolnost nijak nevadila našim podnikavým chlapcům: protože bylo již na
koupám v takovém basénu trochu chladno, zhotovili si ze dřev a z prken podpěrnou
konstrukci, kterou postavili do vody, navrch položili prkna a slamníky a kuřácký
salon byl hotov. Jenže se tam musilo lézt hlavou napřed a sednout jsme si nemohli,
na to nebylo místo. A proto jsme tu leželi jako pašové v harému (bez odalisek)
vzdávajíce svorně chválu našim podnikatelům vodních staveb a čudíce bohulibě
francouzský maryland.

Zmíněného dne však si vzali Němci do svých tvrdých lebek, že si musí v na
stávající temnotě posvítit na nebezpečnou frekvenci po blízké cestě do Vouziers.
K tomu účelu si vybrali — ó hrůzo! — náš dům a náš hrad! Jeho dřevěná střecha
a pár slátaných trámů (převalily se přes něj, chuděrku, již čtyři léta války!) zdály se
jim k tomu vhodným osvětlovacím tělesem.

A počali senám „strefovat do kvartýru”.
Několik ran šlo stranou, ale náhle jsme ucítili mocný otřes. Myslili jsme s počátku,

že na nás přišlo zemětřesení, ale po chvilce vyběhl četař Hromádka ven a přinesl
Jobovu zvěst:

„Němci nám zapálili chalupu fosforovým granátem a my hoříme!”
Jestliže nikdy jindy, v této chvíli jistě jsem ztratil hlavu. V boudě plno raněných,

venku blýskaly a hřměly projektily všech kalibrů, oheň nad hlavou, a nyní k tomu
nastaly dva těžké úkoly: odnášet rychle raněné a hledat nový útulek pro obvaziště!

Po dlouhém shonu a zmatku se konečně všechno uspořádalo. Ranění byli od
neseni do města a my si našli nový sklep, ale bez boudy a krásně suchý.

') Tmavočervené alžírské víno, jež se přidělovalo vojínům ve francouzské armádě



Jednoho jsme postavili před vchod, aby přijímal raněné a je hlásil.
Službu měl tehdy náš dobrý táta Nádvorník a po celé řadě raněných našich

hochů zvolá pojednou dovnitř sklepa:
„Poručík Němec!”
Pohlédli jsme na sebe v údivu, vždyť jsme nikdo žádného poručíka toho jména

neznali. Snad to bude některý od jednadvacátého, který se k nám připletl.
A již se rozhrnuly obě pokrývky před vchodem sloužící nám za dveře našeho

sklepa a dovnitř byla vsunuta nosítka, na nichž ležel mladý muž smrtelně bledý,
úplně zahalený pokrývkami.

Pohlédnu naň a pravím:
„Od které jsi roty, bratře poručíku?”
Raněný otevře ústa a praví:
„Was sagen sie, bitte ?” (Co říkáte, prosím ?)
To byl tedy ten poručík Němec! On byl opravdu Němec! Rozhrnu pokrývky

a podívám se: byl raněn do hrudníku, na noze a na hlavě. Všechny rány velmi těžké.
A odpovídám v samospasitelné:

„Wie heissen sie?” (Jak se jmenujete?)
„Ich bin Lieutenant von Parseval.” (Jsem poručík z P.)
Chtěl jsem mu ovázati rány, ale milý von Parseval se bránil zuby nehty.
„Co se mnou chcete dělat? Nezabijete mne? A jste opravdu lékař?” A plno

jiných otázek mi dával. Zajisté byl od našich roztomilých odpůrců informován
o tom, že naproti jsou Čechoslováci a ti že každého raněného ubijí bez milosti; a tu
on — jaký div — nás považoval za úplné barbary, vrahy a lidožrouty.

Tím více se pak divil, když jsem mu ošetřil rány a ovázal. Zatím byla přivedena
řada německých zajatců a my jich potřebovali k odnášení raněných.

Dali jsme se těmto vítězným synům neméně vítězného „Ďeutschland uber
Alles und jetzt Dalles” najíst masových konserv; chlapíkům lezly oči z důlků,
že se mohou zase jednou trochu najíst, div, že i ty plechovky nespořádali také
do svých žaludků.

„A nyní budete odnášet raněné, ať také něco užitečného děláte!”
Ale Němcům se do toho nechtělo. Ze prý jsou již zajatci a že prý mají býti

dopraveni ihned z fronty do zápolí. Nechtěli odnášet ani své vlastní krajany, ba ani
těžce raněného poručíka, jenž byl přece jejich představeným od Kaisera a boha
ustanoveným.

Když žádné důvody humanity na ně neplatily, bylo jim pohroženo zastřelením
pro neuposlechnutí rozkazu.

Tu si dali říci a po chvíli odnášeli dva silní z nich raněného poručíka „Němce”
do města. Avšak na cestě poblíže mostu explodoval v jejich blízkosti německý
granát. Oba nosiči, snad raněni, nechali nosítka s panem lajtnantem, a nechavše ho
ležet, uprchli pryč.

Pana lajtnanta odnesli potom bratři do Vouziers, odkudž byl dopraven do některé
nemocnice. Jistě tam měl potom hodně času, aby přemýšlel o tom, kdo vlastně jsou
většími barbary, zda ti nenávidění Čechoslováci, nebo jeho vlastní krajané.



Skpt. Rosypal :

Na frontu.

5. května 1918 byl na jarnackém náměstí velký shon lidu. Uprostřed náměstí bylo
shromážděno asi 100 vojínů ve francouzském stejnokroji v úplné válečné výzbroji.
Kolem nich živá hradba důstojníků a vojínů ve vycházkovémobleku; za nimi hloučky
jarnackého obyvatelstva. „Co se to zde děje?” ptá se kolemjdoucí občan. „To jede
první stovkana frontu,” ihnedmu ochotně odpovídají kolemstojícívojíni „Výborně,
bratře Čechoslováku,” děkuje občan a sleduje se zájmem dále události na náměstí.
„To jsou výborní hoši, tihle Čechoslováci,” dokazuje se u jiných hloučků. „My
máme ty naše dvaadvacátníky.” A podobných lichotivých poznámek slyšíš mnoho
v různých jiných skupinách.

Vtom zazní české povely: Pozor, k poctě zbraň! — a plukovní hudba hraje hymny.
Tělem prochází ti lehké mrazení a sem tam se třpytí slza v oku. O čem jsme snili
v Rakousku a v zajetí, to se stalo skutkem. České vojsko, české povely, česká hymna.
Zatímní velitel 22. čs. střeleckého pluku z Francie, pplk. Poirée, loučí se s vojíny
odcházejícími na frontu a na brzkou šťastnou shledanou jim provolává: „Nazdar,
bratři!” Mužné „zdar” je předzvěstí příštích odhodlaných činů stovky.

Několik řízných povelů a již vojíni odcházejí doprovázeni plukovní hudbou,
svými bratry vojíny a civilním obyvatelstvem. Na jarnackém nádraží jsou rozděleni
podle počtu vagonů. Nádražní signál zazněl. Přijíždějící vlak od Cognacu se zastavil
a již nás vítá mohutné „nazdar” stovky 21. pluku vedené praporníkem Gibišem,
který je vlastně velitelem celého transportu. Nastoupili jsme rychle do vagonů třetí
třídy a vlak nás odvážel na frontu, kde jsme se měli podrobíti první zkoušce způso
bilosti. Francouzové se chtěli přesvědčiti o spolehlivosti Čechoslováků napřed
v menších oddílech, než jich použijí jako vyšších samostatných jednotek. Většinou
jsme byli již sami staří mazáci. Jen sem tam jsi viděl ještě nováčka Američana, který
udiveně poslouchal vypravování příběhů z fronty.

Projížděli jsme různá romantická městečka francouzská a Paříž v noci. Všude nás
přátelsky vítali a zároveň se s námi loučili. Jen z různých zajateckých táborů hrozili
Němci pěstí nebo se posměšně ušklebovali.

Blížíme se k frontě. Jedeme v neosvětleném vlaku a za pošmurného jitra vystu
pujeme v Soissonu. Procházíme zpustošeným městem a jsme ubytováni přes noc
v opuštěných zříceninách. Germánská kultura nezničila však v městě obchodního
ducha; v ssutinách je zařízen obchod s vojenskými potřebami a potravinami. Sem
tam se ti mihne příjemná tvářička místní obyvatelky, která zpestřuje život v těchto
troskách. Jsme zde rozděleni na skupiny; my tvoříme 10. skupinu a jsme přiděleni
k 61. divisi VI. armády. Velitelem skupiny je npor. Bláha. Ten nás odvádí na
nástupiště, kde vsedáme do amerického auta, projíždíme městem a nestačíme ani
sledovali zrakem všechny ty hrůzy války. V předměstí Soissonu jsme představeni
veliteli 61. divise generálu Modelenovi, který vychází ze sklepního úkrytu a přá
telsky nás vítá. Pak vjíždíme do polí. Všude zříti jen spoušť, kde zářila smrt a cyklon
lidské zběsilosti. Auto zastavilo u vesnice, která však byla zakreslena jen na mapě; ve
skutečnosti nebylo po ní ani památky. Byly tam však v dolech umístěny francouzské



zálohy. Ihned se kamarádíme s francouzskými „poilu”, kteří jsou právě tak zvědavi
zjistiti něco o nás jako my o nich. Prohlížíme si zařízení v dolech, větrání, pozorujeme
u potoka vojíny, jak si perou prádlo, čistí si tělo, a vůbec ten pravý život vojenský na
odpočinku. Odpoledne za soumraku odcházíme do první posice. Vedl nás sergeant
roty, ke které jsme nyní přiděleni. Cestou nám ukazuje místa, kterých bylo dobyto
před rokem. Osm dní nepřetržitě tam trvala dělostřelecká příprava. Hlína je snad
stokráte převrácena výbuchy těžkých granátů; z betonových úkrytů trčí k nebi
zpřerážené traversy. Nedaleký les zmizel a jen pahýly vyrůstají ze země. Zkrátka je
to spoušť, kterou lidská ruka nedovede popsali. Němci na přivítanou právě střílejí
na silnici, což prý se děje pravidelně k večeru, aby rušili spojení a zásobování s krycí
posicí. Konečně jsme po tříhodinném pochodu a klopýtání dorazili v noci k rotě,
u které se máme nyní po 14 dní zaučovali. Přivítal nás nadporučík velitel roty a byli
jsme rozděleni asi po šesti do lehkých úkrytů; jsou to jámy asi 1 a půl m hluboké,
svrchu násyp z hlíny a kamení. Zařízení uvnitř velice jednoduché. Dřevěné sloupky
ve výši jámy ve vzdálenosti půl m a na nich připevněné 2 drátěné sítě tvoří ložnici
a ulička jíůl m široká pokojík k obývám. Drátěné sítě jsme si velice pochvalovali.
První den jsme byli sice po spaní trochu otlačeni, ale aspoň jsme nenašli po těle
žádný nemilý hmyz. U velitelství roty, které bylo v lese, kde byla v úkrytech
i kuchyně, byli jsme po tři dny pořádně zapřažení. Ve dne jsme pletli drátěné sítě,
„španělské jezdce”, házeli a stříleli granáty a stříleli z lehkých a těžkých kulometů.
V noci jsme kopali zákopy a stavěli před ně drátěné překážky.,Zaučovali jsme se ve
službě na polní stráži a v prvním zákopu. Poněvadž jsme viděli po prvé francouzský
granát, byly tyto tři dny pro nás nejen významnou praktickou školou, ale i pevným
přesvědčením, že jsme vycvičeni jako francouzští „poilu”. Výcvik byl mnohdy
rušen „Boši” — jak přezdívali Francouzi Němcům. Častokráte za svítání zabubno
vah nám budíček, že jsme vylítli rovnýma nohama a čekali připraveni k boji, ne
budou-li snad Němci útočili. Německé letouny kroužily ustavičně nad samými
vrcholky stromů lesa, fotografovaly a bombardovaly kulomety a pumami sebemenší
podezřelý úkaz. Konečně třetího dne večer jsme šli do předních zákopů. Zase jsme
rozděleni na skupiny po 5—6 vojínech a přiděleni francouzským poločetám. Ko
náme službu střídavě: 24 hodin na polní stráži a 24 hodin v prvním zákopu. Polní
stráže byly umístěny u kanálu asi 20 m širokého; naše byla v zákopu u zničeného
mostu a násep byl zvýšen pytlíky s pískem. Měli jsme službu společně s Francouzi;
nedivíme se té opatrnosti. Však vbrzku si nás „poilu” oblíbili a stah se našimi
nejlepšími kamarády. Na polní stráži byli 4 úderníci, z nichž dva pozorovah a dva
odpočívali. Vzadu byh dva granátníci, kteří stříleh granáty z pušek. Velitelem byl
bodrý a přísný francouzský desátník, který naměřil všech povinností stejně jak nám,
tak Francouzům. Na druhé straně kanálu stavěh na noc též Němci polní stráž, tedy
na dohoz ručním granátem. Z kanálu vycházel mrtvolný zápach koňských zdechlin,
takže pobyt i z těchto příčin nebyl na polní stráži hodný závidění.

První zákop procházel vesnicí Anizy-le-Pineau a úkryty proti dělové palbě byly ve

sklepích, které jediné z celé vesnice byly k obývání. Nádraží bylo možno poznali jen
podle stop zbylých nápisů. Naše poločeta byla umístěnav pěkném sklepě opatřeném
přepychově drátěnými sítěmi a dosti velikým stolem pro pohodlí při jídle. Sergeant,
vehtel poločety, se o nás pečlivě staral; hlavně byl spravedlivý při rozdílení stravy,
což je ovšem na frontě nejdůležitější věc. Všichni jsme chválili umění francouzských



kuchařů a rádi jsme chodili k velitelství roty, abychom uslyšeli nějaké zprávy
z ulejvácké kuchyně. Dva muži přinášeli jídlo v míse a v konvi a jeden ověšen
lahvemi přinášel pověstný francouzský „pinard”. V našem salonním sklepení
prostřeli jsme na stůl a jedli jako páni. Když nastal venku klid a Bosové nás nechali
chvilku na pokoji, navštěvovali jsme bratry v sousedních poločetách aneb u npor.
Bláhy a naslouchali nejnovějším zprávám. Prožili jsme také jeden celý souboj dělo
střelectva, kde francouzské baterie v úplných masách vrhaly střely do německých
zákopů. Zde jsme pocítili ten materiální přepad francouzské fronty. Časté dělo
střelecké přepady Němců, noční ruch v zákopech a vrzání kol byly jakousi před
zvěstí německé ofensivy. Dokonce se mluvilo cosi o přestrojeném německém zvě
dovi, který procházel francouzskými zákopy. Hlavní štáb znepokojen těmito zprá
vami nařídil provést! přepad (coup de main) k nabytí jazyků-zajatců, od nichž by se
mohl dověděti nějakých spolehlivějších zpráv. Npor. Bláha vymohl u velitelství
divise svolení, aby 3 Čechoslováci se mohli zúčastnit! tohoto přepadu. Tito chodili
po 3 dny ráno asi 4 km za frontu, kde byl cvičen přepad. Velitelem skupiny byl
mladičký poručík, jemuž npor. Bláha své 3 svěřence odevzdal. Odpoledne se konaly
exkurse na polní stráž, odkud se přepad měl provésti; tam si každý bedlivě prohlédl
terén a byly navazovány přátelské styky s německou polní stráží, aby konala svou
službu bezstarostněji. Francouzi házeli Němcům svůj přepychový bílý chléb a pro
tější zase cigarety a doutníky. Konečně 25. května měl se přepad provésti. 24. května
odchází česká skupina z krycí posice, kde ukončila své zkoušky na frontě, na od

počinek do zálohy, do posice AUemagne. Na polní stráži zůstávají 3 opuštění bratři,
kteří se tklivě s odcházejícími rozloučili. Francouzští „poilu” utěšovali a obveselo
vali zbylou trojici a radili jim, aby se vůbec nevraceli zpět a zůstali s nimi u roty.
Přespali naposledy v svém sklepním pokojíčku a 25. května ve 3 hodiny odcházeli
na stanoviště lehce oděni, obuti v plátěných střevících, s granátnickou mošnou s 30
granáty a pistolí. Ve 4 hodiny byli již všichni připraveni v zákopu a skryti vyčkávali
dalších rozkazů. Ve 4 hod. 30 min. začal ječet jeden kulomet, po chvilce druhý, třetí
a další; ve 4 hod. 45 min. začíná slabě dělostřelectvo, pak palbu zesiluje, až konečně
nebylo možno sledovat! hřmění děl. Před zákopem všechno hučí, praská, plameny
šlehají, při zemi se vah' prach a kouř promísený zápachem prachu. Přesně v 5 hodin
zaznělo jasně „en avant” a již se řítí skupina ze zákopu přes kanál, kam hned hodili
zákopníci útočné lávky. Je slyšet skřípání způsobené stříháním drátěných překážek
a již se vrhají úderníci průchody na německou polní stráž. Tato na obranu střílí
z pušek a pravidelně ustupuje. Sem tam padl s výkřikem nějaký „poilu”, ale v tom
hřmotu nebylo času dívati se po padlých. Konečně se Němci zastavili u jedné
skrýše, poněvadž nemohli dále ustupovat! pro palbu dělostřelectva. Německé dělo
střelectvo zpozorovalo, že je polní stráž zničena, a soustředilo palbu na její stano
viště. Nebylo času k dlouhému rozmýšlení a poručík s odvážným „hurá” hnal se na
Němce, strhl svůj oddíl a řež skončila bojem muže proti muže. Kdo se nevzdal, byl
zabit, ostatní zajati. V největším spěchu ustupuje údernická skupina se zajatci, aby
jí německé dělostřelectvo neznemožnilo ústup, do svého zákopu. Každý ze tří
Čechoslováků odváděl si svého zajatce a hlásil odevzdání veliteli pluku, který se ze
zákopů díval na provedení přepadu. Vtom přebíhá kanál francouzský poručík, ale
zraněn výbuchem šrapnelu klesá do drátěných překážek. „Poilu” kolem něho pře
bíhají, a každý hledí zachránili sám svůj život. Krátký pohled 3 Čechoslováků



stačí a již vybíhají opět ze zákopů k raněnému poručíkovi. Odnášejí ho do zákopů
a dále asi 100 kroků na provisorní obvaziště. Na cestě se setkávají s npor. Bláhou,
který z radosti, že vidí své 3 svěřence neporušeny, vesele je objímá a vítá. Raněný
poručík s díkem vykládá npor. Bláhovi, že ho oni tři stateční Čechoslováci zachránili
od jisté smrti, chválí jejich odvahu a totéž hlásí právě přicházejícímu veliteli pluku.

Případ úspěšně skončen a zajato 8 Němců. Kolik bylo raněno Francouzů, nevím,
poněvadž br. npor. Bláha si odvádí svou trojici do zálohy, vyptávaje se cestou na
různé podrobnosti přepadu.

Hukot děl doznívá a z dálky, z posice „Allemagne“, přibíhá skupina Čechoslováků
vstříc svým bratřím, radostně je vítá a odvádí do skrýše mezi ostatní Francouze. Po
jednodenním odpočinku odváží auto skupinu do Soissonu. Na cestě vystupují před
velitelství 61. divise a npor. Bláha hlásí veliteli divise odchod své skupiny Čecho
slováků. Velitel divise vyvoláváz řady tři Čechoslováky, kteří se zúčastnili odvážného
přepadu a projevili takovou statečnost, a dekoruje je francouzským válečným křížem
s divisní citací.Pak nasedají a odjíždějí do Soissonu, kde se shromažďuje každá stovka
od 21. a 22. pluku. Večer opouští transportČechoslováků opět pod velením prapor
níka Gibiše bojové pásmo, kde podle nových zpráv počali opět Němci ofensivu. Ne
radi a přece z rozkazu vracejí se Čechoslováci z fronty k svým mateřským plukům,
aby se po nabytých zkušenostech stali instruktory při dalším zdokonalení výcviku.

Br. Voců:

Trampoty bratra Chrta.

„Caporal ordinaire” třinácté roty 22. pluku v Jarnacu bratr Chrt byl jednou
z originálních figurek, která nejvíce poutala pozornost velitele roty. Bylo také proč.
Chrt byl vysoké, vychrtlé postavy a stár asi 38 let. Podlouhlý a vyhublý jeho obličej
byl zdoben mohutným knírem, jehož konce pyšně trčely skoro až k očím jako dvě
natěračské štětky. Nos měl široký a silný, vlasy nosíval rozcuchané a uši mu trochu
odstávaly. Byl-li rozčilen, koutky úst se mu nervosně škubaly a brada se mu třásla.
Usmál se velice zřídka, vypadal, jako by se zlobil, a jen z jeho dobráckých očí se
dalo soudit, že je dobrák od kosti.

Jako „caporal ordinaire” vedl kuchyni, obstarával nákupy, zkrátka bylo mu svě
řeno, aby pečoval o tělesné blaho roty. V Jarnacu se kupovalo maso u civilního
řezníka. Za několik dní stal se Chrt jeho postrachem, neboť nikdy nebyl spokojen,
jednou se mu zdálo maso špatné, jindy zase vrčel, že je v něm mnoho kostí —

vždycky našel nějakou vadu. Řezník už si pro něho připravoval maso zvlášť, jen aby
měl svátý pokoj, ale Chrt huboval vždycky a byl nespokojen ze zásady.

Podle francouzských vojenských předpisů musí býti při vydávání masa přítomen
některý z velitelů rot a lékař. Došlo na velitele roty, u které sloužil Chrt. Chrt se
zase zle mračil, byl nespokojen, ukazoval na kosti a nechtěl maso vůbec přijmouti,
spoléhaje na svého rotného velitele, až rozzlobený řezník přihodil na váhu pěkný
kousek masa a řekl;

„Teď budeš snad spokojen!”



Chrtův rotný zvědavě pohlížel na Chrta, jak se asi zachová. Ale ten se stále
kabonil a hrozivě koule očima, prohodil k řezníkovi česky:

„Ty kluku zlodějská, ty se vyznáš! Jako bych něco chtěl, co mi nepatří!”
Rotný se zasmál. Řezník si toho všiml a tázal se: „Co to řekl?”
„Ze je spokojen,” vysvětloval poručík.
Chrt sice francouzský mnoho nemluvil, ale rozuměl dosti dobře a s nevolí se

obrátil na svého rotného velitele:
„Bratřeporučíku, jen mu to řekni, že je lump a zloděj. Ten jeho dvouposchoďový

dům jistě z poctivého vážení nenarosil. Pane, ten nás šatí! Kluci chtějí jíst, a kde já
to mám brát, když nás každý okrádá!”

V měsíci červnu dostal 22. pluk převozné kuchyně. Chrt je za pomoci bratrů
přitáhl k rotě a rozběhlse na poručíka.Ani v kanceláři nezaklepal, j ak byl rozčilen, vra
zil dovnitř, nervosně přešlapoval a v rukou vztekle mačkal čapku. Poručík, jakmile na
něho pohlédl, ihned uhodl, že se stalo něco hrozného. Chrtovi se vousy pod nosem
j ežily, oči měl vypoulené,koutky úst se mu rozčileně škubalya v obličej i byl celý rudý.

„Čo se stalo ?” tázal se poručík.
„Bratře poručíku, dostali jsme pochodnou kuchyň,” vyrážel ze sebe trhaně Chrt,

„pojď se jen podívat, co je to za krám. Jakživ jsem něco podobného neviděl. Ta byla
jistě s Napoleonem v Moskvě. Já myslil, že mě raní mrtvice, když jsem ji uviděl.
Vypadá jako koráb, co jsme s ním přijeli z Ruska.”

Poručík si nasadil čapku a šel si tu kuchyni prohlédnout. Za ním si vykračoval
Chrt dlouhými kroky a klel česky, německy, ruský i francouzský. Když k ní došli —
stála na nábřeží u řeky Charenty před ubikací roty — zadíval se na ni poručík také
s podivením a s překvapením. Kuchyně skutečně připomínala model válečné lodi.
Byla vysoká, podlouhlá a štíhlá, jako by chtěla čeřití vlny, čerstvě natřená černou
barvou, vpředu trčel vysoký komín jako na parníku a kotel měla jen jeden. Kolem ní
bylo plno československých bojovníků a zle ji kritisovali.

„Bratře poručíku,” pravil Chrt jedovatě, „to koukáš, viď. Tos nečekal a já také
ne. Rád bych věděl, jak v ní budu míchat polévkou. To abych ji vždycky postavil
někde u jednoposchoďového domu a míchal s okna prvního poschodí, jináč to
nepůjde. K téhle kuchyni nám musejí dát Francouzi velbloudy nebo slony, koně ji
neutáhnou. Ta bude žrát topivo! A to říkám, já v ní vařit nebudu, ať mě raději na
místě zastřelí!”

Poručík Chrta konej šil. „No mlč, to přece víš, že na frontě nebudeš vařit plynem
nebo elektřinou. To je asi jen prozatímní kuchyň a jistě dostaneme nějakou moder
nější, až půjdeme na frontu. Než i kdyby nám zůstala, snadno se jí v bojích zbavíme.
Tys přece takový starý voják, a to by bylo zle, aby sis s ní neporadil. Na frontě ji
postavíte na nějakém hodně nápadném místě, důkladně pod ní zatopíte mokrým
dřívím, aby hodně kouřila, utečete od ní a Němci už ji dělostřelectvem rozbijí.”

„Taky že to udělám, jak přijdeme na frontu,” utěšoval se Chrt, ale pak zavrtěl
pochybovačně hlavou a pokračoval: „Nevím, nevím, ale myslím si, že se jí nezba
víme. Téhle kuchyni se nic nestane, ani kdyby na ni střílelo sto kanónů.”

Opět uplynulo několik neděl. Pluk odjel do Darney, pobyl tam kratší dobu a pak
šel pěšky na frontu do Alsaska. Chrt byl při těch pochodech zasmušen jako noc.
Zkusil s kuchyní jako pes a bez hněvu nemohl na ni ani pohlédnout. Tloukl a kopal
do ní, až duněla, a z hněvu vůbec nevycházel.



„Jen vrč,” říkával, když kuchyně na jeho kopance odpovídala temným duněním,
„ale aby ses rozbila, tu radost člověku neuděláš. Proč mě jen pánbůh trestá!”

Velitel roty se vyhýbal Chrtovi na sto honů. Chrt se sice vždycky choval slušně,
ale nikdy neopominul, aby se nezmínil o té starobylé kuchyni:

„Ten křáp mě přivede do hrobu nebo aspoň do kriminálu. Už jsme ji několikrát
převrhli, aby se rozbila, ale potvora drží jak turecká víra. To je nezmar!”

Koncem měsíce října nastala doba bojů. Bratr Chrt stál s kuchyní v malém údolí
za Vouziers a ani jí již nenadával. Měl jiných starostí dost a dost. Rota byla v záko
pech a Chrt pracoval dnem i nocí, aby měli bojovníci co jíst. A převozná kuchyně
jako by měla nějaký talisman. Jeden kůň byl u ní zabit, druhý oslepen, dva kuchaři
raněni, ale ona zůstávala bez pohromy a sloužila Čechoslovákům co nejvěrněji.

Když se po bojích vrátilpluk znovu do Darney, udeřila i hodina Chrtovy kuchyně.
Před odchodem do vlasti dostali Čechoslováci novou výzbroj i výstroj, nové kuchyně
a nové koně. Staré převozné kuchyně byly odváděny a posílány do Epinalu.

Bratr Chrt se loučil se starou kuchyní už vesele. „Tak už jsi ve cti dosloužila, jdeš
na výměnek, přijdeš do Epinalu a bezpochyby tě dají do starého železa. Já ti ten
zasloužený odpočinek přeji a sobě také. Natrápila ses mě dost, ale odpouštím ti to,
jen když to všechno dobře dopadlo. My pojedeme do Cech. Tak buď s bohem,
stará, a vzpomeň si někdy na Čechoslováky!”

Jar. Kučera:

Hrůzy války.

„Na tom velkém pochodu, na tom velkém pochodu...” neznělo tentokráte nad
táhnoucím praporem.

Sotvaže jsme ušli kilometr, již bylo slyšet: „Nezpívat, ticho, nekouřit!” To zna
menalo, že jsme v krajině špatné pověsti, kde nebylo radno vydávati se příliš za terč
slídivému zraku nepřítele.

Proto byl pochod velice nudný a únavný.
Setmělo se a znovu jako každodenně nastával život na silnicích. Tentokráte však

bylo zvláště rušno.
Pěší, auta i povozy s koňskýmpotahem, vozatajstvo, a zdálo se, že vše kolem tebe

letí závratnou rychlostí rychlovlaku. Patřil jsi na to bez zájmu a jen mozek zachy
cuje náhodnou myšlenku: „Kam to vše jde?”

Umělé maskování po obou stranách silnice tísnilo nás jako skalní koryto, jímž
protéká dravý proud řeky.

Kdesi na obzoru poletují svatojanské mušky a hrají svou rozmarnou hru, jednou
splynou v jediné světlo a po druhé zase se prohánějí jako děti.

To na posicích pátrá slídič po slídiči.
„Stát!” ozvalo se táhle a hned každý hledá místo, kde by si odpočinul.
A opět řítí se ten známý ruch kolem do neznáma...
Však sotva usedneš, již slyšíš „dále” a znovu se každý zvedá, a to buď s po-

pěvkem, anebo s povzdechem.



Čechoslováci v záloze V. armády u silnice 44, severně Remeše.
Les Tchécoslovaques en reserve de la V. Armée sur le routě No. 44 au nord de Reims.

Pochod krajem Champagní v záloze IV. armády.
La marche des troupes T. S., reserve de la IV. Armée en Champage



Letecký snímek řeky Aisny a obce Vandy. — Photo ďAvion de I* Aisne et du vlllage de Vandy.



A stále jen ty umělé vysoké stráně kolem nás zabraňující rozhledu. To pobouří
ospalý klid a spíše ze zvyku ptáš se souseda: „Kde to jsme?” Nevím,” zabručí
a kdesi vpředu ozve se: „Všivá Champagne!”

Některou chvíli se zdá, že procházíme vesnicí, možno-li trosky kolem nás tak
nazvat.

Tiše, bez hlesu, jeden za druhým, rota za rotou těžkým krokem jdeme kupředu
a každý má hlavu schýlenu, jako by spal a snil. A snad většina byla duchem v dáli.

Mohutný stín mne zarazil v té pláni bez stromů a bez domů. Bledý měsíc jako by
sám byl zvědav a nahlédl do toho temna a ticha. Bílá zeď, avšak na první pohled
poznáváš, že zde před tebou prošla ta ničivá bouře války.

Bílá zeď, zbořený štít, vytlučená okna, propadlý strop, černý komín stojící jako
výstražné znamení chodci a konečně hromada ssutin jsou neklamnou známkou
smutné tragedie, která se zde odehrává. A tak dům podle domu, trosky vedle trosek
žalují na krutou zlobu lidskou. Nikde není krovu ani živé duše, všude jen jediný
veliký hřbitov, samá smrt a zhouba. Procházíš, a nevíš kudy, vesnic a osad všude
dosti a na všech vidíš krvavé stopy války.

Konečně k druhé hodině stojíme opět ve vesnici, na kterou hledíme již bez zájmu.
Není lepší než ty, které jsme minuli.

Nové „kupředu” zní již hlasem jaksi znaveným a řady naše řidnou. Několik
bratrů vzadu a ti, kteří vydrželi, jdou jako stroj s touhou odložit břímě a praštit
sebou za ním.

„Jó, jó — to jsou pochody, vojno, povol, hej rup!” aspoň tím si v duchu ulehčují
a zas hledí, aby vyplnili v řadách nastalou mezeru.

„Hrome, kam koukáš, vlez mi na hlavu!” rozohnil se kdosi přede mnou. „To už
zase stojíme, aby je šlak spral!” myslím si, když vpředu znenáhla nastává jakýsi
šum. Za chvíli mi kterýsi bratr oznamuje, že jsme na místě a že budeme ubytováni
v dřevěných barácích.

Znaveně sundávám pušku s ramene a opírám svůj tlumok o ni. Zvolna se ztrácí
rota za rotou, až konečně dojde i na nás.

Jako slepá koťata hrneme se na dřevěné palandy a v malé chvíli již kdosi chrápe
spánkem spravedlivých.

„Člověče, ticho, nevíš, že létají aera! Vrčí jako pes na kost!” protestuje kdosi.
Jsme znaveni, vtip však dosud nevyprchal.
Ozývá se káravý hlas a ponouká nás k následování v odpočinku. Usínám a v polo-

spánku ještě slyším poučování vysílané stráže.
Ticho kolem v kraji, ticho v táboře; jenom stráže někdy při směně mocným

zabouchnutím dveřmi na sebe upozorní.
Prudká rána do nohy mě probudila. Tmavá postava motá se jako vidina a cosi

bručí. Dotčen takovouto návštěvou a nemilým probuzením pozdravuji svého hosta
rovněž s příjemnou náladou.

„Člověče, kam se hrabeš ?”
„Ale lež,” ozývá se odpověď.
„Ach, to jsi ty, Frantíku?”
„Co je to za rámus ?”
„Jdi se podívat ven, tam je boží dopuštění.”
„Prosím vás, jděte se bavit jinam.”



Však umlkl i hlas varovný, když se dostal do extase nevědomých.
V malé chvíli se zvedl znenáhla průvod zvědavců ke dveřím. Hromový rachot

probouzel ostatní spáče a za chvíli se tísnili všichni před barákem.
A skutečně hrozná bouře zuřila na východě. Obzor tmavý byl v jediném blesku

a mocné rány otřásaly zemí. Hádalo se všelicos, než jisto bylo, že je to bouře války,
jejíž následky snad brzy uvidíme.

Konečně uklidněni zalezli jsme opět každý na své místo a pozdě ráno, kdy již
mnozí vševědové oznamovali slavnostně objev blízkého vojenského domova, zvedali
jsme se se svých lůžek.

Bouře ještě zuřila, nevzbudila však již zájem.
Během dopoledne jsme doplnili své zásoby a šli si prohlédnouti nej bližší okolí.
Pohled na zničenou vesnici, která byla terčem nepřátelského dělostřelectva, byl

hrozný. Když jsme se vrátili, byli jsme překvapeni návštěvou některých bratrů
důstojníků 21. pluku, mezi nimi i poručíka Rytíře.

K večerupřišel rozkaz, kterývarovalpředpožitím špatné vody, a za tím následující
otravou plynem. Někteří bratři u 21. pluku trpěli touto otravou.

Druhý den asi o desáté hodině vedli francouzští vojáci německé zajatce kolem nás
a mezi nimi bylo prý i několik Cechů. Jak byli, chudáci, překvapeni naší pří
tomností zde!

Třetího dne odpoledne asi o třetí hodině jsme již pokračovali v pochodu dále
přímo přes holá pole. Asi po dvouhodinovém postupu došli jsme k údolí, kde bylo
rozryté pole celé sírově zbarveno. Bylo to zničené skladiště plynových granátů.

K večeru jsme se zastavili u blízkého lesa. Před námi šel 21. pluk. Tento se
rozestoupil na strany a náš pluk prošel. Bratři obou pluků se vespolek zdravili a ně
kteří jednadvacátníci otcovsky nabádali příslušníky mladšího pluku: „Tak, kluci,
držte se, jděte napřed, ať nám neuděláte ostudu!”

Byla to přímá výzva, ale přece cosi mohutného znělo z ní.
Nad námi kroužilo francouzské letadlo a shodilo hlášení pro dělostřeleckébaterie.
Brzy jsme došli nějakého městečka, které zůstalo celkem zachováno, a zde jsme

zůstali do rána. Noc nebyla nikterak klidná. Sotva jsme ulehli, nastal hřmot motorů
a rachot střel. Nad městem kroužila eskadra německých avionů a rozpoutal se
zuřivý boj. Se všech stran chrlily baterie oheň nad město a mocné výbuchy granátů
zanikaly v hromových ranách pum svržených s německých letadel. Konečně dlouho
po půlnoci nastal klid. Avšak časně zrána pokoušel se opět nepřítel dostati se nad
město a neustal po několik dní v svých pokusech.

Kolem desáté stáli jsme opět připraveni na další cestu. Jak je přirozené, každý
jsme se předem zásobili, čím kdo mohl, a osvěženi vesele jsme nastoupili cestu.

Sotva jsme zašli asi 100 kroků za poslední barák, již nás vítal první pozdrav
našeho ochránce. Tmavý jícen děl patřil na nás tázavým zrakem jako každý Fran
couz: „Qu’est-ce que c’est cela.”

Vždyť již viděli různé tváře, avšak podobného vojska zde přece nebylo!
Byli rozestaveni v borovém podrostu suchém od činnosti těchto jinak tak tichých

obyvatel. •

Les jsme minuli a zelená planina nedávala ani zdaleka tušit, co se v prostoře
několika metrů skrývá. Na konci se táhl zelený pruh křovin. Od něho v polích
a lukách ve vzdálenosti asi tří set kroků bylo znáti tmavou klikatou linii polních



opuštěných zákopů vedených před lesem. Jejich tichý klid rušil dojem dvou
opuštěných německých tanků, které zůstaly viset přes zákopy.

Cím více jsme se však blížili k těmto místům, tím více v nás vzrůstala předtucha
čehosi, co nás v nejbližší chvíli očekává. Zpřerážené stromy, hluboké jámy, hustě
rozseté, prozrazovaly každému z nás, že přicházíme v místa, kde válečný vichr svůj
tanec provedl do všech důsledků. A další důkazy v několika minutách. Když jsme
došli k lesu, otevřel se nám obraz zhouby a zkázy. Les vyjma několik málo stromů
v kraji byl úplně vyrván z kořenů. Nebylo jediného pařezu, který by byl zůstal
v zemi. Dříví bylo rozsekáno na drobné kousky a zasypáno zemí. Spíše by každý
řekl, že je to zorané pole. Jen množství silných klacků potvrzovalo, že v těchto
místech stál kdysi les. Tato známka prudkého dělového boje nám mimoděk při
pomenula onu ranní bouři před třemi dny. Pomalu ani jsme nezpozorovali, že jsme
se octli v linii mrtvých. Po pravé straně silnice německé zákopy. Pohozené přílby,
jednotlivé části ústrojů, pušky a opuštěný kulomet byly toho dokladem.

Než to byl počátek a pokračování potvrzovalo naši předtuchu. Zde bylo možno
vidět hroznou tragedii hrdinů „Vaterlandu”!

Zákop nebyl dosud spojen, jen v jednotlivých děrách byli skryti němečtí vojáci
po jednom, po dvou i po třech se tísníce v malé prostoře. Tak je také našel okamžik
smrti. V délce asi dvou set metrů bylo sedmdesát mrtvol hrozně rozbitých. Útok
musil přijít tak náhle, že bylo nutno pomýšlet jen na sebeochranu. Celý boj, jak
nasvědčovaly okolnosti, byl proveden asi takto:

Němci byli zakopáni v silničním příkopu u vesnice. Před nimi byla volná neosetá
pole obsazená jen hněvivými Francouzi. Posice tyto obsadili Němci chvatně na
svém velkém ústupu. Zakopali se jen tolik, co by kryli každý své tělo, místy ojedi
něle, někde dva až tři.

Francouzi učinili přepad nejdříve dělovou palbou a pak nepozorováni dostali se
až k samým zákopům. Na povel vrhli ruční granáty, a co nezničily tyto, dobili sami
v šíleném boji muže proti muži. Zkrvavené mrtvoly zůstaly v různých posicích na
svých místech, tam, kam se uchýlili před několika snad hodinami a kde je smrt
překvapila. Hrozný pohled. Utržené temeno hlavy, obličeje, prsa rozervána, ba
i o zem opřené trupy bez hlavy. V jednom místě byla na hromadě jen kupa různě
zvrácených těl. Mladý poručík, který dlel právě na pravém křídle, zmohl se ještě
na tolik, že vyskočil vstříc vystřelené střele, která jej v tomto vyražení okamžitě
sklála. Za tohoto výpadu Francouzů, tak skvěle připraveného dělostřelectvem, bylo
jistě u Francouzů málo ztracených životů, neboť nikde nebylo vidět ani jedinou
jejich mrtvolu; byly patrně ihned sebrány a pohřbeny ve chvíli oddechu. Pohřbili
mrtvé protivníky bylo prací zvláštních vojsk k tomu účelu určených.

V řadách nepřátel byl v té chvíli jistě ukrutný zmatek, jak jsme poznali v malé
chvíli. Asi čtvrt hodiny za německou linu pociťovali jsme ukrutný zápach. Sli jsme
právě malým údolím zarostlým mladým hájem. Na pokraji ležel mrtvý opuštěný
druh německého důstojníka. Nemožno říci z jaké příčiny, patrně pro zranění, musil
zavést svého osedlaného koně k silničnímu příkopu a tam jej střelit přímo do hlavy.
Kus dále naskytl se nám nový obraz.

V tomto háji byl snad umístěn nějaký trén, který byl výpadem Francouzů tak
překvapen, že zanechal na místě obrázek chaosu. Vozy rozbité a koně i obsluha



pobiti. Vše nyní zamořovalo kraj nesnesitelným zápachem a hejna much označovala
místa mrtvol a dávala každému blížícímu se chodci výstražné znamení.

Asi po desetiminutovém pochodu dostali jsme se z těchto příšerných míst na
pusté pole. Za námi smutně stály trosky Soupey jako jediný očitý svědek strašných
dní a odehrané tragedie. Duše se otřásala, když jsme pomyslili na nešťastné oběti,
jakým koncem zašly, zatím co doma v různých koutech Evropy je čekali nebo
modlili se malí košiláčkové za své otce, aby se jim brzo a zdrávi vrátili.

Slunce příjemně hřálo a jeho paprsky se rozlily po zemi; zaplavili jsme celý vrch.
Důstojníci se sešli k nějaké poradě. Před námi se táhlo šikmě malé údolí a za ním
vrch podobný tomu, na němž jsme stáli.

Vtom se roznesla zpráva, která rázem vyplašila veškeru melancholii z naší mysli.
Němci, aby pomstili utrpěnou porážku, užili podivných a strašných prostředků.

Dodnes nemohu pochopit, jak může člověk stvořený k obrazu božímu použiti
podobných prostředků k boji. Tomu mohou naučiti jen hrůzy a otupělost války.

Němci, jsouce donuceni přesilou opustiti své zákopy, uvázali mrtvoly svých
kamarádů na miny. Když pak spojenecká vojska přešla a zdravotnické oddíly počaly
odklízet mrtvoly zanechané na bojišti, došlo ke katastrofě. Jakmile vzaly za uvázané
mrtvoly, vylétly celé zákopy do povětří a pohřbily tak pod sebou další nešťastníky.
Bylo třeba býti opatrným i při pohřbívám mrtvých.

Zatím se vrátili naši důstojníci z porady a řadili jsme se znovu do čtyřstupů
k dalšímu pochodu.

Na protější stráni snášeli, někde i z opatrnosti stahovali Francouzi mrtvoly roz
troušené po polích do společné šachty. Mimoděk vzpomínám na dojem, který ten
kráte učinil na mne děj ze známého francouzského románu,,J’accuse”, kde mrtvoly
po bitvě se zvedají a hrozivým hlasem volají: „Žaluji!” Jasný den dával možnost
nahlédnouti do kraje, kudy přešla právě strašná řež, kde smrt kosila po celém
okolí.

Přehnalo se mnoho dojmů jako obrazů. Vždyť ani ten mrtvý nebyl Němcům
svátý a musil sloužit jejich válečným účelům.

Nesmazatelným písmem se nám zapisoval do duše náš odvěký nepřítel a postava
„Boche” ukazovala nám nahotu své kruté bezohledné duše a vybízela k ostražitosti
a volala po pomstě v toužebně očekávaném boji.

Srtm. Bělina:

V kulometném kursu v St. Yriex .

V zacházení s kulometem Hotchkis jsme se cvičili v kursu v St. Yriex, malém
městečku, ležícím v pahrbkovitém kraji pokrytém jehličnatými lesy a jedlými
kaštany.

V květnu a červnu roku 1918 byl to již třetí kurs, v kterém se Čechoslováci
seznamovali s automatickými zbraněmi francouzské armády. Zda byl ještě další,
nevím, ale pochybuji, neb bratři a důstojníci, kteří tam byli jako instruktoři, odjeli
s námi po ukončení našeho kursu a převzali velitelské funkce u kulometných rot,



které byly z nás postaveny, a to 2. a 3. kulometná rota 22. čs. pluku. V našem kursu
se vzdělávali dva důstojníci ruské národnosti.

S počátku jsme se učili rozbírati kulomet, jmenovali jeho části, a mimo kulomet
Hotchkis i druhé kulomety, St. Etienne, německý i ruský Maxim. Později jsme
chodili cvičiti ven, běhati po kopcích a tak se připravovali na boj v poli.

Než jsme si zvykli, zkusili jsme dosti, neboť kulomet hrozně tlačil do ramenou,
a nesl-li se tak půl hodiny, byl člověk celý rozlámaný a představte si, že někdy bylo
nutno nosili tuto tíži půl dne. Všemu člověk zvykne, i takovému nošení.

Nadávalo se, ne však ve zlém úmyslu, morál zůstal vždy dobrý. Nadávalo se

přece na vše, ba dokonce, i když se nic nedělo, nadávalo se na nudu, a když jsme
vždy ráno zvěděli, kam půjdeme, nadávalo se znovu a hromy posílaly, ale již při
prvním kroku po pohovu zaznělo zpěvem „ráz, dva, tři” — Chodíme, chodíme,
hoře... Bez zpěvu nebylo pohybu. Četa předstihovala četu a zpívaly se všechny
možné písničky. Při škrabání brambor primát měla: „Ach, jaká je to těžká věc, býti
panský myslivec...

” Ta se zpívala trojhlasně.
Jak hodně bylo písniček, tak hodně bylo brambor. Dvakrát denně na husto,

jednou míchány s masem, po druhé s gulášem a zase obráceně. Říkávali jsme, že
nám dávají brambory proto, abychom nebyli bujní. A ani se nám nepřejedly. Slupli
jsme to vždy s chutí. Když jsme našli náhodou i ve chlebě celý nahnilý brambor,
stěžovali jsme si. Velitel posádky nám odpověděl, že to není nic proti strádání ve
frontě. Nic jsme si tedy nevystěžovali. Nutno však říci, že se to stalo jen jednou.

Nejhůře bylo s tabákem. Ten jsme nedostávali; proč, nevím. Pravděpodobně byl
určen jen vojsku v armádním pásmu. Účetním u roty byla asi 1 Slétá slečna a ta
chudák zkusila od nás mnoho pro tabák. Jakmile jsme ji spatřili, již bylo voláno po
tabáku a slibován jí dokonce i „hobl”. Ba jednou jsme se i vážně o to pokusili. Přišla
na dvůr v průvodu br. por. S., který ji z našich rukou vysvobodil. Celá se strachy
tetelila. Pochvalu jsme za to nedostali, ale my se hájili, že bychom jí neublížili a že

bychom ji byli jen pohoupali, aby poznala, co to je, a starala se o nás. Smíchu bylo
dost při představě, jak by se asi při hoblu tvářila. Musili jsme si tudíž tabák kupo
vali, ale i toho bylo málo. Jednou za týden trafiky fasovaly jen špetku za 25 ctm.

To bylo málo, a proto bratři chodili třikrát a čtyřikrát za sebou, a aby nebyli
poznáni, různě se přestrojováli. Prodavačka se vždy divila, kde se tolik Čecho
slováků bere. Náruživější kuřáci chodili dokonce po sobotě a neděli na zvláštní lov.
V ruce hůlku a na konci špendlík, hajdy na ulici k nádraží, kde byla nejživější
frekvence. Než byla ráno káva, byli již zpět s kapsou kořisti — špačků. Někdy také
ne, když je někdo předešel, a to bylo klení.

Zapálil-li si některý bratr důstojník v přítomnosti nás cigaretu, po málo tazích již
mu někdo jemně připomenul: „Nezdá se ti, že trochu dlouho kouříš?”, nebo „To
je doba, než ji zahodíš, beztoho ti nechutná”. A co měl dělat, zahodil ji, aby se
neřeklo, že je škrob. Dát někomu oharek nebylo radno, nebo by se bylo řeklo, že ho
protěžuje. Říká se, vojáci, děti a staří lidé jsou stejní.

Vraťme se k hoblu, který byl často udělován. Dával se za všechno, za německý
výraz — a těch bylo dost při vyprávění válečných dějů, až rozepře z toho vznikly,
je-li to výraz německý či mezinárodní. Vešel-li příslušník jiné čety k druhé, již
dostal hobla. Měl-li někdo svátek, dostal jej také. Br. por. S. dostal slavnostního na
svátek svého patrona Jana Nepomuckého. Stůl, na kterém se ceremonie odbývala,



byl ověnčen a domácí kvartet mu hrál tuš. Hobl byl dvojí; čestný a trestný. Při
čestném se poctěný jen houpal a jen někdy se dotkl zadní částí těla lavice nebo stolu,
ale při trestném se lavice polila vodou, aby tělo lépe přilnulo a jeden z účastníků
držel trestaného v půli a tlačil ho dolů, někdy si naň i sedl, aby se nemohl prohnouti
a tak uniknout! nárazu. A nárazy byly důkladné, jen to zadunělo. Po takovém hoblu
bolela zadní část těla dlouho. Před výkonem předcházel zpěv a při dávání taktéž
a všichni musili zdravit. Po výkonu musil dotčený bratr poděkovat anebo chytře
utéci. Ne-li, dostal znovu.

Na ostrou střelbu jsme jezdili na střelnici, vzdálenou asi 2 hodiny cesty. Jednou
jsme prý při nepřímé střelbě zastřelili krávu. Pokud to bylo pravda, nevím. Při
poslední střelbě jsme ověnčili káry chvojím a květinami tak, že ani kola nebylo vidět
a lidé se zastavovali a divili, co oslavujeme.

Po zaměstnám jsme chodili do okolí a učili se francouzským slovíčkům. Večer se
doma prováděly různé čertoviny, vyprávělo se ze života, kuly plány do budoucnosti,
válčilo se a zvláště Itálii jsme vyčítali, že prohrává. Celou mapu Evropy jsme
změnili.

Ani milostná dobrodružství nechyběla. Někdy dopadla dobře, a tu bylo trochu
závisti, jindy špatně, a tu zas bylo smíchu dost. Jednou se také vypravila pětičlenná
skupina pod vedením br. Petra, starého Srbáka, jinak „číča Péra” zvaného,
v místa, kde jsme při cvičení přišli na paseku. Tam pracovala děvčata, mladá jako
laňky. Na sobě měla plátěnou halenu, sukénky pod kolena, byla prostovlasá, nohy
měla bez punčoch v dřevácích a tolik se smála.

Bylo to asi na hodinu cesty od nás. Parta se tam vypravila na obhlídku, zda lze
něco podniknout a nějaké to dobrodružství zažít. Vrátili se pozdě večer, rozradost
něni a šťastni. Celý druhý den vyprávěli, co je tam děvčat a jakých, chodí prý s nimi
jeptišky, je to asi pensionát, zněl jejich úsudek, a říkali si: Půjdeme tam co nejdříve,
ale budeme již chytřejší, něco z toho bude.

Nebylo však nic, neb nikam nešli. Třetí den byl v rozkaze čten zákaz procházky
v ona místa. Byli tam prý viděni vojáci (to byli asi naši hoši) a nedělá to dobře na
výchovu žen, které tam byly v nuceném držení. Neb to, co měli mládenci za
pensionát, byla polepšovna a donucovací pracovna pro mladá děvčata. Správa
polepšovny žádala vojenské velitelství o zákaz procházky v ta místa. Dotčení bratři
se tvářili udiveně a jen studem hořeli. Nechtěli nikterak pochopit, jak je to možné,
že prý samá taková hezká děvčata, a v polepšovně, to je asi podfuk. Ale nešli tam,
zákaz respektovali. Smíchu utržili mládenci dost a dost. Zvláště br. Petr, každou
chvíli se ho někdo dotazoval „Jaká byla, Petře?” a p. Dostal ovšem přiléhavou
odpověď, neboť Petr byl Srbákem a uměl vynadat. Podobných příhod se událo
několik.

Šest neděl uteklo jako voda, a přiznávám, že to byly nejšťastnější chvíle mé vojny.
Nemálo jsme se divili, když odjela brigáda na frontu a nás tu nechali. Co tam

budou dělat bez kulometů? Proč nás nevzali odtud? Nic jsme však nepromeškali
a dohonili jsme je v Attigny v plném cvičení a přípravě pro frontu.

Ze St. Yriex odjeli jsme do Jarnacu. V Limoge jsme přerušili jízdu a prošli město
s praporem v čele. Ve Francii je zvykem, že vojáci i občané vzdávají čest vlajce,
třebas neoficiální. Jiný smysl mají pro čest praporu než my. Kolik občanů pozdraví
prapor dnes u nás ?...



Hartman:

Z deníku Srháka.

9. prosince 1917 před půlnocí, Le Havre; úžasný spěch v přístavě, v přilehlých
barácích plno vojska. Odtud na Lysu do Courthézonu u Orange, blízko je Avignon.

Tedy ve Francii, zastávce po cestě z Ruska na Balkán. Co se o tom namluvilo
a nahlasovalo(!). A přes odhlasování se šlo na rumunský front, a zase přes protesty
jsme se hnuli 17. října od Dunaje na Archangelsk.

Studená Francie. Kamenné staré masivní stavby, v nichž studí i ta římsa nad
krbem, v kterém neumíme zatopit. Vyje ostrý mistral, třese holými platany a ohýbá
temné cypřiše. Rvavý smutek bezsněžných zimních nocí. Chce se plakat — po
druhé za války.

Ohříváme zkřehlé ruce nad svíčkovým plamenem, ale i duši je zima, poněvadž je
v ní prázdno. Je to snad vzpomínkou na zapadlé slunečné dny besarabského pod
zimku nebo tím, že člověk odházel myšlenku za myšlenkou, naději za nadějí do
brázdy, kterou zanechávala za sebou „Carica”, odvážející nás od břehů, druhého
domova. Proč jsme Rusy opustili, proč od nich utíkáme? Ze zklamali rozhodující
činitelé. Ti a s nimi tisíce „germanofilů” (což je jen paušální název!) nečiní ještě
ruského národa. A o něm teď uvažuji. Ne o snivých dívčích očích: jejich „prosčajtě”
a ne „do svidanje” bylo posledním pozdravem. Ale jsou mužíci, úředníci, studenti,
dělníci, kteří trpí. Nejsou bez chyb; ale dostojevští hrdinové jsou výjimky, které
cizina ráda zevšeobecňuje.

Je pravda, že bychom Rusko „nezachránili” — to byl ten oficiální důvod k na
šemu odjezdu; je pravda, že bychom tam válku nerozhodli. Těch 12 tisíců ji však
nerozhodne na žádné frontě, a není to jedno, kde nás zahrabou?

Co platný úvahy rozcitlivělého vojáka proti rozumu politiků. Teď jsme ve Francii
a pojedeme na Soluň. Do Prahy je cesta opravdu dlouhá.

26. prosince. Koleda. Od včerejška máme nový výstroj, šedomodrý. Před třemi
lety jsem oblékal podobný, myslil jsem si, že ho nepřežiji. Zatím zpráchnivěl na
asijských hranicích. Štědrý večer jsme oslavili s Drbou, Palouškem, Hrbasem v ho
spodě zpěvem a pitím — jak by jinak. Aspoň se odehnaly myšlenky, které nejsou
k ničemu. Vzpomnělo se na Oděsu a Berezovku — to bylo před rokem a je to pří
jemné; to ostatní bylo dávno a už to není pravda. Vánoce, vánoce! Dočkáme se vás
ještě jednou? A kde? Ze tu aspoň trochu sněhu nenapadlo. Člověk si zapírá i ilusi
a přece je jí rád. Tak by se chtělo rozběhnout dnes domů po rovné bílé cestě.
Kleknout za noci na práh a vyplakat to všechno hoře dlouhých dní a všechnu radost
okamžiku. Posílám vám pozdrav, drazí, žije-li kdo z vás...

Si. prosince. Odjíždí I. batalión, my zítra. Formuje se česká armáda ve Francii.
Před námi přibyli již dobrovolci z Ruska. Scházejí se známí a budou pohromadě.
A bude jich hodně. České vojsko na západě! Tak rádo by se tu zůstalo s nimi, zatím
jdeme pryč — na Soluň!

Byl jsem opět v Orangi. Zase ten kámen. Sedavá masa s hnědými a zelenými
skvrnami stromoví. Živoucí kámen ulic, kostela a pomníku, který věnuje „Farron
dissement ďOrange a ses enfants morts pour la Patric 1870—1871” a odumřelý



kámen římského amfiteátru a vítězného oblouku Mariova. Podobné asi jsou všechny
osady jižní Francie. Západní kultura, na niž se člověk rozpomíná, nechav ji kdesi
v stepích ruských. Válka je zde patrna méně než na Volze; připomíná ji ovšem
některý „poilu” a hovory, z nichž poznat, že každý tam někoho má nebo někoho už
ztratil. ,,C’est la guerre.”

Do francouzské knihy jsem se tu ještě nepodíval; které jsem nenechal v Rusku,
leží nerozřezány v kufru. Noviny, ilustrace v „La vie parisienne” a „Le sourire”, to
je vše, čím vnikám do zdejší civilisace.

Pro nás život celkem nudný: trochu služby, konané automaticky, nějaký „préfe
ranc”, café noir a víno, též lepší cigareta africká po „nezáživném” francouzském
tabáku. Ulice Courthézonu jako neživé ve dne, opuštěné v noci. Leckde za rohem
zní táhlý zpěv Bosánců „... tugo moja”. Jaké dojmy má chytat člověk při odchodu
z Francie, v níž ani nebyl.

75. únor. Polná. Turecká dědina pod kopci. Mluví se tu srbsky a bulharský.
Dřevěné domky s pavlačemi a komůrkami v podstřeší (komnaty pro Turkyně).
Nábytek, pryčny a rohože; na ohniště širokým otvorem padá déšť. Kromě ojedinělé
cikánky žen nevidět: jen za úsvitu jsou voděny do potoka se mýt. Miniaturní
minaret. „Kafana”: holá jizba, v níž se při kapce kávy vykouří 10 cigaret za hodinu.
Na návsi pod dutým stromem prodavač tabáku a fíků, stále tichý a stejně trpělivý.
„Dežurnýu bataliónu” shání ráno občany s mezky pro palivo do blízkých kopců. Na
východ širá úrodná rovina, na sever obrysy„Kajmak-Calanu” s širokým bílým hřbe
tem, špičatý „Soko” a oblý „Kožuch”. Na nich sníh, zde pod nimi se otvírá jaro.

Všechno to nazývá Ferda Houdek v exaltaci „panenskou zemí”. Dřepíme tu už
tři týdny; už jsou zahojeny odřeniny na nohou po 25kilometrovém pochodu
ostrým štěrkem nedokončené silnice z Vertekope. Kus světa zůstalo za námi od
1. ledna 1918. Večerem vysvitla duha, když jsme sedali do vlaku v Orangi: holubici
s mírovou ratolestí jsme však ani cestou nepotkali. Kolem proletělo Marseille,
Nizza, Monaco, Livorno, blaživé slunko, svítící jako z vody, rozkvetlé růžové sady,
zrající pomeranče, palmy, krajiny jako vykoupané. Pak Rím, Taranto; starý fran
couzský křižník „Guichen” odevzdal nás v Itei řecké půdě; krkolomné horské
serpentiny do Brale. Nakonec Soluň; tábor v Mikře; fíky, mandaríny, víno. Pře
hlídky ministrem války, prestolonásledníkem, slavnostní hostiny s přípitky o vítěz
ství a o svobodě. Všechno to zmizelo, i ty jemné mořské vlny, které nutily ke kašli.
Zbylo jen trochu nudy nebo únavy: horský vzduch je však zahání.

Žiji poustevníčky: s knížkou chodívám na kopce. Okolo kámen a trsy keříčků
i suché trávy, sem tam žlutý kvítek. Dole pod nohama Polná: cihlové střechy
porostlé lišejníky. Některým ohrazeným nádvořím mihne se zahalená žena. Hrají si
děti, křičí osli, kdákají slepice, štěká pes. Slyšet vojenskou muziku a vzdálená děla.

19. května. Cechové se sbírají do Soluně. Pojedou do Francie. Od všech srbských
pluků vojáci i „djaci”. My tu zůstaneme: „rezervní pešadijski potporučnik” je prý
srbským poddaným. Přátelé od čety už odjeli, nevysloužili si toho oficírství. Ani
jsem se s nimi vzletně nerozloučil: bylo mi příliš smutno. Ještě teď si chvilku
zateskním; uvidíme-li se kdy?Ale za nimi se nechce. Zase za moře a toulat se, jak
dlouho? Špička „Sokola” se svými zákopy je blíže; přirostla už k srdci.

V noci jde na směnu 1. pluk, tak my už také brzo vyrazíme. Už jsme se pocvičili
dost i nohy po kopcích otužili.



Je po deštích. Opravdu jarní dni, slunečné a vlažné. Nad zelenými poli zpívá
skřivan, po luzích kvetou petrklíče a trnkové keře. Noci tiché, mírně chladné,
hvězdnaté; bez pastýřek a trosů — Hellas je kdesi za námi. V Rusku je mír; co naše
brigáda tam ? A co česká divise ?

23. března. Celou noc jsme se sem šplhali. Chráněni příkrým kopcem probíráme
se z únavy a osušujeme se z deště a potu v „zemunicích”. Je klid, jen zřídka přešustí
nad hlavami granát a tluče ze skály pod námi štěrk: je tam Horni Požár — několik
chat a v nich stráž kolem plukovního praporu.

V hlavě zní ještě melodie „Bože pravdě, ty što spase”. Nevím, proč mě včera tak
dojala. Za soumraku jsme stáli u „monastýrského lesíku” očekávajíce komandanta
divizije; řady vojáků nehybné, tiché, zamyšlené. Déšť studí, noc houstne. V tom
tichu se hraje hymna. Maně šeptám s ní: „čuj i otsad naše glase”. Slyš i hlasy ně
kolika českých dobrovolců, ztracených v dalekých cizích horách... Snad se pohnul
v duši chvilkový pocit opuštěnosti, snad se to ozvalo nějaké přání, vidět tak státi
české šiky, českou slyšet hymnu. Těžce, osudově zní: „srpskog kralja, srpski rod”.
A je to tak silné, že člověk věří: s nimi i nás, s nimi i nás!

Tam dole „lubičiče” voní a mezi zelenými pruhy osení tuším i ve tmě bělati se
kytice rozkvetlých slív a zde je zima. Tam kdesi na jihu rozžehují světla po městech,
v nichž kypí život, a tu je ticho. A přece se nechce tam dolů: je tu dobře. I ti sušení
králíci odněkud z Afriky chutnají denně. Nechtělo by se odtud ani „na odmov” do
dědin: těžká cesta dolů. Do Francie by se teprve nechtělo. Ctu noviny italských
dobrovolců,mám tu i „La NationTchěque”,ito je jakési spojení. Nechce se měnit
fronty.

Četa také vzpomíná vesnu. Nehlučně, vřele zní: „Stiže premaletě, sadi cura cvetě
— ej! šeboj, zumbul”. (Zpívejte, junáci! Svatba v domovině je daleko.)

Opět Soluň. Duben. Zase týž tábor Mikra, jen baráky jiné: jsme už majetkem
Francouzů. Tak přece pojedeme i my.

Málo jsem na horách pobyl. Rozkaz odebrat! se ihned k velitelství divizije stihl
mne o půl 9. večer, kdy jsem se vracel z „položaju” 1. pluku. Po rozloučení s četou
— bylo až dojemné — sestupoval jsem do Dolního Požáru až do rána, louče se se
známými roztroušenými po svahu.

Cekáme na loď. Jsou tu i z druhé divise a jiní. Poznáváme se: různé stáří, různé
povolání. Většina se na Francii těší, já broukám: „Z cizího bláta do vlastní louže”
apodobně. Cekánínenípříjemné. Jsemv bídnénáladě. Ke všemu zas kašlu a chrkám
krev.

Vycházky do města, debaty, vtipy, četba na posteli, francouzská mluvnice, zpěv— vše, co se dělávalo v zajetí a co nemá dnes smyslu jako každé zabíjení času. I šach
se zas objevil a nevyhnutelný preferanc. U něho ovšem první Král, není-li zrovna
na procházce se „svým adjutantem” Kublem. Kryštof deklamuje své básně, Linaj
píše tajně stálé prvotiny, Houdek zase slibuje, že kdysi namaluje soluňskou zátoku,
šedou za večera, s modrými a červenými pruhy. Dr. Rezek si trhá beznadějně
s tváře chloupky. Nechybí víno ani koňak, které jen stupňují šibeniční nudu.
V městě vše, co jen může být; kromě toho staré rozvaliny, kus spáleniště a důstoj
níci všech spojeneckých armád.

Celkem si nepřipadám jako oř, který je rád, že ho sedlají. Jsem unaven, a proto
resignován. Někdy je sice teskno po horách atd...., nutno však dělati hrdinu.



Moře. „Visoko u granju mimo gore zvezde i široka pesma mora u tišinu čuje se
oko nas...” Srp nového měsíce odráží se v třasavých čarách na hladině, opodál
šedají se obrysy ostrova Milošů. Jsme druhý den na palubě „Sv. Anny”. Tichá
jižní noc. Ondrášek si s kýmsi pobroukává ve stínu „přiložíme líco k líců, pozdra
víme večernicu”. Jakési myšlenky o mládí, jemné duši se vřelým srdcem — raději
se posilňovat v jídelně! 15. dubna: odjíždíme dál. Je k večeru. Na 30 lodí se dává do
pohybu, část jich se odděluje na sever, hydroplány krouží nad vodou. 19. dubna:
Malta. 22. dubna: Bizerta. Temně modré nebe přešlo do tmavé zeleně a ta zas do
jasného safíru. Africký břeh. Vše jako namalováno jasnými barvami: olivy, palmy,
pole, bílé domy, červené střechy a nebe modré s bílými obláčky. Silný chladný vítr.
Jedeme k severu velmi rychle. Západ slunce všech možných barev. Měsíčná noc,
vítr hraje v lodních drátech. 25. dubna o půl 5. hodině odpoledne Marseille. Pevná
půda pod nohama, ale peníze chybějí. 29. dubna večer. Blížíme se Cognacu.

Cognac. V deset hodin večer uvítání na nádraží. Ze zástupu čekajících dobrovolců
hlasy: „Nazdar, Tondo!” To Havránek a Píka se ke mně hlásí, krajané; a já se jim
představuji jako neznámým. Nepoznal jsem jich ani netušil. Půlčtvrta roku jsme se
neviděli. Zmužněli. Kus války, kus zajetí mají za sebou. Nyní z nich zírá český
voják, smělý, radostný. Mihl se sen dalekého už mládí, kus rodného kraje zavanulo
sem. A tím zapomenuté nadšení, které už dlouho potlačoval zvyk tvrdé povinnosti.
Jásavá síla, která zháší únavou. Chodíme spolu a vzpomínáme.

Bude třeba též trochu se zušlechtit, šetřit na šaty. „Les, Tchěques” jsou zde
oblíbeni a už zdomácněli. Naše uniforma — ta „parádní”, kterou jsme vytáhli
z kufrů — je tu nezvyklá, naše oči asi divoké. Jsme drsnější. Někteří z našich myslí
už na povýšení, zapomínajíce na spoustu prostých vojáků z Ruska. Také důvod,
proč jsme měli zůstat u Srbů.

Čilost, srdečnost i veselí — tím dojmem působí město i vojsko. Ceskofrancouzské
ovzduší. Zdá se známějším, bližším. Cosi „mírového” je tu: promenády i besedy
v rodinách — jak dávno už toho nebylo! Jsem neohrabaný, musím se učit. Chybí
i zásoba konversačních slov.

Válka je považována za samozřejmost, rovněž její oběti. Každý plakát k nové
válečné půjčce zvyšuje jen enthusiasmus.

Jamac. Posádka 22. pluku, k němuž jsem přidělen. Reka Charente, v níž jsem se
první noc s Ferdou vykoupal, v domnění, že přeskakuji louži. Květen. Učím se
českému velení a psychologii českého vojáka. Disciplina volnější. Příliš mnoho
debat a kritiky — věci, které ve válce jsou povážlivé; familiární tón patří do sou
kromí. Bratrství nemohu uvyknout, poněvadž jsem viděl na ně hřešit. Bojím se, aby
incident na cestě z nádraží nebyl charakteristický. Obráceně však chápu nedůvěru
kolektivu k nám, jednotlivcům novým a do jisté míry cizím, s jiným názorem na
„vojáctví”. Ze srbského „postoje” čpí asi vzpomínka na rakouskou dresuru. Časem,
zvlášť na frontě, si porozumíme. Trochu se přizpůsobit bude ovšem nutno.

Ctu nyní dost a dýchám plnými plicemi májový vzduch venkova. Ochutnávám
kombinace domácí a cizí kuchyně, večer víno, jež je lahodné. V menáži často veselo
a hlučno, někdy až příliš. V spleti nej rozmanitějších hovorů křižují se vtipy všech
kalibrů. Stupnice letor — od divokosti Kadlcovy až po klidný úsměv kapitána
Husáka, notujícího si tiše své „modrají se pomněnečky”. Mezitím úsečné věty
i elipsy á la Žáček a jiných, kteří mluví „naplno”.



Místních zajímavostí jsem dosud nepostřehl. „Provincia”. Na Rusi by mohla být
tato vesnice slušným „újezdným gorodkem”. Tady není ničím. Proto bez půvabů.
Jakousi dámou, kterou neznám, byl jsem prohlášen hlupáčkem. Připouštím, že
mohla mít pravdu.

St. Maixent. „Však my máme svého jenerála.” Tak trochu historický okamžik,
kdy si člověk zanotí písničku, která se stala pravdou. A tu písničku jsme si zazpívali,
slyšíce, že M. Stefánik je francouzským generálem. Jsou ještě chvíle, kdy je člověk
přístupen! velké radosti. A to byla taková chvíle, ačkoliv jinak nejsem obdivovatelem
„hvězdiček na rukávě” a vyznamenám (svá jsem nedávno prodal). Ale ,,c’est la
guerre” a jenom vojenství je ted velkou věcí.

Až bude mír, svlékne náš jenerál uniformu a půjde zas po svých hvězdárnách.
I my půjdem po svých — všednostech. Jak že jsem to kdesi četl? My, pro něž
„nenávist musí býti písní naší práce... A potom škrtnem nenávist ze svých slov
níků. .. otřeme rty a budeme líbat čela českých dětí... ”

Ano, otřeme rty! Ačkoli
nenávisti nemáme.Cimusí dobrovolec nenávidět? Rozpomínám se, ale myslím, že

jsem nenávisti neměl, ani když jsem psal přihlášku do Kijeva, ani nikdy potom.
Věděli jsme, že bude nutno zabíjet, ale proč při tom nenávidět, když jdeme proti
systému, proti moci, řádu, starobě...

Pouštím se do „filosofování”! Spatné znamení pro vojáky! Však tady se vojákem
ani necítím. Jsme žáci. Sbíráme válečné vědomosti. Jsou nutné asi tak jako patina
na mědi. Jsou stále stejnou věcí s různých stran obracenou: zabíjet, jakkoli se dá,
dát se zabít podle pravidel. Základy jejich nám dala drahá Austria, ostatek si při
dává každý podle svého. Dlouhý výklad francouzského instruktora o „kulometném
hnízdě” na příklad, potom dlouhý volný překlad tlumočníka se všemi distancemi,
intervaly atd.... a Sidlík to k velkému úžasu přelítne lehkým, nečekaným „štur
mem”. To je tak obyčejně efektivní výsledek školy pro „chefs de section”. Ze se
v takovém ovzduší malují „croquis” s hejnem vran v povětří, rozumí se samo
sebou. Proto své paměti nezatěžkávám, třebaže dr. Hobl tvrdí „hochu, to je vážná
věda”. Proto žiji bezstarostně. A proto se zas nudím.

Bohudíky, že se červenec chýlí ke konci. S ním zanecháme město toto tím, čím je:
velkým vojenským táborem, ovšemže ne bez komfortu. Američané si velmi libují:
jim se nedivím.

Aspach. Půl září. Dni se krátí, noci jsou věčné. V opuštěných zahradách dozrává
ovoce, kterého nikdo nečeše. Není kdy spát. Ve dne samá hlášení o samozřejmostech
— jak to bývá v posiční vojně; od soumraku do rána nervy napjaty, v mysli všechny
„boyau” a „tranchées” s jejich „posty” a očekávanými eventualitami, jež se ne
uskuteční — jak to bývá v první linii. Barevná světla raket, ojedinělý zvuk vybuchlé
bomby a ticho, které nemůže upokojit. Velký úsek pro rotu a polovinu kulometů —
denní procházka dvouhodinová. „Abris”, stavěné mohutně, skýtají útěchu jako
kupka sena proti blesku. Však jsou tu zbytečné; děla mají namířeno na zálohu
v takovém Bourbachu.Ta nás plašila z nejpříjemnějších siest, kdy se člověk vmyslil
do útulného klidu, seděl v pěkné jizbě se starým prádelníkem a sloupkovými hodi
nami a zadíval se na jedinou astru rozkvetlou pod okny; k tomu stříbrný svit
měsíce, láhev pinardu na okně, v ruce „Cyrano” v originále — kdo si mohl přáti
víc ? Od toho se utíkalo do sklepa a tam někdy celou noc uvažovalo, není-li to také
zbabělost — dát se v takové krásné scenerii na oddechu zabít.



Posice, jež byla letním bytem, stává se nervosní. Pánův „coup de mam” ani
Kloudovo „tir indirecť* ji uklidnit ovšem nemůže. V létě i ve vystrčeném Kreuz
waldu dýchalo to klidem lesa; podle častého hluku je tam teď někdy bouřlivě.

Před námi široká rovina až někde k Mýlhúzům, rozrytá sítěmi zákopů. Sem tam
strom, rozvaliny, dráty a tráva, léta nekosená. Za námi kopce, do kterých by se
špatně utíkalo. Nedaleko je Thane: možno si tam sednout do kavárny nebo po
modlit se v kostele. Možno tam koupit si hedvábný kapesníček ze zbloudilé rakety;
je na něm vyšit věneček z pomněnek a v něm: „Souvenir ďAlsace.” Kdesi daleko
na východě je podobná země: „Na modré straně je Hlučín.” Jeho sousedé odtud
naň vzpomínají.

Na obzoru visí balon captif. Zdá se mi, že je tam od věků a že jej nebude lze
strhnout. Začínají podzimní deště, mírné, ale vytrvalé a studivé. Prodlužují dvoj
násob černé noci a přibližují k sobě dva světy různé plížícími se hlídkami.

„Daleko jsou Střebovice, v dáli Děhylovo, Dobroslavice, na modré straně je
Hlučín.”

Z Rougemontu do. ..
Zase jednou úklid kufru. Dlouho se do něho ukládajívěci „na památku”. Až v něm

není místa. Pak se něco vyhodí a něco zas přidává. Tam zůstane ruská šavle, která
nikdy nebyla k ničemu, ale dlouho se nezahodila, tam plášť a balík knih; tu zas
rezavý revolver a bulharské talíře, o nichž nevím, proč jsem je až sem vláčel. Jsme
na cestě ze známého a čímsi blízkého Alsaska. Baterie už jsou za námi i camouflage,
visící podél cest jako divadelní kulisy. Začínají pochody. Etapní ovzduší: měníme
front.

Točíme se stále kolem čáry Belfort-Reims. Proměnlivá, postupující záloha. Noc
lehy v lesích, pod hlavou třeba mraveniště. Vinice a klidné dědiny ustoupily
krajům, kudy šla válka: hromady kamení, kde prý stály osady, pahýly, které zbyly
na místě lesů. Rada Němců, kteří si vykopali úkryty pro své hroby.

Denní odpočinky, noční pochody. Podle pravidel. Rozčleněný postup řídkým
lesním podrostem. Čerstvé stopy po ustupujících Němcích. Sem tam černoch,
který si sem přišel pro smrt nevěda proč.

Nápis „kapitoly” stále nedopsán: k mezníku se stále nedošlo. Den podoben dni,
dojmy se rychle střídají se zatrženými jmény na speciálkách, která snad někdy
vybaví podvědomé představy. Kraj uchovaný v říjnových barvách, ale ty zůstávají
nezažity.

Jsme v děrách čerstvě vyhrabaných na kraji lesa; vystřídali jsmev noci Francouze.
V měkké půdě vybuchují granáty, která v Kalinovi budí pocit „jako když zub trhá”.
„Holubář“ hledá se svými ptáky prapor. Zleva od 5. roty přinášejí raněné a mrtvé.
Kdesi před námi teče Aisna. Za ní se zvedají stráně s dědinami. Francouzská děla
mlčí. Nad hlavou vrčí aeroplány: připadáme si jako slepice přikrčené na dvoře,
které vědí, že nemohou uletět. Cestičky v zmoklé trávě zakrýváme haluzím.

„Taja”, probrav se z dřímot, svolává „svůj štáb”. Nějaká rozprávka o něčem, co
nás čeká. Nevím, proč se tak chce na cosi vzpomínat.

Voliéry le Sec. Asi půl listopadu. Na odpočinku po kampani skončené. Týden už
je mír. Slovo, na které jsem se neodvážil ani pomyslit. Vše se změnilo. Jako sen to
připadá: večer na Aisně, kdy se nám oznamuje v zákopu, že byla prohlášena Česko
slovenská republika, i když jednoruký generál Gouraud zdraví náš prapor: před



naším šikem, za zvuků naší hymny. Brzy potom věnčí francouzská baterie své
kanóny a radostně volá, že je příměří.

Tady přestává sen. Člověk si mne oči a obírá se sebou. Otázka, o které se čtyři
léta neuvažovalo: co bude se mnou? Osoba se odděluje z kolektiva: zůstává na ní
jen poprašek tmele, jednotící myšlenky.

Hlásí se únava, na kterou ještě nedávno nebylo kdy. Únava s kašlem a revma
tismem, podobná první myšlence v ruském zajetí „dneska se vyspím”. Leč spánek
nebude na místě. A tu nevím, nemám-li závidět bratřím, kteří zůstali u Terronu.
Touha po domovu, která se ozývávala, dnes chybí, protože je neznám poměr
k novému životu.

Půjdu do Vittelu, koupit si boty a kamaše, abych vypadal slušněji, „až přijdem
domů” .. .

Skpt. Joska:

Český otec a Sokol.

Druhá rota 22. střeleckého pluku byla rozložena od města Vouziers vlevo. Naše
1. kulometná rota měla těžké kulomety rozházeny po celém úseku I.-22. praporu.
Často jsem procházel ve dne i v noci celý úsek praporu a jednoho dne odpoledne —

bylo to, tuším, druhý denpo útoku — zpozoroval j sem ruch a šum v zákopech2. roty,
kde byla přidělena naše 4. kulometná četa. Tento rozruch byl způsoben příjezdem
bratrů tělocvikářů z Paříže, kterých se hoši vyptávali, co je v světě nového.

Vedoucím sokolského družstva byl tehdy — nemýlím-li se — adjutant Seidl od
2. roty. Kolem něho se shlukl malý hlouček kamarádů zvědavých na novinky
z Paříže. Rozhovor netrval však dlouho. Od velitelství praporu byl dodán rozkaz,
aby každá pěší rota vyslala ihned před zákopy hlídku pod velením nejméně desát
níka. Byly asi 4 hodiny odpoledne a jest jisto, že, jakmile v té chvíli někdo vystrčí
třebas jen hlavu ze zákopů, bude od Němců neodvratně zastřelen. Každá rota měla
vyslali hlídku přímo ze svého úseku ve směru k německým zákopům.

Bratr Seidl, adjutant 2. polní roty, je povolán k veliteli roty. Dostává zde rozkaz
k sestavení a vypravení hlídky. Obrací se k přítomnému mladému urostlému desát
níkovi a krátce nařizuje: „Milouši, ty půjdeš!” a připojuje bližší vysvětlení ku pro
vedení hlídky. Když vše náležitě nařídil, dostal mladý desátník svolení vybrali si
z mužstva ty, které žádá s sebou.

Učinil tak a hlásí adj. Seidlovi, že hlídka je připravena. Bratr Seidl přivinuje
desátníka k své hrudi a nařizuje mu ještě, aby čekal dalších rozkazů. Líbá desátníka,
svého syna, a odchází, mamě skrývaje své pohnutí, zákopem směrem ke mně. Zasta
vuje se a žádá mne: „Zůstaneš-li zde, buď tak laskav a pozoruj mého hocha, v kterých
místechpadne.” Slíbil jsem vyplnili jeho přání. Poděkoval mi stiskem ruky a chvátal
do ústraní, aby snad neviděl to, co si viděli nepřál.

Hlídka s velitelem připravena očekávala rozkaz k vyražení. Dívám se tak na ně
mecké zákopy a počítám, do kterých míst mohou asi hlídky dojiti. Za malou chvíli
vidím, jak mladý Seidl utíká směrem ke mně, a ptám se ho, co se stalo, a on mi praví.



že rozkaz pro vyslání hlídky za bílého dne byl odvolán a že se tak stalo na popud
velitelů rot, kteří žádali velitele praporu, aby upustil od jich vyslání, protože by
nebyly měly účelu a byly by bývaly celkem zbytečně vydány v nebezpečí.

Přichází také Seidl, otec, který se již také dověděl o protirozkazu, a šťasten, že
našel svého syna zdravého, září v obličeji. Otcovská láska svedla jistě krutý boj
s chladnou myslí velitele a vlastence. Náhodou bylo vyhověno oběma...

Skpt. Linaj:

Pěší pluk 23 amerických Slovákov.
Plukovní prapor.

Popelkou — a dodávám ihned: Popelkou z pohádky, která si, ač poslední mezi
svými rodnými sestrami, přece jen své a sobě patřící místo mezi svými dovedla
uhájiti — takovou Popelkou byl i 23. pluk čs. legií ve Francii.

Buď mi dobře rozuměno.
Jsme muži — přiznejme se mužně k svým chybám — jsme bratry — odpustíme

si je po bratrsku vespolek.
Bylo to v Monthureux a bylo už po všech bojích ve Francii.
Příměří — nezapomenutelné datum 11. listopadu — v jedenáct hodin, tedy 11.

XI. v 11 hodin uzavřeno a dávalo tak příležitost odmlčeli se milionům dosud roz
žhavených pušek a jícnům děl.

Krev na bodácích pozvolna usychala.
Naše brigáda — 21. a 22. pluk — odpočívala v Monthureux a těšila se na návrat

do vzdálené vlasti.
Na rodné střechy, na známá pole a lesy a mnohý na splnění svých snů.
Každý toužil zakotvili po dlouhé bouři — spokojeně dožiti své sny.
Každého mamě ztraceného okamžiku bylo líto.
Bylo na bíle dni, že se příslušníci naší I. brigády pokryté slávou dní u Terronu

a Chestres — všichnibez výj imky — vrátíprvní do osvobozených Cech,ve hvězdách
však bylo psáno jinak.

V Cognacu musí býti vybudován nový pluk s pořadovým číslem 23.
Jako Jobova zvěst nesla se od úst k ústům zpráva, že od 21. a 22. pluku — od

každého po jednom praporu — vrátí se do Cognacu jako doplnění nově se tvořící
bojové jednotky.

A nyní je na nás — jednadvacátnících a dvaadvacátnících — přiznali se k své
chybě, o které se zmiňuji výše.

„Ne! Nikdy! Jak k tomu přijdeme, že se máme vraceli poslední s posledními. Co
jsme udělali, že nás takto chtějí potrestat? Ci snad — za to vše, co jsme udělali?”

Každý cítil své odloučení od mateřského pluku jako osobní pohanu — do té míry
byl 23. pluk přezírán.

A padala ostrá, neprozřetelná slova o „embuscés”, o „bratrancích” — nebylo
nikde dostatek kritiky, která by smiřovala.



Osobní ješitnost spojená s hrdostí a se jménem dosavadního pluku, s řadou
bratří, s nimiž prožito vše, i to nejhorší — pracovala, a jako vždy — na újmu celku.

Snad pro tento odpor — snad proto, že v Cognacu bylo mužstva dostatek, ku
přidělení praporu od brigády do Cognacu nedošlo — věc řešena kompromisem.

A tak odešli jen staří důstojníci a předurčený velitel nového pluku, major Poirée
— do té doby velitel III. praporu 22. pluku.

S ním pak já — jeho pobočník — v téže funkci, dále kpt. Machačík, Rytíř, Bělin
jako designovaní velitelé praporů

Mimoto důstojníci a poddůstojníci od brigády — příští to velitelé rot, čet a in
struktoři.

Nebylo nám lehko a nebylo proto radosti.
Ač nepadala snad trpká slova, přece každý z nás cítil jakousi křivdu, která se mu

děje a které se nemůže brániti.
Bylo to sebezapření, jak Slovensko ukázalo, bez podstaty, sebezapření v budoucnu

bohatě odměněné.
A myslím si, že i ta láska k mateřským plukům nás také trochu v očích třiadvacát

níků omlouvá!
*

Přibyli jsme do Cognacu začátkem prosince 1918 a chopili se ihned práce.
Energický velitel neznal klidu.
Zapaluje cigaretu jednu od druhé, pokulhávaje na jednu nohu — památka z války
diktoval a diktoval.

Cas spěchal a z vlasti nedocházely zprávy zrovna nejrůžovější. Slovensko — Su
detské země — všude neklid.

Práce rostla pod rukama — ve štábu pluku, u praporů i u rot se pracovalo
horečně.

Základy zde už byly.
Neúnavný velitel náhradního a společného „depa” mjr. Ciambelli vše připravil,

aby řádný chod prací byl zajištěn, a tak 3. prosince 1918 došlo k odloučení útvarů
nově tvořeného pluku od náhradního tělesa.

Mužstvo odevzdáno velitelům a nebude snad nezajímavé uvésti zde ve výtahu
první „Ordre de bataille”, jména prvních velitelů praporů a rot pluku.

Plukovní rozkaz č. 2. ze dne 7. prosince 1918.
Po dohodě s velitelem náhradního praporu a pod podmínkou dodatečného

schválení plukovníkem, velitelem Cs. brigády, major Poirée, velitel pluku, určuje,
jak následuje:

1. — velitelský sbor 23. Cs. pluku.
2. — velitelský sbor praporu v Jamacu.
3. — velitelský sbor náhradního praporu a služby.

Štáb pluku:
Velitel pluku: — major Poirée.
Zástupce velitele pluku: major Bourguiguon.
Pobočník velitele pluku: kapitán Moulet.
Pobočník velitele pluku: poručík Linaj.



Velitel pomocné roty: poručík Nováček.
Seflékař pluku: lékař II. tř. Freja.
Praporečník pluku: podporučík Veilland.
Velitel saper. oddílu.: poručík Macháček.
Účetní důstojník: poručík Mege.
Účetní důstojník: podporučík Jahl.
Zásobovací důstojník: poručík Fournier.
Velitel I. praporu: major Macháček.
Velitelé rot: poručíci Křupka, Šoupal, Stekl, Stejnek.
Velitel II. praporu: kapitán Rytíř.
Velitelé rot: poručíci Procházka, Nejedlý, Makovička, Rezek.
Velitel III. praporu: kapitán Bělin.
Velitelé rot: poručíci Werner, Votoček, Kratochvíl, Rypka.

Byl jsem tedy 2. pobočníkem.
V kanceláři bratr adjutant Jindřich Trnka — později kapitán — nyní tuším

JUDr. a advokát, neocenitelný kamarád a spolupracovník, dále br. Vegner a jiní.
Oni nejlépe mohou dosvědčiti, jaká tu práce byla vykonána.
Každý sebemenší rozkaz, připiš — dolů i nahoru — musil býti přeložen, jinak se

nedalo vůbec pracovali.
Znal jsem velitele příliš dobře — české rozkazy nepodepsal.
Až později — v Kroměříži teprve — podařilo se nám, že vycházely jen české

rozkazy, hlavní příčinou byly tu však obtíže technického rázu.
Nebylo prostě možno všechny ty výnosy ministerstva národní obrany, rozkazy

zemského vojenského velitelství, divise, brigády překládati a tak se administrativa
zjednodušila.

Naše práce se dařila.
Pluk se ani ne během 14 dní úplně zkonsolidoval. A tu se opět musím zmínili

o majoru Ciambellim, který všady a ve všem šel na ruku.
Bylo toho mnoho.
Oděv, výstroj, výzbroj, vše proběhlo jeho rukama a dodáno vždy pečlivě, správně

a včas.
Pluk po francouzském způsobu vybaven vším možným.
Hudba (náš starý, nezapomenutelný kapelník Jiřík — kde je asi nyní?), cyklisté,

holubáři, telefonisté, radio-„amatéři”,sapéři, „compagnie hors rang”, vše bylo brzy
v nej lepším pořádku.

A tak všude, u praporu, u rot i u čet.
Doplňování materiálem zabírá drahně času — nezapomínejme, že pluk nešel na

procházku, nýbrž pravděpodobně do pole, a proto válečné výzbroji věnována péče
největší.

Jak jsme potom v roce 1919 — na Slovensku — vzpomínali těchto dní a nikomu
už nebylo líto těch prázdných chvilek, které musily býti věnovány dozoru, spiso
vání, účtování atd., místo třeba i příjemnějším namnoze večerům.

A pluk byl vyzbrojen — nic nechybělo.
Kázeň v něm byla bezvadná — a musím říci — nejlepší ze všech pluků francouz-

ských legií.



Dům v Terronu v jehož sklepě bylo za bitvy velitelství Husákova praporu 21. pluku.
Poste de commandement du Btn. Husák du 21. Rgt. T. S. au cours des cpmbats de Terron.



Gen. Gouraud a Dr. Beneš při přehlídce čs. brigády v Houviné.
Gen. Gouraud et le Dr. Beneš passent en revue le 21. Rgt T. S.

Odevzdáni prvních čs. válečných křížů Drem Benešem v Hauviné.
Remise a Hauvlne aprěs la bataille de Vouziers et par le Dr. Beneš des premiěres croix de Guerre T. S.



Ti dobří hoši z Ameriky a odjinud jako by nám „vyhnancům” chtěli vynahradili
svou věrností, pih a poctivostí oběť, kterou jsme jim — podle jejich úsudku —

přinesli, přišedše od privilegovaných pluků brigády.
Ale oběti už nebylo, všechno se rozplynulo.
V nemenší míře přispěla k tomu i jejich skromnost, snad se cítili i trochu vinni, ač

viny tu nebylo.
Administrativa pluku byla rovněž v chodu, pluk byl připraven k odchodu kdy

koliv a kamkoliv.
A jak nejbližší budoucnost ukázala, byl připraven dobře, neboť to, co ukázal na

Slovensku, vytvořilo jeho tradici, z které každý jeho příslušník a pluk sám bude
čerpati posilu, vážnost a statečnost ve všech situacích, do kterých jej uvede osud.

Mezitím docházejí z vlasti zprávy a ani bývalí už bratři v Monthureux neza
pomínají.

Trochu těší, že ani oni ještě neodjeli, a tak přece je tu malá náplast i pro ony,
kteří se nechtějí smířit s osudem.

Odjeli sice před námi, avšak časový interval byl tak malý, že nemohl býti brán
vůbec v úvahu.

Přiblížily se vánoce 1918.
Naposledy pod cizím, třeba pohostiným nebem.
Příští už budeme doma, mezi svými.
Nuž, ještě trochu strpení, kdo čekal tak dlouho — tři, čtyři léta, ba i více —

přečká i tento celkem nepatrný zlomek času.
A k vánocům dostal i náš pluk dar, dar nad jiné vzácnější a drahocennější.
Pluk dostal plukovní prapor darovaný městem Cognacem.
Srdce se až zachvěje, vzpomíná-li na tyto skvělé okamžiky z dějin pluku a na jeho

prapor.
To, co u pluku nikdy neumírá, pod čím však, bude-li toho třeba, musí mnozí

vydechnouti naposled, viditelné znamení a odkaz kamarádů, jeden za všechny
a všichni za jednoho — toť prapor pluku, na jehož žerdi a vlajce příští věky budou
čisti hrdé dějiny těch, kteří k němu vzhlíželi v čas přísahy, plni ohně, zasvěcení
a lásky druh k druhu, plníce tak její slova: „A přisaháme při všem, co je nám svaté,
že budeme bratr bratra milovati a v nebezpečenstvínikdy jej neopouštěli.”

Ano, tím je prapor 23. pluku,vtěleným zosobněním pluku samého, a tím cennější,
že byl darován národem jiného jazyka a jiné rasy, národem, s nímž jsme se společně
bili pro vítězství pravdy a světové spravedlnosti.

Může býti vzácnějšího důkazu trvalé lásky než tato ?

Za slavnostní den byl určen 22. prosinec.
I nebe bylo příznivo — trvalý déšť ustal, samo slunce přišlo!
Nebyla to jenom slavnost pluku — i město Cognac měnilo svou tvářnost.
Byl to hold zamčených patriotů hrdinné brigádě a byl to hluboký pocit vděčnosti

za poskytnutou pomoc těmi, kteří dleli ve zdech Cognacu a připravovali se tam
k svým těžkým bojům.

Slavnostní chvíle nastaly.
Přijel zástupce československé vlády, dr. Beneš, a mnoho jiných vzácných hostů
Než — den došel i jiného výrazu.
Byl zároveň i dnem rozloučení.



Každý věděl, že se doba odjezdu blíží a že všechny ty milé projevy sympatie značí
ve skutečnosti „sbohem”.

V rotách bylo od rána živo. Všichni se snažili, aby byl pořádek co nejvzornější.
V štábu pluku jako v úle — telefon jen drnčí.
Snad jsme byli i trochu nervosní, a tak jsme s radostí přijali rozkaz k nástupu.Po dvanácté hodině stojí již řady bratří na náměstí Františka I, připraveny na

jedinečné okamžiky pluku.
Kolem jezdecké sochy císaře, po kterém náměstí pojmenováno, byla tribuna do

posledního místa vyplněná hosty.
Za naprostého ticha starosta města pohnutým hlasem vysvětluje význam dne

a odevzdává prapor ministru Benešovi.
Dlouhé řady bratří stojí nepohnutě, vlny hymen obou národů měkce prolínajívzduchem.
Ministr Beneš, zřejmě dojat, líbá prapor a po krátkém proslovu klade jej do rukou

tehdy už podplukovníka Poirée a tento opět klečícímu nadporučíku Weilandovi,
našemu prvnímu praporečníkovi.

Oba celují symbol a zástavu pluku.
Předstupují naši ranění léčící své rány v cognacké nemocnici — budou dekoro

váni ministrem samým.
Bez ruky, mnohý o berle, za tichého zření a mužné závisti hledí na tyto hrdiny

23- pluk, aby jim po chvíli, praporu, svému veliteli, vzdal čest v bezvadně provedeném defilování.
Byl to nezapomenutelný pohled na vyrovnané řady našich „poilu” pochodujících

za zvuků plukovní hudby Angoulemskou třídou.
Oči cognackých obyvatelů vyzařují obdiv a tichou lásku, za kterou jsme jim

vděčni dodnes.
Bylo to také předposlední defilování — defilování předcházející 3. leden 1919,

neboť v tento den duněly cognacké ulice pod našimi kroky naposled.
Odjížděli jsme domů.
Domove, ty sladký domove — ta vznešená píseň Britů je písní všech.
Nastupujeme — vlak se rozjíždí.
Poslední mávnutí rukou, podivné vlhko v očích — leckdo chvějícími se prsty

připevňuje na vojenský kabát ohnivou růži...
Sbohem — a náš bezmezný dík...
V roce 1928 pak na šťastnou shledanou!
A ta památka doprovází pluk stále. Vlála hrdě na Slovensku a v jejím stínu padli

jedni z nejlepších.
Vlaj hrdě dál, prapore náš, prapore třiadvacátníků, kdykoliv bude třeba, najdeš

nás vždy, jenom zavolej!
A také já si s hrdostí nesu do života, že jsem byl prvním českým adjutantem

prvého velitele 23. pluku amerických Čechoslováků a že mi osud dopřál, abychv bojích na Slovensku jako velitel 7. roty a části praporu mohl oceniti známé
přísloví: Lépe pozdě než nikdy.

A v těch bitvách ať už u Surdoku, Aba-Ujoziny, kde padl náš nadporučík prof.Ferdinand Procházka — nezištný, upřímný hoch — u Hamisky-Rožnavy, u Spiš
ských Vlachů, Bardiova, a to v době,kdyzář obklopující činy naší brigády ve Francii,



zář, pro kterou jsme křivdili bratrům třiadvacátníkům, nebyla o nic skvělejší než zář,
kterou si 23. pluk pracně vydobýval na drahém nám Slovensku — poctivě jsme se
k naší chybě přiznali a v koutku svých duší prosili tyto bratry třiadvacátníky
o odpuštění.

Rád se k tomu přiznávám, neboť tito hoši nemohli podati už krásnější důkaz, že se

každý, i ten nejposlednější zdárný syn, od mnohých tolik přehlížený, může státi jim
rovným, rovným v nadšení, práci, třeba ne už za stejných podmínek, ba leckdy
i horších.

Bylť 23. pluk amerických Slováků — zejména jeho I. a II. prapor (velitelé mjr.
Kloud a mjr. Machačík) — ve všech těch zápasech o východní Slovensko páteří
veškerých akcí, jichž se zhostil způsobem nejskvělejším.

V Cechách, na rodné půdě, 23. pluk už Popelkou nebyl!
A proto díky vám všem, kteří jste z jeho řad už odešli, z nichž mnozí už navždy,

díky vám, bratrům z Ameriky, kam jste se po vykonaném díle vrátili, že jste dovedli
svému pluku a svému praporu vydobýti takové místo, které mu patří.

Jsou tři pluky francouzských legií a všechny jsou první mezi stejnými!

Kpt. Bouchal:

Bitvafrancouzské legie vyhraná bez jediné rány z pušky.

Bylo to v jedné vesnici před Copem, kam jsme dorazili po celonočním pochodu
v ranních hodinách. Vesnice byla dosti bohatá, pěkná stavení a v stodolách přes to,
že nebylo daleko do žní, byly ještě značné zásoby slámy, v které jsme se božsky
ubytovah. Co je před námi, jsme my, prostí vojáci, nevěděli, ale že se tam bojuje,
jsme soudili podle značné střelby z pušek. Fronta nemohla být daleko. Za stodolou,
v níž má četa byla ubytována, vedle železná dráha na Cop a vedle stodoly stála
baterka, nevím, kterého oddílu. Mnozí, zvláště Američané, neucítili ještě prach
a byli nedočkavi, kdy to již začne.

Také se nám mělo toho brzo dostati. Druhé noci po našem příchodu za ranního
svítání přiběhl setník domácího vojska do vesnice, a aniž se sháněl po nějakém
veliteli, vběhl právě k mé četě do stodoly s křikem: „Legionáři, alarm, legionáři, na
pomoc, já mít batalión celý mrtev. Pancířák vjet mezi nás a všechno pomordovat.
Tam napřed být mnoho masa.”

A sotva viděl, že legionáři „dělat alarm”, utíkal k druhé stodole s týmž křikem.
Hej, hoši, chvíle je tady! Habán Vondra chytil fysilku za hlavně, zdvihl ji jako bič,

zatočil jí ve vzduchu a hnal se dopředu bez rozkazu. Bylo nutno Vondru upozornit,
aby se vrátil k druhým, tak že se alarm nedělá, že se do boje nechodí bez velitelů.

Zatím byl zalarmován celý prapor, a jak jsme viděli na klidné tváři praporníka
Machačíka, nebyla situace tak hrozivá. Rozmístil sice svůj prapor podél silnice a po
kraji vesnice, nařídil však dále jen pohotovost. Když pak po předběžném průzkumu
byla zjištěna situace, ukázalo se, že pan setník, velitel praporu, viděl celý svůj prapor
ve dvou mrtvých a třech raněných, od nichž ihned utekl. Teprve v odpoledních ho
dinách jsme dostali rozkaz prapor v první linii vystřídat, nenašli jsme však v zá
kopech na břehu řeky vůbec nikoho a na druhém břehu řeky byly zákopy maďarské.



Most vedoucí na Cop byl částečně demolován, pražce vytrhány, příční trámy
však zůstaly.

Při zaujetí vykázaných nám posic nikdo se nekryl, poněvadž většina bratří nebyla
ještě v boji, a tudíž se neuměla ještě bojově chovati, a nikterak se neobávali kulo
metů a hlav na druhém břehu asi 200 kroků vzdáleném. Volně se pohybovali po
břehu a klidně si prohlíželi kukátkem bolševiky na druhém břehu a bylo s podivem,
že se s druhé strany neozvala ani rána. V posici jsme měli dosti automatických
zbraní a čekali jsme jen na okamžik boje.

Bohuželnepřišel, neboť večer se bolševici zvedli a pelášili nazad tak rychle, že, ač
jsme je pronásledovali palbou a ihned za nimi spěchali, více jsme je toho dne ne
viděli. Přes značnou svou sílu, která dlouho odolávala domácímu praporu, neutekli
před zbraněmi, nýbrž před modrou francouzskou uniformou, poněvadž byli zpra
veni, že na naší straně jsou Francouzi a s těmi oni nechtěli prý válčiti.

A to byla první bitva našich legií, v které bohudík nebylo ani raněných ani
mrtvých. Vyklizený Cop jsme obsadili ještě téže noci.

Mjr. Hronik:

Podplukovník Ciambelli.

Mnoho z nás si jistě rádo vzpomene na doby pobytu v pohostiné Francii, zvláště
pak v kolébce naší francouzské legie, v Cognacu, na známé náměstí Františka I.
a budovu velitelství náhradního tělesa. Při tom nelze též nevzpomenout! našeho
velitele náhradního tělesa podplukovniká Ciambelliho.

Měl nás upřímně rád a staral se o nás jak „tatík” o své děti. V rozmluvě s Fran
couzi nejmenoval nás jinak než „mes Tchěques”.

Pocházelz rodnézemě slavnéhocísaře Francouzů,velkéhoNapoleona— z Korsiky.
Malé zavalité postavy, silných nohou ve šněrovacích botách a na hlavě sraženou

„képi”. Malá černá očka ve velkém kulatém obličeji byla stále živá přes jeho stáří
a rodinné těžkosti. Byl sice přísný, ale dobrého srdce.

Při začátku světové války byl již na odpočinku jako major, hlásil se však dobro
volně na prvé zavolám, a ne snad do služby v zázemí. Ba hlásil se pro službu na
frontě a skutečně byl ustanoven velitelem polního praporu a teprve, když ministr
války nařídil, že staří nesmějí zůstali na frontě, tu velmi nerad opouštěl své „poilu”.
Jeho bratr v hodnosti majora padl ve válce.

Nevím, jakým osudem stal se velitelem našeho náhradního tělesa, avšak touto
volbou nebylo pochybeno, neb podplukovník Ciambelli brzo porozuměl duši čs.
dobrovolce a staral se o nás, jak nejlépe mohl. Celý den pobíhal po Cognacu po
všech vojenských budovách, do nemocnice, do skladů atd. O vše se zajímal, jen aby
jeho Čechoslováci byli spokojeni.

Sám jako dobrovolně se hlásící dovedl cenili naše odhodlání, a proto nedal na nás
vůbec dopustili. Zvláště měl v lásce příslušníky 21. a 22. pluku.

Je známo, že po příměří a odchodu 23. pluku tvořil se v Cognacu a Jarnacu
24. pluk. Jestliže příslušníci 21. a 22. pluku měli k obědu mrkvičku neb brambory,
které nikdo nechtěl dlouho loupat, pak příslušníci 24. pluku měli již knedlíky a naše



národní jídlo vepřovou, neboť pplk. Ciambelli se staral, abychom místo části chleba
dostávali mouku. Vůbec 24. pluk v materiálních potřebách byl jeho zásluhou velmi
dobře zajištěn.

Pplk. Ciambelli v důsledku nedostatku poddůstojníků u náhradního tělesa a u
24. pluku, který neobyčejně vzrostl, jmenoval některé schopné vojíny od 24. pluku
poddůstojníky.

U 24. pluku bylo mnoho dobrých vojáků, nebyli však již rekrutováni jen ze řad
dobrovolců.

Příslušníků 21. a 22. pluku bylo plno po nemocnicích a po uzdravení byli posíláni
do Cognacu. A tak mnohý bratr, který prodělal boje v Alsasku a Argonnách, byl
nepříjemně dotčen, když viděl, jak u náhradního tělesa ti, „kteří čekali, jak to do
padne”, byli povyšováni do poddůstojnických hodností.

Mnohý si proto došel na velitelství náhr. tělesa a tam se potom odehrával ta
kovýto výjev: Bratr dobrovolec se ohlásil a pobočník jej pobídl, aby šel do kan
celáře pplk. Ciambelliho.

Jak vstoupil do další místnosti, pplk. Ciambelli pohlédl naň a povýšeným hlasem
dotazoval se, co jako tu chce. Příchozí neočekával tak hlučného přijetí a také často
znalosti francouzštiny neměl takové, aby mohl zřetelně a jasně vyjádřiti účel svojí
návštěvy, a nedostal se obyčejně dále než k známému: „Mon Colonel.”

Pplk. Ciambelli obyčejně ještě jednou se ho optal, co vlastně chce, nedostal však
opětně jinou odpověď než: „Mon Colonel.”

Tu ve své živosti pplk. Ciambelli mu prostě řekl, aby zmizel. Jelikož vojáček
chtěl z návštěvy přece jen něco vytěžili, šel velmi neochotně ke dveřím. Tu již pplk.
Ciambelli nevydržel a volal na pobočníka, aby ho vyhodil.

Vojáček konečně s kyselým obličejem odcházel, nebyl však ještě ve dveřích
u pobočníka, když podplukovník znovu ho volal a tázal se znovu, co vlastně chce.

Bratr podle stupně znalosti francouzštiny mu namáhavě odpovídal, že je bud od
21. neb 22. pluku, že byl na frontě, že byl raněn. Na každý takový důkaz pod
plukovník jevil živý zájem. Očka se mu obyčejně žahla slzami. A když mu bratr
líčil, že od 24. pluku ti, kteří nikde nebyli, jsou již poddůstojníky, poplácal mu pod
plukovník na záda a bylo dobře. Bratr dobrovolec byl druhý den desátníkem.

Když se blížila likvidace „depot”, byl pplk. Ciambelli na návrh vojenského
zástupce v Paříži pozván do Prahy na všesokolský slet konaný roku 1920.

Po svém návratu oplýval chválou na naši matičku Prahu, na Sokolstvo, krásné
přijetí, kterého se mu dostalo zvláště od francouzských legionářů, a byl upřímně
potěšen naším pohostinstvím.

Neobyčejně si liboval účelné tehdy zařízení a očka mu opět vesele hrála, když
vypravoval, jak dostal blok, z kterého utrhával lístky a těmito platil vše, co potře
boval. Toto zařízení, myslím, mu nejvíce utkvělo v paměti, neboť byl, jako všichni
Francouzi, velice šetrným.

Při likvidaci náhradního tělesa smutně pohlížel na rozprodej materiálu a jistě mu
při tom hlavou táhly vzpomínky na jeho české vojáky.

Než ještě bylo vše zlikvidováno, vysílal hudbu 24. pluku na zájezdy do okolních
měst, a tím způsobem dělal nám propagandu.

Byl nám dobrým představeným, oddaným naší věci a všichni jeho bývalí pod
řízení rádi a s láskou naň vzpomínáme.





ČESKÁ AMERIKA V ČESKOSLOVENSKÝCH

LEGIÍCH VE FRANCII





J. A . Červenka :

w

Vzpomínky Cechoameričana z pohnutých doh.

Nezdá se ani možným, že již třináct let uplynulo od tragedie sarajevské, příčiny,
ba spíše záminky potupného ultimata a konečně vypovědění války Rakouskem
Uherskem našim pobratimům Srbům. Toto jednání vzbudilo mezi americkými
příslušníky slovanských národů bouři protestu, která vyvrcholila v indignační
schůzi svolané všeslovanským výborem do Parkovního pavilonu plzeňského pivo
varu koncem měsíce července 1914. Rozsáhlá síň byla naplněna do posledního
místečka a sta Udí bylo nuceno konáti druhou schůzi v parku pod širou oblohou.
Řečníci representující národní skupiny rozbírali kritickou situaci na Balkáně, když
tu český řečník, bankéř Václav Štěpina, dávný přítel srbského národa, poukázal na
plechové štíty rozličných říší a národů v síni na sloupoví zavěšené, mezi nimiž byl
i štít znázorňující dvouhlavého orla rakouské monarchie, a zvolal: „Dolů se znakem
úhlavního nepřítele Slovanstva, nechť je skončeno řádění tohoto krvelačnéhodravce
a s ním i despotismus rodu habsburského!” V okamžiku se vyšplhal jeden z pří
tomných junáků na naznačený sloup, strhl onen plechový znak a shodil dolů, odkud
byl štít okolostojícími za bouřlivého „pereat” ze síně vykopnut a davem zničen.

Přání a předzvěsti Václava Štěpiny se staly skutkem v době čtyř let, žel, že se on
sám nedočkal památné té chvíle. Plných devět let nás již dělí od vítězství našich
spojenců a od pokoření společného nepřítele. Jak krátká to doba v lidském žití,
a přece dostačitelná ku přeměně a k rekonstrukci celé téměř Evropy. Americká
větev československá, tak často za mořem za ztracenou považovaná, sledovala
s vřelým zájmem a plným pochopením situaci balkánskou, využitkovanou zapři
sáhlými odpůrci malých národů k roznícení boje pro získání kontroly tamtéž a tím
zajištění další nadvlády spolčených korunovaných hlav na úkor veškeré světové
civilisace. V době, kdy se naše nová vlast americká dožadovala od nás zachování
neutrality k válčícím, dlely naše myšlenky tam za mořem u rodných bratří a sester,
a když konečně dodané zprávy zvěstovaly povolení československé armády ve
Francii, jásalo naše srdce a duše snila o blížícím se osvobození naší drahé Cechie ze

spárů krvelačného dravce, jakož i nešťastného Slovenska z hrozné nadvlády sveře
pých Maďarů.

Dne 6. dubna 1917 president náš, Woodrow Wilson, zmocněn zákonodárným
tělesem, po marné námaze o smíření válčících rozhodl, aby naše Spojené státy
zasáhly do boje po boku spojenců. Tisíce našich mužů a hochů se stavělo v řady
armády, by se na bojištích světových hrdinně bili za osvobození a právo sebeurčení
ujařmenýchmalých národů, zatím co se druhá armáda nadšených pracovníků starala
místně, aby hmotná pomoc nutná ku provedení osvobozovací myšlenky byla
v nejkratším čase upsána a sebrána. Výsledek této akce zjevně a zřejmě promluvil
sám za sebe.

Za mé návštěvy staré vlasti roku 1926 po třiačtyřicetiletém pobytu v Americe
byl jsem pozván k návštěvě prozatímní budovy Musea českých legií v zámečku
Tróji u Prahy, a tu se zájmem jsem prohlédl cenné památky a válečné trofeje tam
nashromážděné, pro nedostatek místa nakupené v několika komnatách. Americká



síň chová mnoho dokumentů akce amerických Čechoslováků, a jsem jist, až pro
jektovaná moderní budova na Zižkově budovaná bude odevzdána svému účelu, že
všichni příslušníci republiky Československé, kteří o vlasteneckém citu a o zájmu
našeho zámořského lidu pochybovali, naleznou při návštěvě Musea legií v ame
rickém oddělení přesvědčující důkazy o tom, že jsme my, kteří jsme se stali občany
republiky Spojených států, konali v kritické době svou povinnost k staré vlasti a že
naši hoši, ať již v řadách spojenců jako dobrovolci, nebo v americké armádě zařádění,
obětovně prolévali svou krev a kladli své životy za osvobození úpějícího lidstva.
R. 1928, kdy připadá desáté výročí zrození republiky Československé, zavítají tisíce
amerických Čechoslováků do matičky Prahy, by se zúčastnili projektovaných
slavností, a již nyní nedočkavě čítají dny, týdny a měsíce dělící je od této
události.

Až bude v sadech Vrchlického v den 4. července 1928 — svátku to prohlášení
americké nezávislosti — odhalena socha genia prodchnutého láskou k utlačova
nému lidu, velikého presidenta Spojených států amerických v době světové války,
Woodrowa Wilsona, až spadne rouška halící mistrné dílo umělce Cechoameričana
Albína Poláška, až tento dar amerických Čechoslováků bude odevzdán v opatrování
zástupcům města Prahy a republiky, ve chvíli tak významné, kdy se naše prsa
budou dmouti radostí a pýchou nad dílem vykonaným, nechť každý Čechoslovák,
ať již slavnosti přítomen anebo vzdálen v kterémkoli díle světa, věnuje pietní vzpo
mínku tomuto velikánu, který má nepopiratelné zásluhy o uznání práva sebeurčení
malých národů a tím o uskutečnění přání nás všech i našich předků — zrození
republiky Československé! Památce jeho buď čest nehynoucí, drahé naší staré vlasti
zdar neskonalý!

»

Joska:

Smrt desátníka Holuba? amerického dohrovolce.

Desátník Holub přišel jako dobrovolec z Ameriky s druhým transportem a byl
zařaděn k 1. kulometné rotě. Po absolvování kulometného výcviku byl povýšen na
desátníka, v kteréžto hodnosti se vrátil do vlasti.

Byl pevného charakteru, vždy přímý a odvážný. U Chestru na bojišti, ač raněn
do pravé ruky, neopouštěl svých kamarádů a z fronty neodešel.

Po příjezdu do vlasti navštívil svou matku, kterou měl v Cechách. Později, při
demobilisaci, obstarával v Praze odjezdy starších bratrů dobrovolců z Ameriky,
kdež sám byl veřejně činný před odjezdem do Evropy a čelným propagátorem
dobrovoleckého hnutí.

I. prapor 22. pluku měl nařízeno odjeti na Těšínsko. Jeho matka přijela do
Prahy, rozloučila se s ním a on vesel jako vždy odjel s dobrou myslí k hranicím.
Prapor přibyl do Karvinné asi v polovici března. Rotě vykázány ubikace v Mokro
šově, kolonii, vzdálené od Karvinné asi 20 minut. Rota byla ubytována v sále
tamějšího hostince, koně vedle hostince ve dvoře Larischově. Skladiště zbraní
a střeliva bylo na jevišti v hostinci mužstvu po ruce.



Druhý den po příjezdu konali důstojníci, velitelé čet a kulometů obhlídku terénu
na demarkační čáře. Desátník Holub přidělen u 3. čety prvního kulometu vyhlédl si

palebné postavení za Sovincem u vodárny. Nepomyslil jistě, že se mu toto místo
stane osudným.

Rota stavěla střídavě stráže na nádraží v Karvinné a na hlavní silnici Karvinná-
Fryštát, zbytek mužstva roty neb i celá rota byla skoro denně v pohotovosti, a jak
mile se ozvala střelba na demarkačníčáře, ihned se tato čára bez rozkazu obsazovala.

Ačkoli kulometná rota byla nejdále od demarkační čáry, bývala vždy mezi prv
ními na svých místech. Tak se často stávalo i denně, že se musila demarkační čára
obsazovat, a když se tušilo něco choulostivého, o kteréžto báje nebyla nikdy nouze,
vracívali jsme se z demarkační čáry v půlnoci, po půlnoci, často i k ránu. Málokdy
zvečera byl pokoj. Dlouhý čas krácen tak buď službou nebo cvičením v okolí Kar
vinné. Rotě valně prořidlé odchodem starších ročníků do zálohy dostalo se doplňku,
tuším od 16. domobraneckého praporu. Bylo to 72 mladých zdravých hochů. Pře
vlékli jsme je do francouzských legionářských stejnokrojů a udělali jsme takto
z italských domobranců francouzské legionáře. Mládenci velmi rychle se přizpů
sobili našim zvykům a za několik dní by nebyl nikdo poznal, že mezi námi dříve
nebyli. Byli zařáděni v rotě a rozděleni po kulometech, a aby výcvik byl brzo
ukončen, učili jsme je i po večerech. A právě poslední večerní hodinu této školy měl
desátník Holub. Bylo již půl 11. hod. večer, desátník Holub stál ještě v sále poblíž
jeviště a vykládal hlasitě činnost kulometu, když vtom na demarkační čáře propukla
silná střelba. Nikdo nečekal na rozkaz, každý utíkal co nej rychleji na své vykázané
místo. První, kdo byl ze soumarčíků hotov s ustrojením soumara, zapřáhl do nej
bližší káry, celá obsluha nasedla, soumarčík sedl na mula a takto tryskem spěchal
k demarkační čáře. Toho dne byl právě desátník Holub prvním na místě. Stráž ze
Sovince nebyla ještě na svých místech rozmístěna a desátník Holub umisťuje již
svůj kulomet vlevo od sovinecké vodárny. Na druhé straně se oslavuje jakýsi národní
svátek, v přestávkách střelby je též slyšeti, jak polská vojenská hudba vyhrává
v zahradní restauraci ve Fryštátě poblíže kostela. Chvílemi se rozvine prudká
střelba po celém úseku a hlavně z těžkých a lehkých kulometů. Desátník Holub měl
v těch místech 3 kulometné kryty. V prvním okamžiku používal prvního krytu.
S polské strany kulomet počal silně stříleti na východy ze Sovince. Des. Holub,
chtěje svou bočnou palbou umlčeti nepřátelský kulomet, musil se posunout! z prv
ního stanoviště na druhé. Vtom taktéž poblíže kulometu někdo křikl a Poláci ihned
ono místo osvětlili raketou. Právě v onom okamžiku vyskakuje des. Holub z prvního
stanoviště na druhé a první střela z nepřátelského kulometu platí jemu. Bratři
odnášejí desátníka Holuba rychle na strážnici v Sovinci, obvazují jej a telefonují na
stanici pro zdravotnickou hlídku. Četař Valoušek, zdravotnický poddůstojník, po
užívá místní elektrické dráhy pro dopravu raněného, avšakmamě, cestou ze Sovince
do Karvinné des. Holub skonal.

Zvěst o jeho smrti se roznesla neobyčejně rychle, protože dobrý ten hoch byl
oblíben v celém praporu a bylo mnoho želeno nešťastného skonu dobrého druha;
dalo mnoho práce důstojníkům udrželi mužstvo v klidu a zabránili přechodu de
markační čáry. Po 3. hod. k ránu teprve, ač neradi, vraceli se všichni do svých
ubikací. Des. Holub byl pochován příští neděli dopoledne na hřbitově v Orlové
uprostřed bratrů 21. pluku a našeho III. praporu, kteří tam již byli pohřbeni.



Prof. Šárka Hrbková:

Československé ženy v Americe za války.
V čísle časopisu „Komenský”, jež vyšlo i. září roku 1914, psala jsem mezi jiným

toto pod názvem „Česká země — Republikou?”: „Neuvěřitelná a neočekávaná věc
se stala — Evropa je v tenatech všeobecné vojny, jak již předpovídal ruský věštec,
LevTolstoj. — Jaký bude výsledek nynější války v Evropě ? — O kéž by se vyjevilo,
co anglický spisovatel H. G. Wells tento týden prorokuje — a to, aby český národ
odhodil jho Rakouska a stal se republikou jako Švýcary s protekcí Ruska! Cechy
republikou!

Byl by to logický krok, spravedlivý výsledek dlouhé přípravy na pravou volnost
v Cechách. V pevné naději, že Cechové budou míti v této kritické době vytřelý zrak
před diplomacií Rakouska a bystrou mysl pro zachování své samostatnosti, s chvě
jícím se srdcem pro tento milovaný národ svých rodičů — čekáme, čekáme! —

Přijde doba, kdy i Cechové v Americe — ano i dítky přistěhovalých Slovanů — mohou
přispěti hmotnější podporou než jenom přáním a nadějí...

Buďme všichnipřipraveni, když hlas Cechie a Slavie nás zavolá .”
Zajímavé jest, že pisatelka dostala za ta „revoluční slova” pořádnou důtku — od

koho ? Právě od nedávno přistěhovalých Cechů, kteří se snad obávali i tu v Americe
rakouské msty nebo považovali představu české republiky za takovou nemožnost,
že i vyslovení nadšeného přání bylo jim protivné.

A hle! Malý článek v malém studentském listu v západním státu byl posledním
projevením americkýchCechů, které došlo z této země do Cech a stalo se prorockým
slovem.

Nejenom přistěhovalci do Ameriky, ale i jejich dítky měly příležitost přiložitruku
k dílu. Hned v prvních týdnech po prohlášení války už se konaly schůze, už se
organisovali Češi a Slováci a v zakládajících sezeních ženy zaujaly důležité místo
jako spolupracovnice pro osvobození české země. Je těžko dnes říci, že akce započala
tam anebo jinde — všude, kde žili Češi, konaly se nějaké přípravy. Jako spontánní
vlna po celé Americe— a tudíž nikoliv jenom ve velkoměstech, ale v každé vesničce
vše bylo najednou v pohybu, všude horečné přípravy. Vědělo se, že bude potřebí
peněz — tedy se sbíralo a bazary, divadla, přednášky se pořádaly a vždy v popředí
nebo v pozadí — ale vždy — činnými byly naše ženy.

A to vše bylo v proudu tři léta, než vstoupila Amerika do války. Zeny v Nebrasce
počaly pořádat sbírky, bazary atd. hned v srpnu r. 1914 na výzvu českého časopisu
v Omaze, dříve než stála nějaká organisace. První snad přednáška, vysvětlující
Američanům české stanovisko k válce, byla konána českou ženou na pódiu státní
university v Lincoln, Nebraska, dne 2. srpna r. 1914 po vyhlášení války Německem
Rusku.

Jakmile vznikla Národní rada americká v Chicagu v polovici srpna, byla vyhra
zena práce ženám. Chopily se díla jako pravé vlastenky a musila to být už hodně
zatvrzelá duše, která se ochotně nepřidala k ženským odborům Národní rady. Tato
jejich práce byla zdvojnásobena, když Amerika vstoupila do války, protože každá
žena současně pracovala s americkým Červeným křížem. Nikde se nemohlo říci, že



československé ženy nekonaly zároveň se svou československou povinností taktéž
svou povinnost jako obyvatelky Ameriky, jejíž půda zrodila ty chrabré syny četných
československých rodin, kteří později krváceli v prospěch země, do které putovali
před lety jako přistěhovalci. Tak na příklad v Clevelandě české oddělení Červeného
kříže bylo největším oddělením té čilé organisace a při každé téměř velké schůzi
nepřestaň se Američané obdivovat energii českých žen. To vše mělo určitý vliv na
veřejné mínění. Poznalo se, že český živel je věrný Americe. V hnutí v Clevelandě
hrály velikou úlohu Jednoty českých dám a Sesterská podporující jednota a i ženy
z katolických osad. Tehdy se nehledělo na různosti v náboženském smýšlení, praco
valo se společně všude za jedním cílem. V Cedar Rapids, lowa, české ženy, spolčené
v české akci, vstoupily hromadně do řad amerického Červeného kříže a s dvoj
násobnou pílí pracovaly dál. V St. Louis, v Texasu, v Oklahomě, v Kansas a Lako
tách plnily české pracovnice zároveň své americké povinnosti tak jako jejich sestry
v New Yorku, Pennsylvanii a v Illinois, v tom velkém středisku českého života.

„České včelky” a „Slovenské priadky” pod vedením paní Libuše Motákové
a sl. Etelky Cablkové zaslaly našim armádám do Francie i na Sibiř 2309 beden zboží
v ceně přes 300.000 dolarů. Přes 300 odborů Včelek a Priadek staralo se o naše
hochy ve Francii a na Sibiři.

V Clevelandě paní Olga Meckesová, česká úřednice při americkém Červeném
kříži, značně přispěla v případech československých vojínů v americké armádě.
V Los Angeles, Cal., sl. Magdalena Veverkova, ředitelka primárních škol, zrozená
v Cechách, konala řadu anglických přednášek, které Američanům na Pacifickém
pobřeží naše stanovisko vysvětlily. Pisatelka těchto řádků byla vyznamenána vůd
kyní amerických žen v době války pí dr. Annou Howard Shaw z New Yorku tím, že
byla jí jmenována vůdkyní ženské válečné akce pro stát Nebraska a toto jmenování
bylo dále potvrzeno veřejnou volbou v budově státní sněmovny, při které veškeré
ženské organisace byly zastoupeny a hlasovaly. Tak se stalo, že americká Češka
úřadovala po celou dobu války jako předsedkyně „Council of National Defense,
Nebraska division”. Guvernér státu Nebraska, Keith Neville, odevzdal pisatelce
dekret členství v nebraské radě na obranu, v kterémž mimo ni nezasedala žádná jiná
žena. Konala přes 200 přednášek za doby války, nejenom v Nebrasce, ale v 18 jiných
státech. Přispěla četnými články do denních listů, do měsíčních žurnálů a vydala
brožury, v nichž byly vysvětleny historická data a příčiny odboje Čechoslováků
v rámci celé otázky evropské války. Při návštěvě Vojty Beneše založila odbočku
českého Národního sdružení v Lincoln na universitě a sluší zde uvésti, že si české
studentky, aby mohly větší částkou přispěli na účely Sdružení, odepřely jedno jídlo
denně. Čeští studenti ve vojenském stáří všichni se dali k vojsku. Při návštěvě
Jos. Tvrzického s novým nadšením přinášeli oběť vlasti svých rodičů.

V New Yorku v americké organisaci „Foreign Language Govemmental Infor
mation Service” řídila paní Tvrzická české oddělení, a když se vzdala onoho místa,
její nástupkyně rozšířila činnost oddělení toho, takže se v různých problémech
československých vojínů, již se vrátili z Evropy, odbor československý stal „první
pomocí”, obzvláště v době, kdy FLIS. byl odbočkou amerického Červeného kříže.

Tak nezištně, neúnavně pracovaly československé ženy po celé Americe, v ně
kterých místech v organisacich Národního sdružení jako spolučlenky s muži,
v jiných místech v svých vlastních ženských odborech, jinde v amerických organi-



sacích, v nichž si založily své užší kroužky pro výpomoc československým legioná
řům, a opět jinde jako jednotlivkyně, řečnice, spisovatelky, organisátorky atd., podle
svých sil. Zasluhují, aby tu byly jménem uvedeny statečné ženy, jako pí Ludvíková,
Červenková, Johnová, Stohová, Novotná, Vlasta Fučíková a Z. Majerová a dobré
Slovenky Laurincová a Cajáková z Chicaga, M. Zemanová, M. Hájková, Kupcová,
Karnášová z Clevelandu, pí Kutáková, sl. Rosická, dr. Šťastná z Omahy, dr. Wi
šteinová, ba na sta a sta dobrých pracovnic, které vedly různá hnutí. Nesnadno
v tak krátkém článku ocenit všechny ty dobré, upřímné duše, které přinášely kaž
dou oběť — statisíce je těch zlatých československých žen našich ve velké Americe,
které si zaslouží uznám za vykonanévlastenecké dílo. Bez nich by nebylo bývalo mož
no dosíci toho, co československá Amerika vykonala pro osvobození Československa.

Josef Křivanec:

Bratrský pozdrav staré vlasti.

Kruh francouzských legionářů vzal si za úkol vybudovat! historii československé
francouzské legie a vybídl bratry dobrovolce americké, aby zachované památky
z dob válečných i poválečných věnovah k dobru sepsání historie francouzské legie.
V zájmu této idey dal jsem uveřejnit několik článků v amerických časopisech:

i. „Bitva u Terronu” (časopis „Hlasatel”, Chicago, 15. listopadu 192$, New-
Yorské Listy a j.).

2, „Praha — po 300 letech — vítá první gardy svého národního vojska” („Hla
satel”, 10. ledna 1926; časopis „Svornost”, „New-Yorské Listy” a j.).

3. „Zájezd delegace čs. legionářů francouzských do Prachatic, Husince a okolí”
(Lř, 19. května 1919). Uveřejněno v N. Y. Listech 23. května 1926.

4. „Orfeuil” („Obrazy po bitvě” ze dne 1$. října 1918) v čas. N. Y. Listy
23. května 1926.

5. „Co srdce pojí, moře nerozdvojí” (N. Y. Listy, 29. července 1926).
6. „Kronika z válečných let 1917—1919” (N. Y. Listy, 15. srpna 1926).
7. Celá řada agitačních a informačních článků, týkajících se francouzské legie, je

zachována v jednatelské knize Kruhu francouzských legionářů (N. Y. City).
V článku „Kronika z válečných let” jsem v úvodu uvedl: „Každá sebe menší

vzpomínka nebo noticka bude cenná a složením všech prvků utvoří se celkový
nástin historie, podložený reelními dokumenty.”

V článku „Co srdce pojí, moře nerozdvojí” jsem hleděl vystihnoutcharakteristiku
amerického legionáře a znázornil jsem, proč šel bojovat za věc svobody národa
československého. Článek zněl takto:

„Co srdce pojí, moře nerozdvojí”, nesmrtelný výrok Cechoameričana Vojty
Náprstka, uplatňoval se v mnohých etapách, za různých podmínek, v slavných
i smutných dobách v českém životě zde v Americe i v staré vlasti, kdy děti jedné
matky se doplňovaly ve válce i v míru, kooperovaly a táhly za jeden řemen.

Bratrská a sesterská láska neznala překážek, nedbala vzdálenosti, když běželo
o celkové blaho národa, z něhož všichni svůj původ odvozují.



Československá Amerika pochopila hned r. 1914 při vypuknutí války světové
kritické postavení, v jakém se národ československý octl, a proto nelenila a jako
jeden muž se vzchopila, aby manifestovala svou lásku k staré otčině a prakticky
odůvodnila rčení Vojty Náprstka: „Co srdce pojí, moře nerozdvojí.” Českosloven
ská Amerika nespokojila se jen agitací v Spojených státech, propagačním žurna
listickým uvědomováním předáků a veřejného mínění v Americe o Čechoslovácích
— neměla dosti na tom, aby jen dobrovolnou dam získávala fondy nutné k pro
vádění odbojů emancipačního a osvobozenského za hranicemi, ale ona šla dále
v svém úsilí bratrsko-sesterské součinnosti, kooperace se starokrajskými sourodáky
a věnovala na oltář vlasti i daň z krve. „Co srdce pojí, moře nerozdvojí” se uplatnilo
cele a čistě v spojeném a jednom táboře revolučního vojska: ve francouzské legii. Po
ukončení války a vybojování svobody národu československému rozloučili se bratři
starokrajští s americkými, aby se celá dlouhá léta znovu připravovali na rčení „Co
srdce pojí, moře nerozdvojí”. Francouzští bratři legionáři si přejí sympatické koope
race bratří francouzských legionářů v Americe. Bylo by možné, aby se bratřím od
řeklo z jakýchkoli důvodů? Kde je láska, „Co srdce pojí, moře nerozdvojí” všecko
dokáže.

Předpokládalo se, že československá Amerika vydá ze svého středu větší počet
dobrovolníků do francouzské legie, ale nemohla vydat víc, neboť předtím již
zásobila svými dobrovolci Kanadu a armádu Spojených států. Československá
Amerika tudíž vydala ze svého středu, co nejvíce mohla, a nevzpírala se anebo
„neulejvala se”, aby vyhověla zákonům Spojených států a vojenským předpisům,
musila se opřít jen o ty československé dobrovolce, kteří stáli mimo povinnou
službu strýce Sama, a rekrutovala své národní vojáky z mladíčků, ze starců a z těch,
kteří nebyli odvedeni nebo připuštěni k vojsku Spojených států. Z toho je vidět, že
československá Amerika uplatňovala svou lásku k staré vlasti v každém směru
a používala různých cest a cestiček, jen aby dokázala a uplatnila „Co srdce pojí,
moře nerozdvojí”.

Dnes tito dobrovolci, vyslaní československou Amerikou do války, jsou opět
v Americe, roztříštěni, organisováni v různých táborech, které se liší od sebe jen
jmény a formalitami. Pravé organisace bratrského pochopení a soužití mezi bý
valými dobrovolci není. K provedení pravé organisace francouzských legionářů
zde je třeba pořádné dávky dobré vůle a uvědomení si opět rčení: „Co srdce pojí,
moře nerozdvojí.”

V článku „Bitva u Terronu” dokazuji v úvodu rekovnost dobrovolců a ke konci
odrážím mylný názor špatně informovaných občanů o legionářích.

V lesích argonnských, v údolí řeky Aisne u Terronu dřímají věčný sen bratři, kteří
padli na bojišti v zápasu za osvobození staré otčiny a nedočkali se slavných dní
prohlášení Československé republiky, za niž chvátali zápasit a dobrovolně zemřít.

V úlomcích vzpomínek válečných je dnes zasazeno jen pár jednotlivců zde
v Americe, kteří zažili těžké chvíle terronské vřavy bitevní, kde stála hrstka českých
dobrovolců proti přesile výborně organisované moci německého vojska.

U Terronu a Vouziers postavil se čs. dobrovolec k poslednímu náporu proti
obrněné pěsti prušáckého militarismu a manifestoval před francouzským gene
rálním štábem své hluboké přesvědčení, že je ochoten s radostí položit život za
svobodu čs. národa a za sesterskou republiku francouzskou.



Článek po vylíčení bitvy končí takto: „Tím ovšem jsem hleděl vás utvrditi zde
v Americe v dobrém mínění o našich legionářích frontovních, bez ohledu na to, jaké
už potom bylo vaše mínění o některých v době míru. A tolik mohu říci, že i ten
nejhorší byl lepší než ten, jenž o něm špatně se vyslovuje se stránky „to je taky
legionář”. I takový šel pod nůž a hleděl svou vlastní krví vykoupit svobodu svému
národu. Mohl dokázat více, kde žádné peníze světa nejsou s to stvořit tělo člověčí ?

V každém musila být špetka národního citu, když šel na vojnu jako dobrovolec.
Který blázen anebo dobrodruh by se býval vydal na pospas ponorkám, nejistotě
budoucna, možnému zabití a svízelům moderního válečnictví a nezůstal raději za
pecí při plném žlabu a pohodlí, vydělávaje sílu peněz — kdyby byl v dobách dušev
ního rozrušení nevykřikl: „I já jsem české matky syn a hrr! na vraha za svobodu
národa?”Mohl bych ručit za každého českoamerického dobrovolce, že z fronty
nikdy neutíkal, že bojoval statečně a jako voják frontovní dostál v svém úkolu
čestně. Jestliže se však vyskytl sem a tam ojedinělý případ nediscipliny spíše
civilního rázu než vojenského, shodou poměrů a okolností, zaslouží celek, aby
o něm bylo souzeno špatně? Nemáme každý různé sklony povah, které někdy
vybočují ve chvilkových náladách ? Který spolek, která společnost je vytesaná a do
konalá jako křišťál nebo diamant? Vždyť i mezi husity se vyskytovaly sekty, které
musil Žižka krotit, a po smrti Zižkově zavládl mezi vojskem táborskýmmaterialis
mus, jenž končil jeho porážkou v bitvě u Lipan — a přece mluvíme o celé události
s pietou dětí.

Shodou okolností v boji za svobodu národa podobá se emigrant českoamerický
emigrantu pobělohorskému, ale zásadně se od sebe liší. Kdežto emigrantu pobělo
horskému běželo o to, aby dobyl vlasti v rámci jeho latifundií a robotníků a vrátil se
z nepřátelské ciziny do svobodných hradů a zámků oplývajících strdím a medem
a soukmenovce dřel dále a o jejich svobody je více zkracoval — emigrantu česko
americkému, vyhnanému z vlasti ne z příčin náboženských, ale sociálně-hospo
dářských, šlo o vybojování čisté a širší sociálně-hospodářské svobody svého národa
a svých soukmenovců a stačilo mu jako dík a odměna: „Vlast a národ osvobozen”
— a odešel opět z vlasti osvobozené jako emigrant do ciziny bez nároků na po
zemské statky staré otčiny.”

Opřením o tyto výňatky z článků jsem mínil předvést obraz celkové situace
československého revolučního člověka v Americe za světové války. Podrobně ovšem
může o celé otázce soudit povšechná historie československé Ameriky i s histo
rickou komisí předních osvobozenských amerických pracovníků jako představitelů
nebo mluvčích celku.

Já osobně, ač jsem po celá dvě léta usiloval o možnou konsolidaci francouzských
dobrovolců a tím o získání všech možných zachovaných památek, dokumentů
a písemností pro zpracování historie francouzské legie, nedosáhl jsem valných
úspěchů. Jediné, o co se mohu v přítomné době do jisté míry opřít, jest můj vlastní
deník, kde je chronologicky vystiženo „den ze dne běžné žití čs. dobrovolců
z Ameriky i staré vlasti, zařáděných do francouzského vojska od r. 1917—1919.”
V deníku jsou vylíčeny všechny poměry a okolnosti, v jakých se otáčel čs. francouz
ský legionář z Ameriky po dobu svého vojančení za starou vlast; je prosycen časo
vými úvahami a obsahově rozvržen v několik kapitol, které objasňují vznik náboru
čs. legionářů v Americe, jich odplutí do Francie, cvičení v Cognacu a Darney,



postup na alsaskou frontu, život v první linii, pochody přes Mamu a Champagne,
boje u Terronu, návrat z fronty přes Itálii do staré vlasti osvobozené, radosti ve
vnitrozemí Československa, práce v Praze a návrat do Ameriky.

Dříve ještě, než došlo k vojenskému náboru do čs. armády v Americe, přemýšlel
jsem o vstupu do americké armády. Svěřil jsem se s tím br. Josefu Tvrzickému, jenž
však již věděl, že dojde k postavení čs. vojska ve Francii, a radil mně, abych se

neukvapoval a posečkal na určitý moment naší akce, která během několika příštích
týdnů byla uvedena v život. V deníku svém začínám úvodem nadepsaným: „Do
zbraně, občané” a pod tím mám vsunutu výzvu:

Československý výbor
(České národní sdružení, Slovenská Liga, Svaz českých katolíků, České a Slovenské

Sokolstvo) svolává všechny věrné Cechy a Slováky
k manifestační schůzi,

jež se koná dne 14, října 1917 o 3. hod. odpolednev síni SokolaHavliček-Tyrš, 2619
S. Lawndale Ave, na níž promluví dr. Milan Rostislav Stefánik, komandant avi
atického sboru francouzské armády, místopředseda Československé Národní Rady.
Dr, L. G. Fisher, předseda ústředního výboru Ces. Nár. Sdružení, Karel Pergler,
místopředseda ústředního výboru Českého Národního Sdružení a ředitel Slav
Press Bureau v New Yorku, Josef Tvrzický, tajemník ústředního výboru Českého

Národního Sdružení.
O boji československého národa za samostatnost, o československé armádě ve

Francii, o povinnostech všech Cechů a Slováků v Americe.

Cechové a Slováci!
Rozhodný boj za samostatnost českých zemí a Slovenska blíží se k svému vy

vrcholení. Národ náš, trpící po staletí v otrockém ujařmení, chopil se zbraně, aby
po boku ostatních malých národů, které se domáhají osvobození z pout tyranie
německo-madárské, stanul v řadách spojenců jako věrný a neohrožený bojovník za
svá práva, za demokracii, za spravedlnost!

Boj ten spojený národ náš musí vést až do těch hrdel! Boj ten musí vést rozhodně
a odhodlaně. Naše manifestační schůze nechť je důkazem, že všichni Češi a Slováci
stojí věrně za velkou ideou demokracie, že vyspělost lidu československého v této
republice, odchovaného politickou svobodou, jest důkazem, že osvobozený lid
československý v srdci Evropy bude vždy rozhodným obráncem spravedlnosti a že
osvobozené země českomoravské a slovenské budou nejpevnější baštou demokracie!

Proto nechť naše manifestační schůze nedělní je důkazem naší oddanosti k věci
spojeného československého národa, nechť je důkazem, že československé Chicago
je nejen počtem, ale i svým uvědomením první a největší zámořskou osadou česko
slovenskou!

Ke konci této památné schůze na přímou výzvu br. Jos. Tvrzického dalo se zapsat
do československé armády ve Francii asi dvacet dobrovolců, mezi nimiž jsem
byl i já. Dalo se očekávat, že tak silně navštívená schůze, v níž se apelovalo na
uvědomení a největší osadu, bude se hned po prvé representovat větším počtem
přihlášených, ale věc byla tak rychlá a nenadálá a přímá, že se dříve u mnohých



uvažovalo a po uvažování teprve jednalo. Situace totiž byla „osobně” nejistá, ne
bezpečí veliké a život v sázce. Říká se však: „Kdo hned dává, dvakrát dává”,
a možno říci, že kdo se dal zapsat v prvním náboru v Chicagu, v New Yorku
a v Americe, zapisoval se průbojné za sta a tisíce těch, kteří čekali na osmělení. Po
svém přihlášení do československé revoluční armády byl jsem obeslán česko
slovenským výborem do kontrolního shromáždění přihlášených 19. října 1917.
Účelem schůze bylo bližší seznámení dobrovolců, pohoštění jich, při čemž dobro
volec Sedlák zaučoval bratry do pochodu, jenž byl pořádán potom ze Sokolovny
Havlíček-Tyrš po 26. ulici.

Br. Tvrzický obstaral kapelu a sám si vyšlápl vpředu první přihlášené družiny
a zavedl nás podívat se na „kopanou”.

První lékařskou přehlídku naší vojenské schopnosti provedl dr. L. G. Fisher
v Sokole Havlíček-Tyrš. Byl jsem uznán schopen služby vojenské a se mnou bratři:
Kofránek, Koutný, Biterman, Potužák, br. Sabačtí, Klíma, Hlava a jiní.

30. října večer navštívil mne v mém bytě u p. Špičky, 2630 S. Clifton Park Ave,
br. Stan. Klíma od Cs. výboru a oznámil mně, abych se připravil na druhý den
k odjezdu do New Yorku a odtud do Francie. 31. října 1917 jsem se chystal na
dalekou cestu. Nakoupil jsem si různých maličkostí, vyzvedl poslední výplatu
u Western Electric Co., zastavil se v úřadovně Cs .výboru, abych se blíže informoval
o celkovém stavu čs. armády ve Francii a j. Informace podával p. Cipra a br. St.
Klíma. Oba věděli asi tolik jako tazatelé. Vyprávělo se, že ve Francii jest anebo bude
již 40.000 našinců a slibovaly se předem již ničím nezaručené mnohé výhody, jež se
pojí vždy k osudu vojínů, kteří při zranění mají býti nějak odškodněni, o jejich
rodiny postaráno atd. Mimo to se mluvilo o pojištění každého podle vzoru vojínů
amerických na 1000 dolarů atd. Všechno se dálo ústně, mlhavě a nejistě. Z nadše
ných dobrovolců nikdo valně touto praktickou stránkou se neobíral a přenechával
osobnost svou vydávat šťastné nebo nešťastné náhodě — vždyť to bylo všechno pro
vlast, která volala do zbraně. Každý z dobrovolců si představoval své poslání
jako nutnost doby, jež vyžadovala sebeobětování a v prvopočátcích akce zapo
mínal, že je člověkem z masa, krve a kostí. Proto snadno si vysvětlíme příčiny
jistých konfliktů, jež se sehrály později a při nichž se vedle krásy ideí hlásil o právo
praktický smysl života nebo šedá prosa.

Loučení, loučení.

Večer 31. října rozloučil jsem se s p. Špičkou a s jeho paní, s kavámíkem p. Sto
česem, jenž mne a Tondu Kofránka obdarovalkuřivem. V jiné kavárně (jméno jsem
zapomněl) na 26. ulici nedaleko proti vysílací stanici dobrovolců popíjel jsem
naposledy chicagský čaj s rumem. Kofránek seděl vedle mne s bratrem Čeňkem,
jenž mně Tondu doporučoval k opatrování a bdění nad ním jak „archanděl
Gabriel”. P, Turinov (Rus), jenž měl sestru Kofránkovu za ženu, blahořečil
nám k vítězství a šťastnému návratu. V úřadovně Nár. sdružení nás deset prvních
dobrovolců z Chicaga zapsalo se v „zlaté knize”. Tehdy tomuto aktu posvátnému
byli přítomni br. J. Tvrzický, učitel Vojta Beneš, na jehož černé oči, pátravě
nás prohlížející, nikdy nezapomenu; dále dámy, přední pracovnice osvobozen
ského hnutí (snad pí Červenková a j.).





Návštěva profesora Masaryka v táboře v Stamfordé.
La visitě du prof. Masaryk au camp. T. S. de Stamford au U,

Tábor Čs. dobrovoloů ve Stamfordé ve Spoj. státech v Americe.

Le Camp des volontaires T.S.a Stamford aux Etas-Ums d Amenque.



Konečně nás harcovníky odboje chicagského uložili do automobilů a odvezli na
Wabesh (Polk Street Depot). Přátelé a známí dobrovolců nás následovali. Nastalo
poslední a dojemné loučení. Já jen bez známých a přátel, jako kůl v plotě, stál osa
mocen a „zpytoval svědomí”. Nic netrvá věčně a tak i zapísknutí parního stroje
nás uvědomilo o nezbytnosti nástupu a odjezdu do tmavé noci.

Z Chicaga do New Yorku.

Ve vagonu jsme zaujali posici pěti párků. Dva bratři Sabačtí (jeden doktor
a druhý evangelický bohoslovec) probírali se v listinách; dva bratři Slováci se bavili
obíráním řízků; Oldřich Biterman (vulgo Ferda) s Cyrilem Koutným prohlíželi si
obsah pitiva; Holas z Arizony, majitel „pekámičky”, starší mladík s mladíčkem
iSletým Hlavou přátelsky a otecky rozjímal; já s Tondou Kofránkem oceňoval
krabice s cigaretami, cigáry a divil se Tondově labužnictví při mlsném ochutnávání
limburského sýra.

V Kanadě jsme přestupovali (Toronto) do jiného vlaku, zavazadla nám byla
prohlížena. V jedné kanadské stanici nás zastavil anglický zupák, kavalerista a tázal
se nás, kam jedeme. Když jsme mu oznámili cíl cesty, zasmál se uštěpačně a kreslil
před naším civilním zrakem obraz bitev, jak prý děti jsou mrzačeny, výrostkové
oslepováni atd., a že prý to nevytrhneme: „Seďte pěkně v suchu a nedělejte hlou
posti!” dodával, když si šermířsky přejel holinky rákoskou.

Do New Yorku jsme přijeli 2. listopadu, v pátek v 8 hodin ráno. Byli jsme při
vítáni vojenskýmvýborem s prof. Píseckým v čele.Profesor byl oblečenvsrbskou uni
formu. Přes fem jsme se dostali k elektrické dráze a odtud do Sokolovny na71. ulici.

V Sokolovně yi. ulice, N. Y. City.

V Sokolovně již na nás čekali dobrovolci z New Yorku a okolí. V poledne byl
slavný oběd; seděl jsem vedle Franty Brožka a jeho dcerušky na konci stolu ve velké
dvoraně Sokolovny. Potom se řečnilo. Br. Holas z Arizony v dojemné řeči líčil, jak
zanechal „pekámičku” v Americe a jede, přece jede pro vlast a za vlast bojovat. Od
té doby (nebuď to nikým ve zlé vykládáno) po bratrsku jsme ho nazývali „naše
pekámička”. Starý Steiner vážně objasňoval cíle velkých činů. Br. Karel Pergler,
opřen o hůl, se zájmem vnikal v podstatu revoluční mohoucnosti prvních obětavců.
Po obědě si vyšlápli nasycení dobrovolci (celkem asi 72) v šiku po dvoraně So

kolovny, při čemž byl hledán šikovný mládec pro funkci praporečníka. Před za
hájením anabase se ovšem slavnostně popíjelo. Pan Bartůněk se svým štábem
pracovníků všemožně se přičiňoval, aby junákům chutnalo. Všechno pomyšlení
a modré s nebe by jim byl snesl. Pamatuji se, jak vystavil zcela nepokrytě na bar
dva galony pravé „rock a rye“ a pobízel: „Jen s chutí do toho!” Buď panu Bartůň
kovi a všem jemu podobným všechna čest a chvála za projevy lásky k dobrovolcům!

Tehdy vedle p. Bartůňka padl mně do oka bartender Knedlhans (velký vlastenec
a sběratel historických památností) a Pepík Formánek, jenž se k naší výpravě při
družil, ač měl rodinu (ženu a tři malé dítky). Odpoledne jsme se dali vyfotografovat
nedaleko od Sokolovny a byli jsme prohlédnuti vojenským francouzským doktorem.
Přespali jsme v Sokolovně a v sobotu po obědě jsme se seřadili k odchodu. Vůdce



Slováků vousatý Ambrosi prohlížel si s pýchou svého syna, jenž s námi jel do
Francie. Babičky s dětmi se přibatolily a plakaly. Na náš odchod se dívaly zástupy
nadšenců, kteří nám provolávali „zdar” a dobré pořízem. Na pieru se s námi roz
loučil p. Kopecký, a tuším, že i br. Achec, kteří nás vybídli k rychlému nástupu na
loď „Madonna”. Formánek mával darovanýmnám čs. praporem, loď se hnula, a již
jsme se octli v osudové hře: budeš-nebudeš, přijdeš-nepřijdeš! Vydáni napospas
vichru revoluce jako žebráčkové, bez protekce doprovodu válečných lodí (jako to
bylo u americké armády), neznámi, téměř „postrkem” jsme se plavili do neznáma
dějin, v nichž před námi svítilo slunce svobody národa československého.

Na lodi „Madonna”.

V dobré náladě jsem řečnil, proč jedeme do boje; náš cíl: republika Česko
slovenská; ukazoval jsem na internované lodi rakouské s poukazem, že nám jich část
připadne jako povinný díl z Rakouska, které je stavělo z mozolů a krve dam lidu
československého. S vybojováním svobody připadne nám i koridor k Jaderskému
moři a přístav v Terstu; v rozníceném zápalu řeči zanesl mi vítr čepici do Hudson
River (znamení, že se vrátím). S odvátou čepicí zaváty do budoucna i naděje na
koridor, Terst i rakouské lodi. Každý z dobrovolců dostal legitimaci: mé číslo bylo
59; jméno, popis, fotografie, přihlášen (Chicago), různé znalosti, schopnosti, podpis
lékaře: J. Jerele — War Department, US. Poznámka o vstupu na loď; vstup na loď
Madonna 3. listopadu 1917; vstup na loď řídí: Frant. Brožek; podpis Cs. Národní
Rady; za Cs. Výbor: Frant. Kopecký. Průkaz podepsán generálním konsulem
Francie Noidetem a ověřen inspektorem U. S. Customs, W. Knappem.

„Madonna” byla loď prostřední velikosti; v době války byla přizpůsobena k do

pravě zboží, plodin, koží, vína a surovin. Jako každá nákladní loď byla obměna děly
větší i menší ráže a obsluhována starými válečníky. Na přídi lodi bylo umístěno
několik volů a ovcí. Našich 72 dobrovolců bylo stěsnáno v malé a smrduté mezi
palubní kobce v sousedství páchnoucích koží. V kobce se debatovalo, snilo i spalo,
hovořilo i hádalo, jedlo i pilo, a to vše s humorem slávy slavných. Za přeplav se

počítalo za osobu 55 dolarů; Nolo di passagio Dollari 55.
Záznamy o životě na lodi „Madonna” se mně ztratily a zůstaly mně jen některé

upomínky a pár noticek. Jim bratři, jako Jánský, Plichta, Honza, Jelínek a j.
zachovali si snad důkladnější zprávy. Jedno je jisto, že se na lodi při veškeré mizérii
žilo vesele. Plavba sice byla bouřlivá, ale to nám nic nevadilo, abychom nedoufali
v nejlepší přistání ve Francii. První noc urvaly mořské vlny záchranný člun. Celé
dny se loď válela s boku na bok, takže kapitán měl krušnou práci, aby situaci ovládl.
Když bouře nejvíce zuřila, „velebný pán” Sabacký držel kázání o posmrtném životě
a tvrdil, že prý po dni přichází noc. Sedával jsem na vrchní palubě s Lojzíkem
Choděrou a dělili jsme se o tabáček a spokojeně pokuřovali. Slováci se od nás Cechů
drželi stranou a tlumeně si vyprávěli o budoucnu; jejich hlavou byl br. Honza
a Hugo Sekira. Mezi bratry sé vyskytovalo již jakési ne-li kastovnictví, tedy třídění.
V řadě „inteligence” stáli: br. Plichta, Jelínek, Vohrna, Britiš. Sabačtí bratři pro
znalost francouzštiny zaujímali popřednostní místo tlumočníků. Doktor Sabacký
měl kajutu poblíže kapitána; velebný pán, spíše jako proletář, držel se s námi v jedné
posadě. Někteří bratři měli jistý sklon k radikalismu, jiní si hověli v ustálenějších



formách nazírám na tento vezdejší život; bylo možno vypozorovat jisté druhy prak
tiků a idealistů, dobrých i prostředně dobrých povah, při tom však všech stejně
výborných v jednom názoru akce společné, bít se pro nastávající osvobození čs.
národa. K potěše všech byl vydáván lodní časopis, dobře ilustrovaný, řízený bratry
Honzou, Plichtou, Jánským a j. Br. Britiš vezl s sebou čubu, již jsme pokřtili na
madonnu. Cuba byla miláčkem všech. Čiperné a hezké zviřátko, jež nám připomí
nalo kus živočišné Ameriky.

12. listopadu 1917 odpoledne. Moře klidné. Lodníci umisťují záchranné loďky po
stranách Madonny, kdyby byla torpedována. Učili jsme se francouzský. Brožek
cvičil nástup čet (vojna jako řemen)

14. listopadu 1917. Pásmo ohrožené ponorkami. Nařízeno nesvítit a nezapalovat
cigarety, naprostý klid udržovat. V díře ložnice se debatovalo o spiritismu, hypno
tismu, unionismu, socialismu a kapitalismu, o lupičích. Jánský s Koutným měli
hlavní sólo.

Deset nákladních anglických lodí plulo opodál od Jižní Ameriky.
Rebeliežaludků: předkládány českým žaludkůmnezvyklé a protivnéryby; emisaři

vysláni do kuchyně a potom ke kapitánu, jenž slíbil nápravu a na udobření přikázal
nám úděl jablek a ořechů. Četaři rokovali, má-li se jít z lodi v kolonách nebo ve
čtyřstupech. Věc padla jako předčasný nápad.

16. listopad. Spor mezi dvěma bratry předložen soudnímu tribunálu, jemuž jsem
předsedal jako tichý pozorovatel. Zajímavé jest, že se i nad sopkou, uprostřed
nebezpečí potopení ponorkami, žilo vesele jako na pevnině a soudilo se zle.

17. listopad. V sobotu v jednu hodinu ráno vzbudil mne br. Steiner. Objevily se
první majáky a břehy Evropy a Afriky. Asi ve 4 hodiny ráno octli jsme se u Gibral
taru. Samé pevnosti a reflektory. Ve skalách pozorovací oka a obranné i útočné
skrýše. Po prohlídce anglickým důstojníkem, jenž připlul v člunu, spěli jsme dále
kolembřehů Katalonie. Všude vidětplachetníky, rybářskáměstečka. Strmé hřebeny
hor se pnou z moře. Na palubě zpívalo se bujaře. Brožek se zastal Kofránka, jemuž
bylo vytýkáno, že příliš silně popěvuje. Psal jsem v zájmu br. Formánka pí. Dvorské
do Ameriky.

18. listopad. Třetí neděli na moři. Kolem plno rybářských člunů a bárek. V po
vzdálí se pnou k oblakům dva hrady a maják na vysoké skále. Míjíme Barcelonu.
Pral jsem košili a šátky.

19. listopad. Všichni si přivstali v očekávání blížící se Francie. Dávali jsme se do
„pucu”. Po obědě jsme spatřili francouzskou vzducholoď. Byl vyvěšen francouzský
prapor na Madonně. Zima venku; moře rozbouřeno. Kapitán nám děkoval za dobré
chování a přál Čechoslovákům mnoho zdaru pro věc svobody, vítězství Francie
proti Hunům. Vyzvalnás, abychom šli z lodi s rozvinutýmiprapory. SlovákAmbrosi
anglicky poděkoval kapitánu. Blížíme se k břehům a k přístavu. Perspektiva hor se
objevuje. Vzducholoď se vznáší před námi směrem k Marseille. Z dáli nás vítá socha
Madonne de la Mer a kostel vysoko se vznášející nad městem. Přistání v Marseille
ve čtvrt na dvě odpoledne. Náš první revoluční americký československý prapor
vynesen br. Formánkem na palubu (Pepík praporem mává s bohatýrským gestem).
Každý čeká, že celý Marseille je vzhůru nohama nad naším příchodem a zatím ono
nic — nikdo o nás nevěděl, co jsme to za hrdiny. Rozčarování a trapné usuzování:
„Je to možné? Přijdou? Je tu někdo, kdo nás zná, chce nebo vyzvedne?” Nic



naplat, musili jsme přes noc na lodi přenocovat. Ke všemu ještě sklíčení myslí
hlášena vulgární krádež kabátu; obviněn jakýsi čínský číšník, vzešel z toho nemilý
poprask a postaveny stráže nad spícími.

V Marseille.

20. listopad. Ráno místo družiček a panen z města přišli pro nás bratři Srbové.
Policie marseillská byla totiž uvědomena o našem příchodu, a poněvadž se domní
vala, že jdeme posílit nově se tvořící armádu jihoslovanskou, uvědomila komando
srbské, které zrána bezodkladně poslalo pro nás srbské vojenské policisty. Po vy
stoupení z lodi jsme se sešikovali do čtyřstupu, rozvinuli prapory československý
a americký a pod velením srbských tatíků jsme se ubírali za zpěvu do kasáren,
okupovaných Srby. Cestou jsme potkávali umazané a zaprášené dělníky, kteří nad
námi krčili hlavami a divně si nás prohlíželi. V kasárnách se zatím celá pohotovost
připravovala na naše uvítám, a když jsme přitáhli, s prapory, přijali nás již bratři
Jihoslovani do středu čtyřhranné vojenské formace; pochodovali kolem nás, obtáčeli
nás se všech stran a konečně k nám zápalně řečnili, jak jsme hodní, že jsme je přišli
až z Ameriky posílit. Dalo to hodně práce a výkladů (zvláště Brožkovi), než jsme jim
mohli vysvětliti, že nejdeme k nim do armády, nýbrž do naší československé, která
leží v Cognacu v počtu asi 40.000 mužů. Nad tím se ovšem bratři Jihoslovani roz
pačitě pozastavili, neb o ničem podobném snad dosud neslyšeli, a oznámili věc
policii; ta telegrafovala do Cognacu nebo do Paříže a teprve se přišlo otázce na kloub.

Při vykládání bratřím Jihoslovanům, že k nim nepatříme, namítali, že je „sve
jedno”, Slovan jako Slovan, jen abychom se nerozpakovali k nim se přidat. Zpo
zorovavše svůj omyl, nezhořkli, nýbrž chovali se k nám pohostinsky a bratrsky.
Obstarali nám oběd a červené víno a dali nám volnost pohybu. Na nádvoří kasáren
jsem debatoval s Chorvaty z Ameriky, kteří horovali pro svobodu Slovanstva a pro
republiku jihoslovanskou. V kantýně bratři bohatýrskypěli. Sdílný šikovatel srbský
horoucně hovořil o českých muzikantech, Čížkovi, Vladimíru Štýrském a o Svobo
dovi, kteří účinkovali ve vojenské kapele srbské armády. Kasárna marseillská jsou
památná tím, že se v nich událo slavné sbratření jihoslovanského vojska s první
československou americkou výpravou. 21. listopadu v 10 hodin ráno přišli pro nás
francouzští důstojníci. Po rozloučení s bratry Jihoslovany nesli jsme se k nádraží,
kde jsme musili čekat na vlak až do 7 hod. večer. Byly nám rozdány konservy a po
bochníku chleba. Z Marseille jsme jeli do Tarasconu a přestupovali na vlak k Nimes,
kde jsme prodleli až do pěti hodin ráno 22. listopadu. Doprovod francouzský byl na
nás přísný. Po čtyřech mužích bylo dovoleno odcházeli si pro kávu a na záchod.

Ze zápisků jsem vyňal několik suchých dat a podobně i o celé zajímavé cestě
z Marseille do Bordeaux zmíním se dále jen povšechně. Vlak se s námi táhl přes
Montpellier, Frontignan, Cette, Acde, Rouone, Capendu, Carcassone, Castela,
Audory, Avignon-Net, Villa France sur Lauragu, Ville Noville, Mont Laur, St.
Quins, Toulouse, Castelna. V Bordeaux jsme se octli v pět hodin ráno 23. listopadu
1917. Generál francouzský s družinou důstojníkůnás uvítal a přál zdar naší svobodě.
Z Bordeaux jsme vyjeli v 6 hod. 45 min. a jeli přes St. André de Culzac, Bazaac,
Fontaine Azilac, Jouzac, Pons, Beillant, Brivec, Cerac, Le Pérat, Meopins, a v 10
hod. 30 min. ráno jsme slavně vjeli do města Cognacu. Po hřejivém uvítání bratry



ruskými dobrovolci byli jsme uvedeni do studeného a tmavého skladiště. V místnosti
bylo nás utábořeno asi 30 Cechů, druhá polovice Slováků s naší inteligencí zaujala
posici v Cinéma u parku. Vyfásli jsme deky a naplnili si slamníky. Vedle mne se
uhnízdil Pepík Formánek.

24. listopadu. V Cinéma proveden soupis amerických dobrovolců. V seznamu
jsem byl označen číslem 102. Bratři z ruských nás navštívili a ptali se, z kterých
krajů pocházíme.

25. listopadu. Volno. 26. listopadu. Fasovali jsme torby. Dopsal jsem psaní sestře
do Ameriky a zde jeho část, pokud pojednává o našem pobytu v Cognacu:

„Drahá sestro! 26. listopadu 1917.

Pozdrav z Francie. Do Cognacu jsme přijeli 23. listopadu 1917. Je to hezké
městečko. Na nádraží přišli nám naproti naši bratři vojáci. Sli za zpěvu s vla
jícími prapory ke kasárnám, kde na cvičišti čekali druzí bratři v kolonách.
Br. Ot. Husák, mladý dosud důstojník, proslovil náležitou řeč, a pak jsme se
odebrali do vykázaného obydlí.Tedy tím jsme se dostali do městečka, jež mimo
nás Čechoslováky nehostí jiného vojska. Z Rumunska přijelo 300 vojínů Cechů,
z Ruska od Archangelska 1200 našinců, takže je nás zde asi 1500 prozatím. Civi
listé se zde učí česky a děti volají na nás Nazdar. Lid je dobrý.

Za námi přijedou tisíce z Ruska a z Ameriky. Byl zde před pár dny dr.
Beneš od Národní rady z Paříže; vyjedná úřední dekret od francouzské vlády,
jímž by se naše vojsko stavělo jako nezávislý celek armády československé a bojo
valo po boku spojenců proti Německu. Potom úředně Češi vyhlásí válku Němcům
jako samostatný stát. Je to věru podívaná na naše hochy, staré veterány, z nichž
mnozí jsou teprve 2oletí a prožili již možné myslitelné peklo bojů od let 1914.
Jsou mezi nimi bohatýři od Zborova a Tarnopole z armády československé
v Rusku, staří tatíci i děti dosud, všichni zajedno, bojovat za svobodu Cech až do
konce konců vítězství. Někteří nosí uniformy ruské a beranice, jiní francouzské.
Svornost naprostá. Jejich historky z bojů jsou zajímavé. Němci je zvali červeno
bílými ďábly, když zuřily kruté boje v létě proti Němcům a Rakušanům (a tehdá
to Rusové ještě hnali dopředu) u Tamopole a Zborova (střed armády ruské), byla
tam československá brigáda, která v patnácti minutách prorazila hrdí zákopů
rakouských, a když Češi rakouští viděli své bratry dobrovolce z ruské strany
vítězit, obrátili zbraně proti Rakušanům a Maďarům. Však bohužel tehdy Rusové
počali ustupovat na obou křídlech na severu i jihu, a proto i vítězní Češi musili
s nimi ustoupit. Té doby Kornilov se vyjádřil, že mít milion české armády, že by
rozbil celou Evropu, a Kerenský vyznamenal naše hochy nejvyššími řády. Jest
mezi námi jeden, jenž při tehdejším nástupu byl střelen do úst, vystřeleny mu
zuby, omdlel, ale jakmile procitl a viděl naše hnát útokem, sebral se, bojoval, až
omdlel znovu; zpět byl nesen ve velké slávě a Kerenským vyznamenán. Každý
z našich hochů byl tehdy generálem v taktice a husitou v hrdinství. Staly se pří
pady, že syn zajal otce a zase naopak — otec syna. Mají uniformy na způsob
ruských, jen výložky na ramenou barvy husitské, černý pásek s kalichem a na
čepici červenobílý znak. Je radost z nich a člověk jen by plakal nad mizérií Ra
kouska, které své příslušníky tak ničilo a po světě rozmetlo.



Jsme už v uniformách, zatím francouzských. Dnes jsme dostali pušky. Zítra
asi vše ostatní. Spojenci poskytli prý půjčku na čs. armádu, asi 20 milionů dolarů.
— do začátku. Máme české komando, české prapory.

Z Ruskapřijede muzika zanámi. Včerav neděli jsem se sešel s JosefemHoufem,
typografem z Budějovic, jenž sloužil prý s naším bratrem Františkem u 29. pluku
v Budějovicích u Landwehr a pak u Landsturmu až do r. 1916. Musil to být asi
jiný Křivanec, neb bylo oznámeno, že bratr padl v Karpatech 5. března 1915.
Zpráva, že by byl mrtev, je prý (snad) mylná. To by byla radost, kdyby byl ná
hodou zajat a sešli jsme se. Jeden našinec z Chicaga se dověděl, že jeho otec je
s čs. armádou v Rusku a že sem přijede s další výpravou.

Dosud je zde dosti pěkné počasí. Pěstuje se tu mnoho vína a nej lepší cognac.
Teď budeme cvičit a asi za pět nebo šest měsíců do bojů. Než půjdu do boje,

udělám poslední vůli na Tebe. Nezapomeň na mne! Mnoho platu mít nebudeme,
ale běží o myšlenku svobody a člověk má jít, jak cíl naznačen. Po 300 letech teprve
se národ zvedá k slunci svobody a žádá svoje práva zpět; my s Rakouskem už
dávno dojednali a žádný kompromis není možný s vládou vrahů a tyranů. To je
myšlenka nás všech. Se srdečným pozdravem

J. K., L’armée tchěque, V. rota, 3. četa, Cognac, Charente, France/'

Další stati deníku jsoupříliš obsáhlé a je v nich celýobraz průměrného dobrovolce,
z nichž asi 2500 přijelo z Ameriky postupně výprava za výpravou.

Z první výpravy utkvěli mi v paměti Tonda Kofránek, Jos. Formánek, Oldřich
Biterman, Cyril Koutný, bratři Sabačtí, Jos. Kučera, Rys, Praštil, Sherber, Bobek,
Hlava, Halas, Hrabák, Neduchal, Nedbal, Tyl, Kuba, Choděra, Vavřík, Písařík,
Čížek, Brožek, Plichta, Jelínek, Steiner, Vohma, Britiš, Sekira, Honza, Jánský a j.
Z nich br. Tonda Kofránek přiotráven plyny v Kreuzwaldu (Alsasko), prožil bitvu
terronskou, Těšínsko; po návratu do Chicaga onemocněl (plicní chorobou, zavi
něnou otravou plyny), prodlel nějaký čas v sanatoriu v Chicagu a v Denver (Colo
rado) po strašné trýzni zemřel v léčebném ústavě r. 1923. Br. Biterman (náš Ferda)
byl při obsluhovám rychlopalky u Vouziers zasažen skoro plným nábojem z německé
rychlopalky a zemřel cestou do Cravant; při posledním jeho výdechu byl příto
men br. Jos. Formánek, jenž raněn do nohy byl odvážen z fronty a složen v polním
lazaretu, kde Ferda právě dokonávál. Br. Cyril Koutný byl popálen explosí signál
ních raket, které se vzňaly nárazem ze střepin granátu. Doktor Sabacký při obva
zování raněných na otevřeném bojišti u Terronu bez úrazu vyvázl, ale málem se
stal obětí hrozné explose granátu, jenž při bombardýrce Terronu proletěl budovou
a roztrhal několik bratří ve sklepě (mezi nimi byl velitel 2. roty, br. Plíva, jedna
z nejideálnějších postav revolučního vojáka, dobrovolec ze srbských; dále br,
Brožek z New Yorku, jenž tlakem explodujícího granátu byl usmrcen, aniž byl
střepinou zasažen). Br. Bobek, saniterák, měl velké štěstí v své bratrské horlivosti
při vypomáhání raněným v průběhu útoku. Br. Praštil, náš fořt od Domažlic, padl.
Hlava z Chicaga byl raněn. Můj nejmilejší přítel, vedle dříve jmenovaných, Loj
zíček Choděra, byl v útoku před Terronem zasažen dvěma granáty. Br. Čížek byl
u Vouziers raněn a Vinca Kourek držel se statečně. O druhých bratřích z první
výpravy jsem se neinformoval, jak byli v tísni či rozházeni v různých rotách.



Br. Stanislav Klíma, jenž byl zaměstnán při československém výboru v Chicagu
a přijel s druhou výpravou do Cognacu, před Terronem a v Terronu jen tak tak
vyšel zdráv. Br. Habinger, náš harmonikář, se pral divoce a štěstí mu přálo. Br.
Bukovský si taky nikdy nepomyslil, že ještě jednou bude vydávat časopis a bojovat
pro udržení hlasatele legionářství „Československý legionář” v Chicagu. Br. Matě
jovský z Chicaga dostal se při útoku do zvláštní isolované posice. Když se střed
napadené i. roty uchyloval do zákopů, zůstal Matějovský odříznut na vytčeném
místě se sedmi bratry, kteří se zmocnili německé rychlopalky a s ní řádili. Proti
útokem Němců 4 bratři padli a tři, mezi nimi br. Matějovský, byli zaskočeni a od
vlečeni do zajetí. Starý, šedivý Lipert z Clevelandu, holubář, slavně bránil vchod
do Terronu. O dalších bratřích, o Feklovi z Chicaga, o Křížkovi z Clevelandu
a o jiných docházely pochvalné zprávy. O br. Borůvkoví jsem se dověděl, že u Vou
ziers vnikl do hnízda kulometů a přinesl jeden kulomet s sebou jako trofej. Choval
se velice statečně, začež byl svým rotným Machačíkem vyznamenán.

Od sapérů bratři Menuštík, Lorenc a Heřmánek z Edwardsville u St. Louis měli
pradarebnou práci s opravou a stavěním mostů, na které bylo neustále stříleno.
Bratři Pekárek a Jelínek, Millbach, Mlejnek, Václavík (z New Yorku) byli též
v choulostivých posicích.

Zkrátka jest těch hochů celá řada zde nejmenovaných, kteří zažili svůj díl. Bylo
by dobře, aby si to uvědomili a spojili se v mocnou organisaci Kruhu francouzských
legionářů, která se zabývá historií francouzské legie a sociální péčí o ty, kteří toho
spravedlivě potřebují. A těch bratří neorganisovaných, kteří skutečně si zasloužili,
aby byli v svých požadavcích podepřeni, je spousta. Vedle jmenovaných bratří,
s kterými jsem byl ve spojem v Cognacu, je velmi mnoho těch, kteří se mnou přišli
do styku až v Americe. A přece to byli též hrdinové, jako RudolfChládek a Jindřich
Vandrovec od Vouziers, prošli peklem bojů a zranění; br. Havránek od Terronu,
Moravčík, Gusta Mareš, Jack Fůllsack a j. Doufejme, že Kruh zesílí a získá
všechny ty bratry v Americe, kteří mnoho zkusili a jsou v ústraní. Vyskytují
se velké obtíže v organisační práci 2500 bývalých dobrovolců z Ameriky, což
je zaviněno asi tím, že netvořili jeden americký celek a byli roztříštěni v celku
francouzské legie. Nemohli pak tvořiti jeden celek, ježto po skupinách a ne tedy
v celku byli dopravováni do Francie. Kdyby, a to je „kdyby”, byli bývali
dobrovolci českoameričtí přibyli do Francie jako jedna výprava mající 2500 hlav,
najednou, mohla mezi nimi existovali srozumitelnější nálada a pochopem. Na
přemýšlení měli od skončení války téměř deset let, a přemohou-li osobní zaujatosti
a obmí-li se ideovým pozadím francouzské legie, je zcela možné, že se všech 2500
sjednotí konečně na společném programu, jenž předejde mezi legionáři sebevraždy
z bídy.

Br. Bukovský při své návštěvě v New Yorku oznámil, že čtrnáct legionářů spá
chalo sebevraždu, jeden byl zabit, mnoho jich umřelo následkem válečných
neduhů a zraném a ještě větší počet je v zoufalé situaci trpitelů. Chyba bylo, že
hned po svém návratu do Ameriky nebyl proveden správný census stavu legionářů.
Má-li se státi náprava, je třeba tento census provésti prostřednictvím organisace
Kruhu francouzských legionářů.

Tím by se dosáhlo v sociální péči zdravého stavu svépomoci a všestranné koope
race — staré vlasti i Ameriky.



Mjr. gštb. Oldřich Španiel:

K cestě čs. vojenské mise do Spojených států v r. 1918.
(Několik vzpomínek.)

Letos na jaře je tomu právě 10 let, co odjela naše první vojenská mise z Francie do
Spojených států, aby tam společně pracovala na slibně započatém náboru dobro
volníků, kteří se hlásili do francouzské legie. Je známo, že jsme byli ve Francii,
pokud jde o doplňování, ve značně nepříznivé situaci proti legii ruské a italské,
které disponovaly velikým kádrem uvědomělých zajatců, kteří se dávali cele a bez
výhrady do Služeb Národní rady. Česká kolonie v Paříži byla téměř vojensky vy
čerpána, neboť velká většina zbraně schopných mužů přihlásila se hned na počátku
války do cizinecké legie, a několik desítek jednotlivců, kteří byli ještě v Paříži nebo
na venkově, představovalo zcela nepatrnou sílu. Z nečetných zajateckých táborů ve
střední a jižní Francii doplňovaly se postupně oba první pluky 21. a 22. Ovšem
počet čs. zajatců nebyl i zde nikterak veliký. Slo převážně o zajatce ze Srbska, kteří
sem byli přivezeni přes Itálii po ústupu Albánií. Mělo se jich použiti v závodech,
pracujících na obranu státu. Nebylo také naděje, že by z Itálie přišly ještě další
transporty, neboť i tam se právěorganisovalanaše vojenská tělesa. Zbývala tedy j ediné
československá Amerika, s jejíž účinnou podporou naší vojenské akce jsme počítali.

Na jaře r. 1918 byl dobudován 21. pěší pluk a 22. pěší pluk právě se formoval
v Jarnacu. Současně se pomýšlelo na vybudování 2. která by se skládala
z 23. a 24. pěšího pluku, pro něž by byl společný kádr v Cognacu. Národní rada
byla si plně vědoma obtíží, jež se vyskytnou při doplňování těchto jednotek dobro
volníky, a proto se snažila co nejvíce rozšířili a uspíšili náborovou akci ve Spojených
státech.

První větší transport z Ameriky přibyl již v prosinci r. 1917. Byli to nadšení hoši,
kteří přispěchali ze všech končin Spojených států, aby rozmnožili naše řady. Do
jara 1918 přijelo potom ještě několik menších výprav. Všichni dobrovolníci sou
hlasně potvrzovali, že mnoho Cechů a Slováků, kteří jsou již občany S. S., vstoupilo
do americké armády. Jest jich však ještě dosti, kteří nejsou dosud americkými
občany a kteří by se rádi zúčastnili boje ve vlastní armádě. Národní rada zcela
správně usuzovala, že by náší propagandě pro vstup do legie prospělo, kdyby se
vypravilo do S. S. několik vojáků, kteří by ruku v ruce s tamními československými
revolučními organisacemi řídili nábor a odesílání dobrovolníků do Francie. Roz
hodla se proto vypravili za moře vojenskou misi.

Francouzské úřady vyšly našim požadavkům jako obvykle ochotně vstříc, a tak
byli již v dubnu 1918 připraveni 4 důstojníci k odjezdu do Ameriky. Náčelníkem
mise byl ustanoven por. A. Holý, ostatní členové byli potom ppor. M. Niederle,
O. Španiel a J. Horvat, všichni příslušníci 21. pěšího pluku. Připomínám pro
zajímavost, že jsme byli opatřeni francouzským pasem a francouzským cestovním
rozkazem,kterým se nám dávala stejná práva, pokud jde o materiální vybavení, jako
důstojníkům francouzským. Při tom však bylo výslovně uvedeno, že jsme důstojníky
armády československé.



Rozkaz k odjezdu do Ameriky zastihl mne v St. Maixent, departement Deux
Sevřeš, kde bylo naše vojenské učiliště pro velitele čet, jemuž velel vynikající voják
a nezapomenutelný náš přítel major Ville. Vrátili jsme se právě ze cvičení, když
přišel pro mne vojín se vzkazem, že se mám ihned dostavit k veliteli školy. Zastihl
jsem jej uprostřed pracovny v kruhu důstojníků-učitelů. Levou rukou se zlehka
opíral o svou nepostradatelnou hůl a v pravé držel jakousi listinu. Z očí mu sršely
blesky. Změřil mne od hlavy k patě, takže jsem měl dojem, že se snese nějaká nena
dálá bouře, jejíchž příčin jsem se nemohl v rychlosti dohádnout. „Je zde nějaký
připiš z ministerstva války. Týká se to vás. Víte o tom něco?”, a stále ten přísný
zkoumavý pohled, jímž mne probodával. Zarazil jsem se poněkud; měl jsem již
z Rakouska velmi trpké zkušenosti s přípisy od vysokých úřadů, jimiž se nařizovalo,
abych byl protokolárně vyslechnut, čehož následek byl odchod z trestu na frontu
a nakonec obžaloba podle § 327 voj. trest. zákona, degradace atd. Osud tak mno
hých „politisch verdachtig”. Bleskem mně proletělo myslí, že můj švagr je dosud
internován v Bretagni a že snad v souvislosti s tím budu mít jistá potahování. Tato
obava byla potvrzována ještě soucitným potřesením hlavy, jímž snad chtěl mjr.
Ville říci: „Hochu, je to s tebou velmi špatné.” Po několika vteřinách napjatého
ticha rozlil se však na mužně krásné tváři velitele široký, jadrný úsměv a úřední tón
přešel v přátelské: „Voilá, Španiel, tak vy nás opustíte. Pojedete do Ameriky.
Těšíte se?” „Do A-me-ri-ky?” pravím v úžase. „Co tam budu dělat?” „To vám
právě tady vzkazují z ministerstva a já vám k tomu blahopřeji.” Přelétl jsem
zběžně šedavý list papíru, jenž začínal slavnostně slovy: „Předseda vlády, ministr
války oznamuje O. Španielovi, podporučíku čs. armády, dočasně v depot 21. pluku
v Cognacu, že jest určen, aby odejel do Spojených států na náborovou misi.” Potom
řada různých podrobností materiálního rázu. Mezitím co jsem letěl zrakem po
řádcích přípisu, pásl se pan major s ostatními důstojníky na mém úžase. Potom
postavil širokým gestem hůl před sebe, opřel se o ni oběma rukama a srdečně se
rozesmál. Smál jsem se také, ovšem poněkud rozpačitě, neboť jsem se ještě ne
prohrál jednak z původního zaražení, a jednak jsem si nemohl ani dobře uvě
domili dosah tohoto podniku. Ovšem major Ville by ani nebyl svůj, kdyby
tuto scénu nebyl právě tak sehrál. Zdánlivá přísnost, před níž se vše třáslo, a za
chvilku přátelský laskavý úsměv dobrého zkušeného velitele, jenž pod přísnou
maskou měl mužně citlivé srdce. A protože tato chvilka byla poslední, kdy jsem
tohoto předobrého našeho přítele viděl, vzpomínám na ni rád dnes právě po
deseti letech.

Odjel jsem nejbližším vlakem (10. dubna) do Cognacu, odtud po vyřízení různých
formalit a po rozloučení s přáteli vypravili jsme se 12. dubna do Paříže. Byli jsme
tři: bratr ppor, Niederle, Horvat a Španiel, por. Holý byl již v té době v Paříži, jsa
přidělen k Národní radě. Mimo to jel s námi br. kpt. Fierlinger, nynější náš vyslanec
ve Washingtonu, jenž se dostal jako kurýr z Ruska přes Japonsko a Spojené státy do
Francie. Udělil nám mnoho cenných rad na cestu a současně nás informoval o po
měrech naší legie v Sibiři, jakož i o životě v Americe.

Formality, spojené s odjezdem do SS., byly vpravdě velmi složité, ale francouzské
úřady vycházely nám s neobyčejnou ochotou vstříc, takže jsme v několika dnech
měli všechny listiny v pořádku. Hůře ovšem bylo s americkým povolením ke vjezdu
do SS. Toto povolení nemohlo za války udělit pařížské vyslanectví, nýbrž každému



jednotlivci musilo se ho dostati individuálně, a to se schválením ústředních úřadů'
ve Washingtonu. Přísná opatření byla zcela na místě, válečné poměry si je plně
vyžadovaly. Tak se stalo, že jsme nestihli loď „Chicago”, jež odjížděla 6. května
z Bordeaux, a příští loď odjížděla teprve 24. května. Využili jsme těch dní našeho
pařížského pobytu k získám podrobných informací o poměrech doma v Cechách,
i pokud jde o politické a vojenské věci spojenců, abychom měli dobrý podklad pro
naši vojensko-propagační akci v Americe. A poněvadž dvouletý pobyt v ruském
zajetí způsobil nám veliký kulturní hlad, věnovali jsme několik večerů k návštěvám
divadel a zábavních podniků, kde nás ochotně prováděli buď p. Kepl z Národní
rady nebo můj bratr Frant. Španiel, jenž krátce potom také odejel do Cognacu
k 21. pěšímu pluku, s nímž se potom zúčastnil všech bojů na frontě.

Dne 20. května rozloučili jsme se na přátelské schůzce se známými bratry, kteří
byli přiděleni u NR.: br. Božinov, por. Chalupa, dr. Skalický, dr. Trčka a Kepl.
Téhož dne odpoledne povolal si nás gen. sekretář NR. dr. Beneš k závěrečné schůzce
před odjezdem. Vrátil se právě z Anglie s potěšujícími zprávami: Robert Cecil
a Balfour slíbili dáti prohlášení, že nás uznávají za spojence. Robert Cecil bude
veřejně mluvit 22. května a připraví veřejné mínění na tuto událost. Prohlášení
vyjde později, ne však v dlouhé době. Nakonec jsme dostali dopisy pro profesora
Masaryka a různé ústní informace o převozu sibiřské legie a o poměrech našeho
vojska v Itálii.

A příštího dne večer jsme stanuli v „zaslíbené zemi”, jak rádi Francouzi jmenují
kraj při březích Garonny, kde se rodí znamenité víno Medoc. Byli jsme v Bordeaux.
Navštívili jsme naše dobré a oddané pracovníky p. Malého a Kramatu, a dne
24. května jsme vstoupili na loď „Espagne”. Společnost, která se sešla na palubě
tohoto zaoceánského kolosu, byla dokonalou vzorkovnou národů, bojujících proti
centrálním mocnostem. Mimo důstojníky dohodových armád viděli jsme zde i re
presentanta země ohnivého draka, plukovníka čínské armády p. Ho-Sui, s nímž
jsme se již dříve seznámili v Paříži na čaji u pí Kančalovské a jenž nám po celou
cestu věnoval svou roztomilou pozornost. Zajímal se živě o naši akci, hlavně o legie
v Rusku, a br. por. Holý byl mu v té věci užitečným informátorem. Mezi cestu
jícími byl také kníže Poniatowski, jenž jel do Ameriky organisovat dobrovolníky
pro polskou legii, a pí Pankhurstová, známá anglická feministka.

Odjezd lodi byl stanoven na 26. května. Odpoledne byly vytaženy kotvy a maje
státní kolos dal se v pohyb po proudu řeky. Stáli jsme tuto chvíli na palubě, všichni
poněkud dojati. Cestou měli jsme příležitost pozorovali ohromné úsilí Američanů,
jež vyvinuli k organisování a vybudování své veliké námořní základny v Bordeaux.
Oba břehy Gironde, dosud málo oživené a místy dokonce zcela pusté, byly nyní
v nejživějším stavebním ruchu; tisíce amerických vojáků pracovalo zde o zřizování
doků, nákladišť, skladů, stavbě drah, jeřábů atd. Tato technická mohutnost a zdat
nost, kterou jsme měli příležitost pozorovat jak zde ve Francii, tak později ve SS.,
stále nás přesvědčovala v tom mínění, že osud centrálních mocností je vstupem
Ameriky do války zpečetěn.

Zatím loď zvolna míjela toto mraveniště, plovouc prostředkem řeky, jejíž břehy
postupně utíkají, až při ústí Gironde do moře rýsují se jako jemné modrozelené
proužky, poseté tečkami žlutavě bílých domků, jejichž okna prudce plála odleskem
zapadajícího slunce.



Téhož dne nevpluli jsme však na moře. Lod zakotvila při ústí řeky, i vyčkávali
jsme opět až do příštího dne.

Ráno se k našemu parníku přidružila menší nákladní loď, jež plula do Argentiny,
a po poledni se objevil francouzský minonosec, který měl obě lodi doprovázet,
pokud budou v nebezpečném pásmu, kde řádí německé ponorky.

Krátce po jeho příjezdu vyzvedla „Espagne” kotvy a za chvilku nás mohutné
kymácení přesvědčilo, že jsme opustili řečiště a vpluli na širé moře. Hleděli jsme
stále na západ k břehům Francie, jež nám zvolna unikaly a ztrácely se na obzoru.
Když potom země docela zmizela a obklopily nás nekonečné plochy vod, ozářené
laskavým jarním sluncem, měl jsem pojednou pocit nesmírné volnosti. Plavba byla
celkem klidná, nebylo na lodi příhod a událostí a jediné vzrušující zprávy, jež denně
přinášelo rádio o zoufalém úsilí Němců, kteří se snažili prolomit frontu, byly před
mětem rozhovorů. Bezpečnostní opatření pro případ útoku ponorek byla velmi
přísně dodržována. Každý cestující měl svůj záchranný pás, přichystaný tak, aby jej
mohl co nejdříve obléknout. V noci bylo zakázáno kouřit na palubě a veškerá okna
byla tak zastřena, že i nejmenší paprsek světla nemohl proniknouti ven. Hlučná
zábava a hrám na klavír byly také omezeny. Loď byla ponořena v úplnou tmu
a ticho, takže vypadala v přísvitu měsíce jako tajemný pohádkový kolos.

Den za dnem ubíhal stejně klidně a bez vzruchu. Druhý den plavby vrátil se
minonosec, jemuž byla svěřena naše ochrana. Občas se na obzoru objevila nějaká
obchodní loď, aby za chvíli opět zmizela za nekonečnými vodami.

2. června vpluli jsme do studeného proudu, jenž jde od Grónska směrem jižním
podél pobřeží. Projevilo se to citelným chladem. Šťastná náhoda nám přála, že jsme
mohli vidět obrovský plovoucí ledovec, zanesený proudem až do těchto končin.
Před lety podobný ledovec v téže zeměpisné šířce zpečetil osud „Titanicu”.

4. června se objevilo loďstvo as 30 lodí s transportem vojska do Evropy a současně
přijel našemu transportu vstříc americký parník, jenž vede naši loď k přístavu
newyorskému. Zítra prý spatříme Ameriku.

Jako všude na světě, tak tím spíše i na lodích společným pobytem vytvoří se jistá
atmosféra, jež lidi vzájemně sblíží. Seznámili jsme se téměř se všemi pasažéry,
hlavně s důstojníky a s žurnalisty, a využili jsme této známosti, abychom je infor
movali o naší akci. Poslední večer pobytu na lodi byl uspořádán na rozloučenou
koncert v prospěch francouzského Cervého kříže, při němž měli promluvit zástupci
všech národů. Za naši misi byl mluvčím br. por. Holý, jenž stručně a výstižně podal
přítomným obraz našeho zápasu za svobodu. Vzbudil všeobecný zájem, zvláště pí
Pankhurstové, která se vyptávala na profesora Masaryka, jehož dobře znala, a pra
vila, že její list podporuje plně naše spravedlivé snahy.

5. června jsme přistali v New Yorku. Vjezd do přístavu byl zdlouhavý a velmi
komplikovaný,neboť bylo nutno proplouti minovými poli, jimižbyl přistáv chráněn.
Byli jsme vpravdě ohromeni mohutným dojmem, jimž působí poloostrov Manhat
tan svými grandiosními stavbami mrakodrapů.

Ihned po příjezdu jsme navštívili p. Kopeckého v pověstném Tribune Building,
kde byly po celou válku místnosti našeho „Českého výboru”. Náš příjezd byl
plným překvapením, neboť nás neočekávali tak brzo, tím spíše ne, že po včerejším
neštěstí před přístavem newyorským, kde německá ponorka, mající svou basi
v Mexiku, potopila 10 parníků, domnívali se, že nebylo možné, aby takový kolos



jako „Espagne” mohl jí uniknout, aniž byl spatřen, a z toho usuzovali, že nejsme
ještě v blízkosti amerických břehů.

Tempem a ruchem zdejšího života byli jsme s počátku úplně ohromeni. Ještě týž
večer navštívil nás fotograf z „The Evening Telegraphe” a příštího dne dopoledne
zpravodajové různých listů. Všechny čelné večerníky přinesly potom naše snímky
s příslušnými notickami. Teprve nyní jsme si vlastně uvědomili, že jsme prvními
československými důstojníky, kteří kdy vstoupili na půdu Nového Světa s ofici
álním posláním, i byli jsme naplněni opravdovou hrdostí.

Dne 6. června přijal nás profesor Masaryk ve slyšení v hotelu Plaza. Tlumočili
jsme mu pozdrav naší armády ve Francii, vyřídili vzkazy od dr. Beneše a odevzdali
dopisy. Pan president rozmlouval s námi půldruhé hodiny a dal nám direktivy,
jimiž jsme se měli řídit v naší propagační a náborové práci. Tímto dnem započalo
potom naše vlastní poslání ve Spojených státech.



Důstojníci 21. čs. pluku vyslaní na nábor do Ameriky.
Les officiers du 21 Rgt T. S. envoyés en Amerique pour ý faire děla propagandě pour 1’Armée T. S. de France.

Dobrovolníci ve cvičném táboře v Stamfordě.— Les volontaires T. S. au camp de Stamford.





ŽIVOT DOBROVOLNÍKŮ
V ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH

VE FRANCII





B. Rytíř

O zpěvu v československé legii ve Francii.

Náš národ miluje hudbu vůbec a zpěv zvláště. A naši legionáři zůstali této lásce
věrni i za hranicemi. Zpěv měl pro naše legie velký význam, neboť udržoval ducha
veselého, svižného, čelil únavě a smutku. Legionář ve zpěvu vzpomínal, radoval se
ze života, oslavoval vzdálenou vlast a propagoval její dobré jméno. Kde se nezpívalo,
tu bylo jisto, že mezi dobrovolci je nějaká vážnější nespokojenost. Kde se roty
bratrštěji snášely, tam i lépe zpívaly, kde své velitele zvláště milovaly, zpívaly jim
jejich zamilované písničky.

Pochodový zpěv našich legií se stal ve Francii něčím tak typickým pro čs. vojáka,
že podle něho byl už poznáván. Když české roty šly Paříží a hřměl jejich zpěv,
Francouzi poznávali, že jsou to jejich „Tchěco”. Ba pro ten zpěv nás francouzští
instruktoři ani nenaučili rychlému chasseurskému kroku.

V této vzpomínce nelze ovšem uvésti seznam všech písniček, legionáři zpívaných,
vzpomeneme jen názvů některých, které byly hodně v oblibě.

Zpívaly se nej různější písně národní, sokolské, vojenské a ruské. Zpívalo se ovšem
i hodně písní méně cenných, ale s pěknými nápěvy. Celou řadu písní složili i někteří
bratři sami.

Již rota „Nazdar” v Bayonnu zpívala oblíbenou „Lví silou”, „Na jaře když čápi
letí”, „Stodola pumpa”, ba i rozpustilou „Barušku”. V Champagni se zpívala už
bojovná „Uboj” a některé písně anglické a francouzské „Souš le ponts de Paris”.

Často byla zpívána i „dobrovolnická”, složená bratrem Bernardem (padl 9, května
I 9 I 5), jež začínala:

Česká kompanie, ta vesele žije,
aťje to v zákopech, neb když jde na oddech,
humorem jen srší, i když na ni prší,
kulky co dělají šrum, přiletí, hzz — a bum.

Ta nepatrná písnička líčí vpravdě ducha lidí, kteří ještě ani nevěděli, nebude-li
jejich oběť mamá, a končí:

Češi, to jsou páni, nechutná jim ani
kuchyně vojenská, schází.tam snad ženská ?

Chtěli by páštiěky, buchty a husiěky,
zelí, knedlík jak dům, ale ne bzzz a bum.

Nežli se rozejdem, ještě si zapějem,
srdce si poskočí, pak ať se svět točí,
slunce a planety, granáty, komety,
spusťte se v rej a šum — pak bude bzzz a bum.

Nemůžeme ovšem zapomenouti na naši hymnu, která, ač byla zpívána často,
vždy se stejnou úctou a vážností. A tato naše hymna podle obsahu jako by výhradně



byla psána pro českého vojáka za hranicemi, jenž touží po vzdálené vlasti a po
milých bytostech v ní.

Bylo jistě velmi málo těch lidí, kteří si někdy nezaplakali při zpěvu naší národní
hymny.

Později byla hodně zpívána Madelon. Na melodii její napsal br. Jiří Mráz píseň
„Kupředu”, kde silnými slovy svolává Cechy do zbraně, dovolávaje se jejich dáv
ných hrdinných činů. Každá sloka se končila refrénem:

Kupředu, bratři Češi, do zbraně!
Což neslyšíte nářek otroků.
srdce Vaše není z kamene,
a proto mužně do kroku.

My neváháme ani okamžik,
co jeden muž sraženi v jeden šik,
nic se, vlasti, o nás nestrachuj,
jdem osvobodit národ svůj.

Když se koncem roku 1917 utvořila čs. armáda, byla místa posádek čs. pluků
Cognac a později Jamac a výcviková St. Maixentu a St. Yrieux plna českosloven
ských písní. Byl tu ovšem vliv z ruské armády, odkud přišlo jádro těchto jednotek.

Roty uléhaly a řadily se za zpěvu národních hymen. Každá snad rota měla svou
speciální oblíbenou píseň pochodovou a táborovou. Některé písně zpívaly i celé
prapory, na př. „Jdou sokolské šiky, jdou”, „Spějme dál”, „U boj” a podobně.

Chorál „Bývali Cechové” zpívala celá brigáda při slavnosti odevzdání praporu
21. pluku v Darney.

Zpívaly se i mnohé ruské se „zapěvaly”. Velmi oblíbené byly slovenské, podle
nichž se pěkně pochodovalo: „Tancuj”, „Vrť sa dívča”, „Na veleckých lukách”,
„Ide Marina” atd. a pak Kmochova „Andulko šafářova” atd.

Roty se předháněly co do počtu i provedení svých písniček.
Jako ukázku takové speciální písně uvádím píseň II. praporu 22. pluku, jejíž

nápěv i text složil bratr dr. V. Rejholec, nyní vyslanec v Sofii. Jedna rota totiž
zpívala ráda píseň „V Dalmácii, v Dalmácii” jen s nepatrně změněným textem.
Zbrusu nová píseň se zalíbila, pronikla a zpívala se často. Naposled ji zpíval II.
prapor na přehlídce počátkem r. 1919 v Kladně.
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než v domě vlastním jen otrokem být.

2. Přišel rozkaz od tatíčka Masaryka,
kdo je Cech a kdo je Slovák, v hoj ať pospíchá,
táhne Němec silou velikou.

podmanit chce všecky země,
co na světě jsou.
{.Kdo se proti nim nepostaví,
to Cech ni Slovák není pravý, :\

ten není hoden, by naším se zval,
když tekla naše krev, stranou kdo stál.

5. Proto, chlapci, pod prapory, pod Svobody štít,
ukažte zas jednou světu, jak se znáte bít,

vzpomeňte, jak české sudlice

honívaly hordy Němců
z Cech přes hranice.

[: Vlast, jež v porobě věky byla,
víry v syny své neztratila,:]
Národ sám velí vám v pochod se dát,
za vlast a za volnost, svobodný stát.

Vzpomínka tato jest jen velmi kusá a neúplná, každý bratr, jenž to bude číst,
doplní si ji sám a vzpomene, které písničky jeho rota ráda zpívala. Snad by se dal
z těchto písniček jednou sestavit i pěkný zpěvník, věnovaný novému čs. vojáku.

Bylo by dobře, kdyby i nový čs. voják rád zpíval tak, jako zpívali jeho předchůdci,
a bude pak právě tak odhodlaným vojákem, když jeho chvíle nastane, jako byli oni.



Plk. Seidl:

Sokolství ve francouzských legiích.

Chtěl bych tu uvésti několik vzpomínek legionáře-Sokola, který se účastnil bojů
francouzských legií, a sokolská práce našich hochů ve Francii. A mohu ihned říci,
že to byl právě sokolský duch, po generace pěstěný v našem národě, který nás do
vedl k organisaci našich vynikajících legií a dal našim hochům dobrou odvahu ducha
a stále svěží, ničím nepřemoženou sílu těla, které nás vedly od vítězství k vítězství.

Nejdříve je nutno vzpomenoutiúčasti bratřípařížské jednoty mezi Starodružiníky
francouzské legie, těmi 600, kteří utvořili československou setninu „Nazdar” v cizi
necké legii. Bratři z pařížské jednoty byli jádrem setniny. Bez váhání šli za svou
sokolskou povinností — 29. července 1914 rozhodla se česká kolonie pařížská na
valné schůzi: „Všichni zbraně schopní do boje.” Spojili ve Francii jméno Sokola se
jménem Čecha. Nezištní, hrdě odhodlaní a veselí, s písněmi, jak se pod sokolským
praporem dostavili do pařížské Invalidovny a odejeli do první své posádky v Bay
onne a cvičili, také se bili a klesali u Remeše, v Artois v slavném útoku 9. máje 191$
na Targette a vrch 140, kde padl také br. Josef Pultr, náčelník pařížského Sokola,
v Alsasku, v Champagni, u Verdunu, na Sommě a konečně u Soissonsu až do srpna
1918, kde zbytek, několik desítek z 600 legionářů celkem postupně uvedených byl
převeden do naší francouzské legie.

Cvičili svá sletová prostná a devítky ve všech koutech Francie a na všech frontách
Dohody. Na pláži Biarritzu, na dvoře semináře v Bayonne, v kanálu u Remeše,
v Artois, v Lyonu a jinde. A později po rozbití setniny „Nazdar” cvičili všude tam,
kde se sešli ve větším počtu, ať to bylo v Bell-Abbesu či Saidě, Colomb-Becharu či
Vertekopu a Soluni. Medaile COS., udělená Sokolu v Paříži, je jistě plně zasloužená.

Naši hoši měli sokolství opravdu „v krvi”. Pozoroval jsem to od počátku. Sotva
pookřáli z přestálých útrap, již vyhledávali příležitosti, jak by si po sokolsku za
cvičili. Tak po přeplutí nebezpečné cesty z Ruska do Anglie, vydané rejdům ně
meckých ponorek, sotvaže ucítili pevnou půdu pod nohama, počali se scházeli ve

volných chvilkách na louce před vojenským táborem ve Winchestru v Anglii a hned
se shodli, že se bude cvičit. Poněvadž však nebylo žádného nářadí, cvičili jsme jen
sletová prostná a rohování.

Po našem přibytí do Cognacu ve Francii dali jsme se už do pátrání po nějaké
vhodné místnosti, které bychom mohli použiti jako tělocvičny. Štěstí nám přálo.
Dozvěděli jsme se, že je v městě spolek katolických gymnastů, jehož členové však
necvičí, ježto většinou byli povoláni na vojnu. Spolek s ochotou vyšel naší prosbě
vstříc a dovolili nám třikráte v týdnu používali své tělocvičny. Místnosti její nelze
ani zdaleka přirovnali k našim tělocvičnám. Podobala se spíše nějaké kůlně; z nářadí
byla tam jen železná hrazda, dětská hrazda a kruhy. Získání místností bylo pro nás
však velkou výhrou. Ihned jsme ustavili hotovou jednotu Sokola v Cognacu, zvolili
jsme si náčelníka, cvičitelský sbor, ba i malý příspěvek jsme všichni platili. Naše
cvičební hodiny nabývaly stále více zájmu i mezi legionáři nesokoly a tak se cvičení
naše stávalo dostaveníčkem celé legie a všichni se rádi po denní námaze přicházeli
do Sokola osvěžit.



Tehdejší náš velitel, podplukovník Philippe, často přišel s důstojníky podívat se
na naše cvičení, přiváděje s sebou cognacské předáky, aby se před nimi pochlubil,
jaké vojáky má pod svým velením. Tím naše sokolská činnost pomohla nám uzavřití
přátelské styky s místními obyvateli, kteří s počátku, považujíce nás za Rusy (bylo
to v době, kdy ruská vojska následkem bolševické agitace se již rozpadávala a kdy
i ruské vojenské oddíly ve Francii byly násilně odzbrojovány), pohlíželi na nás velmi
nepříznivě. A nejen to, sokolská soustava tělocvičná získala mezi Francouzi brzy
takové sympatie a obdiv, že jsme na žádost samých Francouzů zavedli dvakráte
v týdnu cvičení cognacských žáků, ba naši bratři stali se průkopníky sokolského
tělocviku i v okolních vesnicích, které si Sokoly samy vyžádaly. Vděčné příležitosti
jsme použili ovšem také ku propagaci našeho odboje a revolučního hnutí česko
slovenského národa. Uspořádali jsme v Cognacu uměleckou akademii, na které
promluvil bývalý předseda Unie gymnastů francouzských pan Cazalet krásnou řeč
a seznámil přítomné Francouze s československým národem.

Ovšem tento směr naší sokolské práce mohl se plně rozvinout! jen v prvních
týdnech našeho pobytu — vlastně oddechu ve Francii.

Nastala povinnost přípravy na těžké boje na západní frontě, která vyžadovala
nejen přesného technického výcviku vojenského, nýbrž přinášela s sebou také
všechny těžké podmínky života vojáka, jdoucího do boje.

Ale právě tu duch a tvůrčí vliv sokolství pronikl nejmocněji, v své nejtvořivější
stránce. Byli to právě nejschopnější z bratrů Sokolů, kteří byli rozesláni do nej
rozmanitějších odborných kursů a škol vojenských, aby se stali příštími vůdci
a předními bojovníky našich legií. Celé naše vojenské zřízení bylo organisováno na
základě sokolském. Vždyť hned po našem přibytí do Francie náš tehdejší velitel
kapitán O. Husák zřídil komisi, sestavenou z pracovníků sokolských bez rozdílu
hodností, která měla za úkol vypracovali povely vojenské, odpovídající našim
tradicím sokolským a potřebě vojenské.

Sokolský tělocvik zaveden povinně v celém našem vojsku. Aby se dosáhlo jednot
nosti, byly v plukovním rozkaze uveřejňoványosnovy povinných cvičení pro každý
týden, jak je sestavovala tělocvičná komise. Tento způsob výchovy měl tu výhodu,
že nejméně celé dvě třetiny každé samostatné části byly s to před kýmkoliv a kdy
koliv ukázali naši tělocvičnou vyspělost. Velkou pozornost vzbudilo naše vojsko už
v Cognacu, uspořádavši veřejné cvičení na letním hřišti „Union amical sportiv
Cognacaise”, kde cvičilo přes 2000 našich vojáků prostná, speciálně k vystoupení
před francouzskou veřejností sestavená.

Vojenská cvičení takového rázu, dosud ve Francii nevídaná, nejen upevnila sym
patie Francouzů k nám, nýbrž — a to bylo zvlášť cenným úspěchem — vzbudila
zájem celé spojenecké vojenské veřejnosti odborné. Francouzi rádi podporovali již
dříve ve Francii zorganisované vojenské jednotky různých menších národností, ale
přes metodické školení francouzského válečnictví tyto jednotky většinou se ne
osvědčily. Proto Francouzi s pochopitelným obdivem sledovali výsledky naší
sokolské práce ve vojsku. Skvělý stav ducha našich hochů a precisnost jejich vojen
ské kázně a výcviku je zřejmě překvapovaly.

Uznání, jehož se tak dostalo naší sokolské prácive vojsku právě od vojenských od
borníků spojeneckých, bylo největší palmou, které sokolství v našich legiích dobylo.
Z pozoruhodných sokolských cvičení kromě shora uvedeného cvičení v Cognacu



bylo cvičení skupin V. sletu všesokolského, jež provedl 22. pluk v Jarnacu před
generálem Cheré, inspektorem výcviku vojska. V den amerického národního svátku
dne 4. července 1918 předvedl prapor 21. pluku v alsaském městečku Massevaux
prostná cvičení před četnými americkými hodnostáři, kterým se cvičení tak za
líbilo, že cvičence na odchodu vrátili a žádali za opakování cvičení. Poslední naše
cvičení ve Francii bylo 20. října 1918. Bylo to už v době, kdy se štěstí válečné počalo
odvraceti od Němců a Paříž počínala odkládali smutek, který ji tížil po několik let.
Aby Francie dokumentovala před celým světem, jak Francouz jde rád umírati za
svou vlast, uspořádala velkou manifestaci nováčků ročníku 1920. K této slavnosti
byly pozvány všechny armády spojenců, bojující na západní frontě, aby při té
příležitosti předvedly ukázku národní výchovy ve vojsku. Naše části byly zastou
peny 120 cvičenci, kteří předvedli prostná ze VI. sletu všesokolského a skupiny.
Cvičení se předvádělo v Tuilleriích za účasti zástupců vlády a velkých zástupů
Pařížanů, kteří nedbajíce lijáku vytrvali na místě, hojně odměňujíce cvičence po
tleskem. A byli jsme to zase my, kteří jsme byli zvlášť hlučně pozdravováni. Paří
žané na nás nezapomněli ještě z první naší výpravy v den národního svátku 14. čer
vence téhož roku. Tehdy jsme si dobyli sympatie Paříže zpěvem a stali jsme se
rázem nejpopulárnějším vojskem v Paříži. To zpozorovali tehdy vojáci druhých
národů, účastnivších se velkého pochodu Paříží, a tak jsme byli v Tuilleriích svědky
zajímavé, pro nás trochu komické scény: v Tuilleriích při pochodu nezpívali už jen
Čechoslováci, jako 14. července v Paříži, nýbrž zpívali Poláci (ti také cvičili s „lan
cemi” (kopí), známými u nás z II. všesokolského sletu), zpívali Portugalci, Italové
atd. Ale dobrá snaha tentokráte nepřinesla želaný úspěch. Favority Pařížanů byli
a zůstali Čechoslováci.

(Otištěno v sletovém památníku COS. Pro sborník zvláště upraveno .)

Fr. Klor:

Sport ve francouzských legiích.

Prosím všechny pp. sportovní referenty, všechny kapacity našich sportovních
ústředí a klubů, fanoušky všech sportovních odvětví, aby nezasedli po přečtení
těchto řádek vojáka sportovce na soudnou stolici a nekritisovali odborně.

Tyto řádky nejsou odborným pojednáním o sportu, jsou jen hrstí vzpomínek, jak
jsme si zpestřovali dosti jednotvárný život vojenský různými hrami a sportem.

Omezím se toliko na sport footballový.
První naše „vystoupení” bylo na Kursku, velkém to parníku, jenž nás vezl

z Archangelska do Anglie. Bozi vědí, kde se vzal, tu se vzal, ale byl! Na spodní
palubě „mída”, taková mrňavá, teniska: nu, a když byla mída, byla i čutanda.

Já byl tehdá pouhým divákem, ale chvalořečím Hospodinu za to; špatně to do

padlo. Netrvalo to ani pět minut a přízemní „ťukes” zaměněn za „hlavičky” a hru
polovysokýchmíčů. To byloneštěstímprobratraK. Parádní j eho ,„hlavička’

’ zanesla
míček přes palubu a neštěstí bylo hotovo. „Ty máku, ty trdlo, jdi hrát kuličky!”



Nešťastný K. se stáhl ze strategických důvodů v rekordním čase do své sítě
v mezipalubí a nahoře dlouho ještě zuřila bouře rozvášněných hlasů. Dokonce se
ozval i ječivý křik: „Muž přes palubu!”, což vzbuzovalo bouři, ale tentokráte veselí
a tím episoda v dobrém končila.

Ještě během plavby, tuším, obcházel bratr H. chlapce a vyzvídal, kdo hrál, co
hrál, jak to hraje, ba snad měl již i mužstvo sestaveno (ovšemže na papíře, jak
ostatně bývá i naše representačm asociační jedenáctka).

Dostihli jsme Anglie, kolébky footballu...
Uvidíme anglické „profi”, odkoukáme jim něco.
Již třetí den pobytu v karanténním táboře u Winchestru jsme dostali (byl to,

myslím, dar bratří důstojníků) pěkný míč, tentokráte opravdu kopací, a šli jsme na
táborové hřiště. Dresy: jak kdo je.,.

Naše primadona „Krásná paní”, recte Loiza Havelka, byl ve sweatru a vedl borce
s mídou pod paží hlavní ulicí tábora vážně, jak se na kapitána, jímž byl mlčky
zvolen, sluší. Samo sebou se rozumí, že půl tábora šlo s námi.

Nehráli jsme ani deset minut, když přišlo doprostřed hřiště 11 anglických vojáků,
nosy až u špiček hodně vysokých našich stanů, a pohrdavě se usmívajících. Chlapci
jim chtěli „vyndat perka”, protože při hře nemá nikdo co na hřišti dělat, tedy ani
takoví „vyžehleníAngličani”ne, ale „Krásná paní” rázným: „Držte, chlapci, pec”!
potlačil rebelii v zárodku a s vážnou tváří pokročil v ústrety nezvaným hostům.
Viděli jste kdy na hřišti 2 jedenáctky hluchoněmých a hluchoněmého soudce? Tak
asi to vypadalo, když Loiza vyjednával s Angličany.

Za chvilku přišel mezi nás a mluvil: „Kluci, ti chlapi s námi chtějí hrát. Já přijal.
Koukejte, ať to válíte, ať si neuříznem kšandu. Hrajte „ťukes” a žádnou „svíčko
vou”. Pamatujte, že je to naše první vystoupení v Anglii. Nastoupit!”

A nás 10 chlapů, kteří jindy dříve všechno „okušnili”, než to provedli, ani ne
muklo, nastoupilo a hrálo.

Hřiště bylo sice s kopce, plné dolíků a kamení, nebylo lajnováno, ale protože
Loiza chtěl udělat výsledek, hráli jsme. Angličané byli tvrdí, my byli tvrdší, byli
rychlí, my byli rychlejší, kombinovali, my hráli „ťukes”. A ta střelba! Z naší jede
náctky, první representačm jedenáctky, jež kdy hrála na anglické půdě, by si mohli
naši útočníci — mezinárodní representanti — vžiti příklad. Žádná hyperkombinace
ve velkém čtverci, žádná líbivá hra. Ne, dostal-li kdo z útočníků míč v trestném
území, ba někdy i dále — rána na branku.

A ujalo se jich dosti. Vyhráli jsme 5:1.
„Krásná paní” přijímala gratulace za vzorné vedení útoku. Druhá opora našeho

teamu, střední záložník Stadler, s fajou v koutku pusy, jenom druhým koutkem
uplivoval a málo mluvil. Jenom sem tam nějaký „anglický sejr” mu uklouzl.

Do neděle jsme spali na vavřínech. Na odpoledne byl vyjednán odvetný zápas.
Bozi, to byl zápas! Ani jeden z našich protivníků prvního utkání nehrál. Pozvali si
11 „profíků” odněkud z londýnského předměstí a ti to naší jedenáctce „našlohli”
11:0! Brečel jsem za lajnou zlostí, nemoha participovatina této porážce, protože jsem
v prvním zápase rozbil jediné své boty, odřel nohy, vymkl si palec a proto byl
odsouzen k úloze diváka. A ani „fandit” jsem nemohl, poněvadž vítězství anglic
kých profiků bylo naprosto rozhodné a regulérní.

Tak skončilo naše druhé a poslední mezinárodní střetnutí s Angličany,



Ihned v prvních dnech našeho pobytu v Cognacu byl ustaven řádný footballový
odbor, jehož mecenášem byl br. Husák, náš nejvyšší čs. důstojník, a „tátou dlou
hánem” br. Satorie.

Asi první tři týdny jsme trénovali každý, jak byl a kde se dalo; zkoušeli se hráči
a kombinovala se sestava mužstva. Posílen byl odbor bratřími, kteří do Francie
přijeli několik měsíců před námi z Rumunska (br. Pán, Reš, Sída, Piskoř, recte
soudce Jandus). Z francouzského jihu přijeli bratři ze srbského zajetí (známý halv
Jenda Český z žižkovské Viktorky), bratři ze Soluně, z Ameriky, takže když jsme se
po prvé utkali s místním sportovním klubem, měli jsme již velmi dobrou a sehranou
jedenáctku, ba možno říci dvě skoro rovnocenné.

Nepamatuji se, kolik zápasů jsme hráli a s kým. Vím jen, že jsme velmi často hráli
v Cognacu, v Jarnacu, v Angoulému, v Bordeaux, v La Rochelle a snad i jinde.
Všechny zápasy jsme vyhráli, asi tři remisovali, jen jediný v Bordeaux jsme „dostali”
5:2, a to ještě „táta dloubán” říkal, že prý jsme to v hlavách a nohou neměli
v pořádku a že bychom zasloužili za tu ostudu zavřít.

Nejužší sportovní styky jsme navázali s bratry Srby, kteří studovali v Bordeaux.
Byli jsme si více než sportovními soupeři, byli jsme si opravdu bratry, kteří žili

v cizině, stejným osudem byvše vypuzeni z rodné země, a kteří měli společný cíl:
osvobodili svůj národ z cizího jařma.

Co zbývá říci? Ještě po návratu francouzských legií do vlasti r. 1919 hrálo naše
mužstvo pod názvem „XI. francouzských legionářů” s některými kluby pražskými
i venkovskými s výsledky více než čestnými.

Nebudu nikterak fanouškem, když tvrdím: Sport, a hlavně footballový sport, nás
ve Francii sbližoval vzájemně, sílil naše bratrství a naši družnost, sbližoval nás
s našimi spojenci v zápolí i na frontě, byli-li jsme na oddechu.

Sport nám zpříjemňoval jednotvárné dny vojenského života, zoceloval naše po
vahy, činil nás tvrdými a odolnými k námahám a k nebezpečí.

Proto vzpomínky nás všech na společně vybojované zápasy i na pečlivé k nim
přípravy mohou býti jen radostné.

Kpt. J. Plichta:

Trochu vzpomínek sportovce-legionáře.

Pro budoucnostbylo zachováno mnoho vzpomínek o účasti různých složek národa
v boji o naši samostatnost. Byli jsme v legiích jedna rodina — bratři — a po různých
kastách, zvláště politických, nebylo, bohudík, ani památky. Sli jsme všichni za
jedním cílem, leč po návratu domů, vlivem prostředí, počaly se vynášeli zásluhy
jedněch a pomíjeny zásluhy druhých. Cím skrovnější ta neb ona skupina byla, tím
více byla opomíjena. Jednou z takových byla skupina sportovní. Snad proto, že
v legiích Sokol a sportovci provedli sjednocení, o nějž se v legionářském životě nyní
doma marně vůdčí činitelé pokoušejí. Nebylo rozdílu mezi sportovci a Sokoly.
Chci zaznamenali jen trochu vzpomínek a tak informovat veřejnost o tom, jak
sportovci konali za války svou povinnost.



Jsem z amerických dobrovolců a proto začnu Amerikou. Jako v mnohých jiných
městech, měli jsme i v New Yorku svůj Český Footballový Klub. Byli to právě
nejhorlivější pracovníci Národního sdružení, kteří se rekrutovah z tohoto klubu.
Bylo jich s úspěchem používáno ve službě tajné, v hlídání lodí atd. Věru nemohl si
kpt. Voska a konsul Kopecký stěžovali na jejich činnost. Prohlášením války Ně
mecku byla dána občanům americkým možnost vstoupili do armády Spojených
států. Rady CFK. se tenčily. Bylo to počátkem roku 1917, když na mimořádné
členské schůzi CFK. předsedající pravil: „Sezvali jsme vás, abychom vás informo
vali o všem, co jsme připravili na jarní sezónu. Přípravy na podzim nekonáme. Rada
kolegů krvácí na bojišti v plucích kanadských, řada jest jich pod prapory Spojených
států a vám mohu dnes s radostí říci, že i vámi očekávaný okamžik nastal. Národní
radě čs. v Paříži bylo povoleno tvoření dobrovolných sborů. Konejte svou povin
nost a pamatujte, že se jednou zeptá historie: co dělal český sportovec za války a čím
přispěl k osvobození své vlasti ? V příští schůzi rozhodneme o dalším trvání klubu.”

A tak se stalo, že nejbližší schůze byla vlastně již schůzí čs. dobrovolců a činnost
klubu byla zastavena až do konce války. Když se pak v listopadu sjížděli do New
Yorku členové první výpravy, která měla jeti do Francie, zjistili jsme, že jsou
mnozí z nich výkonní sportovci nebo čelní funkcionáři našich sportovních klubů.
Náš odjezd byl tajen. Cekali jsme několik dní na rozkazy. Jen New York Herald
přinesl v denních zprávách článek:

„Champion Ameriky ČechoslovákPlichta odstartoval.”Pisatel,velmidobřeinfor
mován, zmiňuje se o činnosti Cechů a Slováků v Americe, jejich snaze prospěli
spojencům, chválí jejich hnutí za osvobození své vlasti, píše o obětovnosti chudých
českých a slovenských dělníků a na konci praví: „Chci, aby si naši sportovci vzali za
vzor Čechoslováka Plichtu z Mohawk A. C. Zítra mohl na Macomb Dams Parku
získali největší úspěch své sportovní kariéry a zapsati jméno Čechoslováka po prvé
na list mistrů Ameriky. Není naším občanem a nikdo jej nemohl nutit jít tam na
druhou stranu, ví, že nikdy už se mu nevrátí zítřejší příležitost, válka na výkonnosti
nepřidá, ví to a jde za svou povinností. Až zítra budete stát v Macomb Parku,
nebude Johny mezi vámi, neboť dnes odstartoval do Francie, následujte jej. cc

Nebudu popisovali dlouhou, bouřlivou plavbu. Ani několikadenní zpoždění na
moři, zaviněné německou ponorkou, která určila nám směr místo do Havru do
Marseille. Živě vzpomínám na nepřipravované a proto tak milé přijetí v Cognacu
kpt. Husákem a bratry, kteří již z Ruska tam dojeli. Oni měli za sebou již svůj křest
z Ruska a z Rakouska. My byli téměř civilisté a na zábavu nebyl čas. Vím, že hráli
kopanou a tenis již cestou z Ruska v Anglii a že tam Angličanům řádně naložili.
Cvičili jsme, a když nastalo trochu oddechu, scházeli jsme se na hřišti S. C. Cognac,
který nám jej ochotně propůjčil. Nejprve pod dohledem br. Satorie a pak pod mým
vedením počalo se systematicky trénovali. Rychle jsme sestavili dvě jedenáctky
a mimo ty hráli staří páni, z nichž nejagilněji si vedl býv. brankář Slavie Satorie
a náš velitel kpt. Husák. Leč training starých pánů byl nám vojínům dosti nepřístup
ný : prý dresy tohoto družstva byly velice primitivní a nijak by na vážnosti nepřidaly.

Cvičné hry ukázaly, že jsme schopni utkali se s francouzskými družstvy. Příle
žitost naskytla se nám brzo. Hrálo se v Cognacu o nějaký pohár. Naše družstvo se
přihlásilo. Horečně jsme se na první veřejné vystoupení chystali. Vojenská bagan
čata jsme proměnili v kopačky, košile opatřil důstojnický sbor a lvíčky stříhalo



konsorcium Lanč-Kmoníček-táta Steiner a já den před matchem až do rána. A tak
přišla slavná neděle. Celý pluk i s důstojníky byl svědkem našich úspěchů. Skončili
jsme na druhém místě, a to jen rozdílem jedné branky. Pak přišel zájezd do Jarnacu,
La Rochelle, utkání se srbskými studenty, Angouléme, kde nás hostil stařičký, po
30 let tam bydlící Cech. Vidím jej dodnes, jak slzel, když hoši zpívali naše písně.
Psalo se mnoho o našich zájezdech a my bezděčně seznamovali jsme Francouze
s našimi snahami a cíli. Za nejdůležitější jsme pokládali match v Bordeaux, sídle to
mistra jižní Francie. Odešli jsme z hřiště poraženi rozdílem jedné branky. Byl to
veliký úspěch pro naše barvy. Veliký podíl v našich úspěších měli br. Satorie-Bělín-
Spaniel-Trska-Reš-Lanč a z výkonných sportovců por. Klor, br. Chýle-Havelka-
Sída-Matelský-Hejhal-Nedvěd-Endal-Siola-Kopecký-Svoboda-Turek a mnozí,
jejichž jména jsem zapomněl. Když se pak brigáda stěhovala na frontu a bratři byli
vázáni službou, upadl sportovní ruch. Hrálo se ještě v Damey, ale to již bylo naše
mužstvo neúplné. Padli mnozí během bojů a prvním z nich byl náš brankář
br. Endal.

Vzpomínám s radostí na krátké trvání našeho sportovního sdružení. Sešli jsme
se ze všech koutů světa, lidé všech tříd, sportovci nenároční, nepřisvojující si patent
na vlastenectví, a dokázali, že i ten sport, tolik přezíraný, má svou ideu, má své
ideály a koná vždy a za každých okolností platné služby vlasti.

Jan Janovský:

Přes Albánii do Francie.

Předem chci vzpomenouti br. Josefa Kodeta, který byl u Vouziers raněn, a když
viděl, že záchrana není možná, usmrtil se tím, že nechal pod sebou explodovat!
ruční granát. Cest jeho památce!

S uvedeným bratrem prožil jsem ústup přes Albánii, který ani líčiti podrobně
nechci, neb věci, které jsme zažili, nedají se ani perem vypsati. Po tomto strašném
ústupu byli jsme ve Valoně převzati italským vojskem a odjeli na ostrov Asinaru,
kde jsme byli řádně vyčištěni a oblečeni. Po několikaměsíčním pobytu odjeli jsme
do Francie. Naše parta do Bordeaux-Achard. Většinu z nás tvořili Němci a Maďaři,
a že jsme byli s nimi na kordy, je na bíledni. Obzvláště, když tlumočník byl z jejich
řad. Z tábora, kde jsme byli ubytováni, chodili jsme na práci do místní továrny na
munici. Řemeslníci, jako zámečníci, soustružníci atd., byli přiděleni k svým ře
meslům.

Nám Cechům se nelíbilo hlavně to, že jak cestou do práce, tak v práci (i když
někdo šel na stranu) a na cestě z práce měla francouzská stráž nasazené bodá
ky. Místní obyvatelstvo nevědělo nic o naší národnosti a zemi, a mnozí nás po
važovali za cikány. Jinak však jsme byli spokojeni. Potají jsme si kupovali fran
couzské časopisy a sledovali průběh událostí. Radovali jsme se z každého úspěchu
spojenců.

Velká radost byla mezi námi z našeho časopisu „Československá samostatnost”,
v kterém jsme se dočtli, že srbská armáda vyzývá zajatce ke vstupu do srb-



ského vojska. Sel jsem k br. Kodetovi a ptám se ho, co myslí. Odpověď byla
krátká, ale přímá. „Půjdu!” A tak jsme s br. Kodetem svolali všechny, kterým jsme
důvěřovali, řekli své stanovisko a v půlhodince měla naše „armáda” 16 mužů.
Ihned jsme napsali žádost a služebním postupem jsme žádali, aby byla odeslána na
příslušné místo. Jaké bylo však naše překvapení, když si nás sergeant dal zavolat,
před námi žádost roztrhal a nás zavřel na 8 dní do „prisonu”. Radost Němců
a Maďarů, když se o věci dozvěděli, každý pochopí. Avšak v arestě byl zosnován
jiný plán a sergeantovi slíbena pomsta. Po odpykání 8denního vězení jsme na
psali novou žádost a prostřednictvím jednoho dělníka z továrny došla tato žádou
cího cíle.

Asi za 3 dny přijde jeden ze stráže a podle vypsaných jmen volá nás jednoho
po druhém a vede zpět do tábora. Sotva vkročíme do vrat, překvapí nás společnost
francouzských důstojníků, mezi nimiž bylo i několik srbských. Srbští důstojníci
ihned nás pozdraví a ptají se, zda mluvíme srbsky. Předstupujeme já a br. Kodet,
který mluvil plynně francouzský, a zaujímá posici u francouzských důstojníků,
zatím co já jsem mezi srbskými. Vyptávali se nás na různé věci. Na otázku, zdali
jdeme do srbského vojska dobrovolně, odpověděli jsme rázně ano a zároveň jsme se
zmínili o sergeantovi, jak se k nám zachoval. Bylo nám slíbeno, že bude za tuto
věc přísně potrestán, a také asi za 3 dni odešel sergeant z tábora. Velké překvapení
jsme způsobili mezi dělnictvem v továrně, když jsme jim řekli, že jdeme dobro
volně do srbského vojska proti „Bošům”. Nemohli stále tomu rozuměli, že my,
rakouští vojáci, jdeme proti nim bojovati.Co bylo přemlouvání a domlouvám! „Proč
to děláte? jste v suchu,najíte se, vyspíte atd ”, ale mohli si povídali, co chtěli,
byli jsme rozhodnuti a nepomohlo žádné domlouvání. A tak koncem září odjíždíme
ze zajateckého tábora, ne už jako zajatci, nýbrž jako srbští dobrovolci. Při odchodu
bylo nám spíláno, že budeme na prvních stromech pověšeni, zastřeleni atd. To
námi však nehnulo!

Na nádraží jsme se sešli s dobrovolci z druhých táborů a tak jsme společně odjeli
do koncentračního tábora „Carpiagni” a odtud do Marseille a pak lodí do Soluně.
Zde jsme čekali na příchod bratrů z Ruska a s nimi konečně odešli na frontu. Při
příchodu nebyli jsme zrovna mile přijati. Vytýkali nám, že jsme přišli válčili za
peníze a podobně. Znajíce negramotnost těchto lidí, nebrali jsme vše vážně a hleděli
jsme si získali jejich důvěru, což se nám v krátké době podařilo, a pak jsme byli
nejlepší přátelé jak s vojáky, tak i s důstojníky, kteří si nás nemohli pak vyna
chváhti.

Nechci vyvyšovali naši práci v srbském vojsku, avšak musím podotknouti, že
jsme někdy překonávah sami sebe. Nebylo ani divu, když tu dobu měla jejich
rota 18—20 mužů, z kterých velká část byli již staří „číčové”, doplnění no

váčky.
Aktivních vojáků bylo málo a často podléhali demoralisaci. A stalo se, že v noci

v zákopech nebýt dobrovolců, mohl přijít, kdo chtěl a byl by našel vše spící. Není
také divu, že srbský voják přes svůj heroismus, kterým oplýval na začátku války,
podlehl depresi, která se tak často po nějakém neúspěchu dostavila. A tak jsme se
střídali z úseku na úsek. Jednou „západní krš”, jindy opět „Dubská Jaruga” nebo
„Zelený čuvík” a zas ze začátku a tak to šlo dále.



Na frontě jsme byli 7 dní a pak 14 dní na odpočinku. Tam jsme se věnovali
„čistotě těla”, navštěvovali bratry u druhých pluků atd. Co však bylo naše první
bylo to, že jsme musili bratrům Srbům psáti dopisy do „kuči” jejich známým. Rádi
jsme to vykonávali, neb nám jich bylo opravdu líto. Vždyť ten dobrý voják tak rád
by byl psal, avšak neuměl, a tu přišel: „Brate Jovo (Jendo), molim té, očeš da mi
pišeš pésmo u kuči.”A Jova psal, až ho někdy prsty bolely, ale dělal to rád. Když bylo
vše hotovo, očištěny zbraně, prádlo vypráno a vše dáno do pořádku, zpíval se za
krásných letních večerů za doprovodu houslí, tančilo kolo nebo u ohňů debatovalo.
Zvláště důstojníkům musili jsme zpívati naše písně, které se velmi líbily. Když však
jsme se dočtli v našem časopise, který nám byl stále z Paříže zasílán, že se tvoří naše
legie ve Francii, vyburcovalo nás to k přemýšlení. A tak jednoho dne jsme se roz
hodli podati žádost o převezení do českého vojska do Francie. Byli jsme zavoláni na
plukovní velitelství a tam nám bylo řečeno, že žádné české vojsko ve Francii ne
existuje.

Když jsme si to nedali vymluviti, poukazujíce na úřední zprávy, stala se tato
věc: Poněvadž jsme vstoupili do srbského vojska bez jakýchkoli závazků, byli
jsme jednoho dne posláni všichni dobrovolci k velitelství armády k složení přísahy.
Když jsme dorazili na místo, nastalo třídění. Chorvati a Bosánci byla jedna parta,
Češi a Slováci druhá. Přišla hudba, srbský kněz a Chorvati jdou k místu, kde se má
přísaha konati, a my zůstáváme stranou. Srbský důstojník major ptá se nás, proč
nejdeme k přísaze. Vyjdu z řady a povídám, že by neměla významu, ježto jsme bez
vyznání. „Jávám tedy přivedu takovéhokněze, který také nevěří,” odpověděl major.
Já nevěděl, mám-li se smáti nebo na tuto nabídku odpovědět!. Když však viděl, že
s námi nic nesvede, dal nás předvésti veliteli „armije”. Na otázku, proč nechceme
přisahali, dali jsme mu stejnou odpověď, že nevěříme. A tu generál odpověděl:
„Víte, kdo nevěří...” Dodatek zamlčím — byl ostrý. Neřekli jsme na to ani slova
a odešli jsme na rozkaz opět na frontu. Věc však byla akutní a tak koncem března
1918 přišel z Paříže rozkaz, že pojedeme do Francie. Jaké to bylo překvapení mezi
srbským vojskem a důstojníky! Vyptávali se nás, proč nechceme zůstali mezi nimi,
co je toho příčinou atd. Odpověděli jsme, že se utvořilo naše vojsko, že tam má
každý své známé, že budeme bojovali společně jako samostatná armáda a mezi nimi
že se ztrácíme.

Těžce se s námi loučili, přivykli nám, jakož i my jim, a bylo viděli při loučení
i slzy. Ještě poslední stisk ruky a již odcházíme od těch, kterým jsme pomáhali bít
se za osvobození jejich „otažbiny”.

Dne 14. dubna 1918 opouštíme Soluň, aby 1. května 1918 přivítala nás již česká
hudba v Cognacu.

A tak naše cesta do československé legie ve Francii vedla přes bojiště na
Balkáně, v srbské armádě, v jejíž řadách jsme již tehdy dokázali bratrské po
krevenství českého národa s národem srbským.

Bojovali jsme v srbských řadách za velkou Jugoslávii a tím i za svobodu své
vlasti a slávu slovanského kmene.

Ve Francii pak, zařáděni do střeleckých pluků, účastnili se „Srbáci“ všech bojů
československé brigády.

Byly to krásné doby



Fr. Petran :

Cesta druhého transportu z Ruska do Francie .

Začátkem listopadu 1917 se v Zitomiru rozkřiklo, že do Francie pojede další
transport. A skutečně — v denním rozkaze bylo čteno, aby se ti, kdož chtějí do
Francie, přihlásili v kanceláři v Moskevské ulici.

Byl to hotový poprask, zvláště mezi námi, kteří jsme přijeli z Gusu Chrustalného
pod vedením bratra Pechaně z Klatov, neboť nastalo mezi námi rozštěpení.

Bratr Pechaň prohlásil, že zůstane v Rusku — k němu se přidala polovice, druhá
část se přiklonila k mému názoru, že bude prospěšnější jeti do Francie.

I počalo chystám veliké velmi!
V neděli odpoledne — 25. listopadu 1917 — jsme my, „Francouzi”, stáli už na

nádraží v Zitomiru, kde se bratr Gibiš rozloučil se všemi bratry, kteří zůstali
v Rusku. Na konci své řeči pravil; „Na shledanou v naší svobodné Praze! Vy
přijdete od východu, my od západu!”

Bohužel, mnoho bratří se shledání nedožilo. Mnozí zůstali na Sibiři, druzí ve
Francii, a to navždy.

A pak vzhůru, tou strašnou cestou přes Kyjev, Mogylev, Moskvu, Jaroslav,
Vologdu do Cerepovce, kde jsme si pobyli „jenom od 5. prosince 1917 do 4. února
1918”. A byly tam krušné dny! Silné mrazy a my v letních blůzách!

Nezapomenu nikdy Štědrého dne, prožitého v kamarádské družnosti, dne, kdy
i na ty psoty jsme zapomněli.

Chystali jsme si bramborové divadlo, bohužel, nikdy jsme nehráli.
Barák, kde jsme měli kulisy a všechny ostatní rekvisity, lehl jedné noci popelem.
Věčná škoda té práce jednotlivých bratří!
Dne 4. února 1918 jsme vyjeli konečně dále k severu — přes Kreml do Murmaně

a do Koly.
Přes polární kruh jsme přejeli 12. února 1918 a abychom to poznali, přetrhl se

s námi vlak. Nikdo nebyl sice raněn, avšak bratři, kteří to prožili, jistě si vždy
vzpomenou na tu nepříjemnou jízdu, kdy se vlak vlastní váhou řítil obloukem po
okraji příkré stráně, na jejímž úpatí hlodala prudká řeka.

Ostatně nezůstalo jen na tomto dobrodružství — druhého dne v noci se vlak
přetrhl opět a naše „štábní vagony” nám ujely. My opět sami na trati — než i to se
napravilo; vyskytla se však nová nesnáz: naprostý nedostatek ruské „machorky”.

A kouřit se chtělo, až by člověk brečel!
Konečně vysvobozeni! Na jedné ze stanic vlezl k nám „bulka” a — světe, žasni!
nabízel machorku!

Br. Limpe má šťastný nápad. Vytáhne z tlumoku láhev s lihem (kde jej sebral,
nevím) a povídá Rusovi: „Davaj machorku, dám já spirt!”

Dobrák s machorkou přičichl k láhvi a beze slova odevzdalnám celou svou zásobu
tabáku a na nejbližší stanici zmizel. Kouření v celém vagoně bylo až do aleluja!

Dne 21. března 1918 vjíždíme do Koly, kdež jsme ihned vsedli na loď „Hudson”
a odpoledne téhož dne jsme odrazili od ruského břehu. V čele nám byli bratři
Gibiš, Chalupa a Seba.



Se stravou to bylo zlé. Postačí snad, upozorním-li, že jsme musili chléb, který
jsme fasovali ještě v Kyjevě, při dělení řezati pilkou, byl úplně zmrzlý.

Boží dopuštění však bylo na moři! Kuchyně byla anglická... Milý čtenáři, při
mysli si k ní naše poctivé české žaludky, mořskou nemoc, a tvoje fantasie dokreslí ti
už sama ten hotový obraz naší bídy.

Jinak cesta ubíhala dobře, bez nehody jsme stihli Anglii, pak Francii, kdež jsme
dne 31. března 1918 v Havru vystoupili z lodi.

Velmi příjemně působilo na nás demokratické zacházení s vojákem v obou těchto
západních zemích, a že jsme si s nimi zahráli football a řádně jim naklepali, ne
potřebuji snad ani připomínat!

Cesta ze Žitomiru do Cognacu trvala plných 130 dní — myslím, že to stačí!

Por. Josef Gregor:

Vzpomínky ze zajetí až do vstupu do francouzských legií.

Za jiných okolností, kdyby nám nešlo o život, jistě by mnozí příslušníci bývalého
8. brněnského pluku provolali slávu italskému vojsku, když v naší blízkosti u Do
berda a St. Michele zajalo celou maďarskou divisi takřka bez boje. Rádi bychom
byli ostentativně projevili tuto radost, bohužel služba v rakouských mundúrech
jakýkoli hlučnější pocit radosti nedovolila. To bylo šuškání a šeptání, ovšem mezi
spolehlivými — „jen kdyby to Taliáni vzali ostřeji na Costanievici a i nás tu v na
šem nedovoleném rozjímání zabalili”. Než příjemný ten osud dal na sebe ještě
několik dní čekati. Mezera, která povstala zajetím maďarské divise, byla v pravém
smyslu slova ucpána zvláště batalióny českých a moravských pluků a tak nešťastná
situace vrchního velení od moře až ke Gorici byla zažehnána. Naděje, že italské
vojsko vezme Terst, zůstala snem.

V časných hodinách ranních 22. července 1915 učlenilo se asi 9 praporů, z nichž
1 maďarský, severně od známého St. Michele, aby podle plánů vyššího velitelství
opanovaly ztracený kopec. Ještě za šera dostalo se několik praporů až k úpatí cíle
takřka bez rány. Než, ostražitost kupředu posunutých italských hloučků nedala na
sebe dlouho čekat a v krátké době úsek, dosud pohřížený v hluboké ticho, počal
oživovali střelbou z pušek; v malé chvíli již zarachotily kulomety a děla spustila
bubnovou palbu. Celý prostor, v němž bylo útočeno, byl peklem pro všechno živé.

Do tohoto běsnění a nářku obětí zaznělo „hurá” — to prapory útočí na kopec. Ve
chvíli by snad byli zpět dobyli ztraceného St. Michele, kdyby rakouské dělostřelectvo
nerozvrátilo svými několika krátkými ranami jejich útočnou snahu, vedenou jen niž
šími důstojníky. Vtom jakoby rázem dělostřelectvo utichlo a jeho hluk nahrazen říz
ným „Avanti, avanti”. Plížím se po zemi z krytu do výhledu a spatřuji obrázek, který
mě mile potěšil. Italové vyrojivší se po obou stranáchkopce obepínají jakoby klepety
neuspořádané masy těch, kteří se dostali nejvíce kupředu. Než, počet bersagherů
a alpinů je rychle zmenšován odváděním zajatců, a jen menším hloučkům se podaří
proniknouti až k mé skupině, dosud zavrtané pod obrovským balvanem, jenž jako
velký pomník hrdě dominoval celé pláni. Přikvapím rychle k trosečníkům našeho



praporu s určitým rozhodnutím a již zahazujeme pušky, torby a veškeren výstroj
a ponecháváme si jen mošnu.

Náš hlouček v době nebezpečí byl rozmnožen o tři vojíny Němce, kteří se bez
podmínky musili přizpůsobili naší většině. Na náš ostrý pokyn plížili se napřed
směrem k postupujícímu nepříteli a my je v malé vzdálenosti následovali. Ve chvíli,
kdy rozeznáváme zblízka italské klobouky s peřím, povstávám a za mnou všichni,
i tři Němci. Hned jsem obklíčeni, zajati a odváděni údolím k Soči. Naši radost nad
uniknutím z rakouského vojska nelze popsat. Rychle jako okřídlém jsme běželi
krajem, kde jsme s hrůzou patřili na škody, které natropilo dělostřelectvo.

Asi v půl hodině jsme soustředěni na dvoře zámku v Gradišce. Tam několik nás
předvedeno generálovi, který se tlumočníkem vyptával na různé složení fronty.
Moje výpovědi byly patrně dobré, neboť vím, jak se generál pousmíval, ale za
chmuřil čelo, když jsem mezi jiným prohlásil, že kdyby italské vojsko bylo odváž
nější, že by mohli už i na Terst. Pak jsem byl propuštěn a jako jiní zajatci podělen
konservou a bílým chlebem. Asi po dvou hodinách, během nichž se naše řady stále
zvětšovaly, nastoupili jsme pochod do polního tábora Cervignano. Tam jsme si
konečně oddechli, neboť místo bylo vzdáleno od italské fronty asi 15 km.

V ležení již bylo shromážděno asi 4000 zajatců, hlavně Maďarů, z předcházející
italské ofensivy. Celý náš tábor byl umístěn v poli, vroubeném vinnými alejemi,
pod kterými jsme si zřídili na slámě pod střechou bujného vína svá lože. Zde jsme
pobyli asi 14 dní, než se zjistilo, zda se mezi námi nevyskytují nakažlivé nemoci. Pak
jsme byli převezeni vlakem do Janova a odtud lodí do Palerma na Sicílii. Bylo to asi
kolem 9. hod.; nábřeží bylo v pravém smyslu slova přeplněno obyvatelstvem tohoto
města, když jsme vystoupili z lodí. Loď přistala u samého nábřeží a proto jsme
vystoupili rychle a snadno. Zvědavé obyvatelstvo snažilo se co možná k nám se
přiblížiti, v čemž jim bylo bráněno zesílenou stráží, skládající se z jezdců, pěšáků
i karabiníků, italského to četnictva. Jásot všech v Palermě při vystoupení asi 6000
zajatců ze dvou lodí byl nepopsatelný. Byli jsme první zajatci ze světové války, kteří
byli dirigováni na Sicílii.

Při této příležitosti dělala se v obyvatelstvu nálada. V čelo italského vojska zařá
děna hudba, za jejíchž břeskných zvuků jsme byli voděni hlavními ulicemi Palerma.
Město bylo skvěle vyzdobeno prapory.

Je mi dosud hádankou, zda to oslavovah nějaké nové vítězství na frontě neb ono
vítězství, kdy jsme upadli do zajetí. Vykračovali jsme si vesele, hudba dodávala
chuti, a tato nálada vyplynula i z toho, že jsme se obdivovali tomuto jižnímu městu,
jeho životu, ruchu a čilosti jeho obyvatel. Připadaly mně nekonečnými ty hlavní
třídy, kterými nás už skoro 2 hodiny vodili, až jsme konečně odbočili postranními
ulicemi a byli zavedeni na nádraží. Tam jsme byli rozděleni na tři skupiny do při
pravených vlaků. K nemalé naší lítosti, vinou nejstarších šikovatelů od pluků, byli
čeští zajatci roztříštěni po různých vlacích. Nám „osmákům” bylo pak souzeno na
dlouhou dobu pobývali v táboře, v němž bylo 150 Cechů, tentýž počet Srbů a Ru
munů, 250 Poláků a asi 1000 Maďarů. Transporty se rozjely do všech končin Sicílie.
Náš určen do přímořského města Terrasini a ubytován, vlastně vězněn v bývalém
skladišti vína, které bylo majetkem prince z Parmy. Byla to ohromná čtyřhranná
budova v čele s letohrádkem, která pojala skoro 2000 „prigionerů” a několik desítek
důstojníků.



Protože se odloučení od veškerého společenského života stávalo stále nudnějším,
počalo se nás mnoho z praktické potřeby i k ukrácení dlouhé chvíle učiti italštině.
Velitelem tábora byl jeden čas italský nadporučík, v civilu učitel, který nás v této
snaze velice podporoval. Objednal různé pomůcky z Říma — ovšem byly to knihy
italsko-německé — a tak naši práci značně usnadňoval.

Sám byl s počátku naším učitelem a prohlašoval, že nejlepší je názorné vyučování
podle „Commenia”. Když jsme slyšeli toto jméno našeho slavného učitele, vzrostla
naše národní hrdost a tím více jsme mu věnovali v jeho hodinách pozornosti. Mrzelo
nás však, když nám vykládal, že český národ obývá v Transylvanských Alpách. Tu
jsme se přesvědčili, jaký chaos ve vědění působí v cizině velká pestrost národů
v rámci Rakouska. Mimo jiné se také divil, že se nedorozumíváme my zajatci mezi
sebou. To bylo vysvětlování, než jsme mu své postavení objasnili.

Kázeň v táboře byla uchována a bylo nařízeno poslouchat! všech představených
zajatců. Vyvrcholením této kázně bylo provádění „klencáků”, které jsme musili
provádět! za vedení šikovatelů tak, jak se prováděly za Rakouska. Nebyli jsme
nikterak proti tomuto otužování jinak zahálčivého těla, ale revoltovali jsme proto, že
se užívalo nenáviděných rakouských povelů, které připomínaly všechno to týrání
z dob před zajetím. Navrhoval jsem cvičiti podle sokolských povelů, leč u našich
hodnostářů tento návrh nenalezl ohlasu a tak zůstalo dále, jako v „Osterreichu”.
Pro neshody s Maďary jsme prosili, abychom byli přemístěni do československého
zajateckého tábora. Tato touha se stala skutkem teprve 16. listopadu 1916, kdy jsme
byli přemístěni do zajateckého tábora v Trappani. Tam jsme se setkali s ostatními
zajatci českých a moravských pluků. Místo, kde jsme byli ubytováni, byla bývalá
továrna na makarony. Veškeré stroje byly soustředěny v jedné přízemní místnosti
a všechny ostatní sloužily k ubytování. Ze všech táborů, kde jsme dříve byli ubyto
váni, přivezli jsme hudební nástroje, abychom si zřídili táborovou hudbu. Poněvadž
Ceši-hudebníci ani v tomto odlehlém zákoutí nezanechali svého umění, utvořil se
i zde ve dnech radosti nad naší koncentrací mnohočlenný hudební sbor za vedení
desátníka asp. Novotného. Hudbou jsme měli oslavili naše setkání a hlavně naši
radost a snahu při společné práci v zahraničním odboji, kteréžto názory jsme ne
mohli projevili zřejmě v prostředí, jaké bylo v Terrasini. Tam záležela celá naše
činnost v tajných schůzkách s kadetem Potěšilem a praporčíkem Pfeffrem, Choř
vatem, jenž kdysi studoval v Praze; výsledek schůzek oznamován jednotlivě a dů
věrně spolehlivým stoupencům nastávajícího odboje. Zde však byli soustředěni
sami Češi, kteří znali již zdejší poměry a hrdě mohli přiznali své národní barvy.
Hudba měla oslavili tuto radost vytrysklou z prostých srdcí koncertem v továrním
sále v II. poschodí.

Všechno se připravovalo k tomuto radostnému aktu a sál před započetím byl
v pravém smyslu slova nabit. Hudba spustila a přilákala tím ještě více diváků, což se
však stalo osudným. Konstrukce továrního bloku v nejvyšších patrech nebyla tak
silná a nepostačila udrželi tak velkou masu. Zřítila se v nejkrásnějších okamžicích
naší družné a srdečné zábavy. Nastal nesmírný zmatek, neboť tuto ohromnou tíži
neunesla ani nižší patra. V troskách bylo slyšeli nářek a stenám raněných. Zdraví se
zvedali a zděšeně z místa neštěstí utíkali, nevědouce ani o celkovém rozsahu neštěstí.
Jen těžce ranění zůstali a byli pak odvezeni do nemocnice. Lehce ranění byli léčeni
v táboře. Mě od nebezpečí zachránila pouhá cigareta. Když je člověk rozrušen, od-



dává se snadno zlozvyku kouření; tak tenkráte bylo i se mnou. Před započetím
koncertu jsem odešel do sousední místnosti trochu si zabafčit, poněvadž se v míst
nosti při slavnosti nesmělo kouřit. Při návratu jsem slyšel výkřiky a praskot a již
mezi dveřmi, kde se zachytilo několik obratnějších, jsem spatřil hroznou onu po
dívanou. Za noci pracovali mnozí na odklizení trosek za pomoci italských vojínů,
kteří byli z města povoláni v domnění, že mezi zajatci vypukly nějaké nepokoje.
Osud nám nedopřál tenkráte projevu první naší radosti. — Tento koncentrační
tábor Cechů měl také velký vliv na naše rozhodnutí, abychom se místo zahálčivého
života zúčastnili činně odbojné akce, a proto se konaly schůze a navazovány časté
styky s Paříží. Mezi námi byla mizivá menšina pánů s žlutými zahrádkami na
límcích, která valně nepřála našim aspiracím. Z toho povstávaly půtky, které oby
čejně končily u raportu. Byl-li příslušník náš trestán, sáhli jsme k represáliím.
Hodlali jsme konati přednášky, abychom mohli mnohým řádně vysvětliti své

protirakouské smýšlení a proč se chceme zúčastniti tohoto odboje. Obyčejnému
člověku, který s námi hned nesouhlasil, jsem se nedivil a bylo u něho třeba jisté
přípravy a poučení; ale inteligentu, který se stavěl proti našim snahám, tomu jsme
to měli opravdu za zlé. Houževnatou pílí a prací rostly naše řady a tím i ideály.
K zamýšleným informativním přednáškám z různých důvodů nedošlo a přestali
jsme na drobné akci, abychom přesvědčovali ty, kteří se nás dosud vzdalovah a ne
hodlali bez důvodu s námi pracovati. Naše snahy se dařily a byly korunovány
úspěchem. Byl utvořen výbor, v němž se soustředilo veškeré naše úsilí navenek
i uvnitř v táboře. Vedeny seznamy dobrovolců a jiné práce s tím spojené. Každý
působil jak mohl ke zdaru celé akce. Neznám dosud příčinu, která vedla velitele
tábora k tomu, že si jedenkráte zavolal celý tábor na dvůr a prohlásil k nám: „Kdo
je pro to, aby Cechy, Morava, Slezsko (o Slovensku nemluvil) byly samostatnými
a řídily samy své osudy, ten nechť vystoupí vpravo ke zdi. Kdo je pro to, aby tyto
vaše české země zůstaly pod vedením nynější rakouské vlády, nechť se postaví
vlevo.” Ti, kdož byli již označeni národními rosetami na italských čepicích, ra
dostně a rychle kvapili vpravo, kdežto zatvrzela, nechtějící pochopili důležitost
situace a mravní povinnosti Čecha, odcházeli nalevo. Ve středu bylo pozorovat! na
okamžik nejistotu, neboť i oni se měli rychle rozhodnout! o svém příslušenství.
Konečně se přidávají k nám. A ještě mnozí, kteří nerozvážně zašli na levou stranu,
teprve teď si uvědomili svou povinnost, rychle opouštějí levici a zapadají tam, kam
je volá národní povinnost i hrdost — k dobrovolcům. Opanovali jsme situaci
a pohrdáme tou nepatrnou hrstkou, která si nezaslouží jména poctivých Cechů.
Stydí se za své místo, že jako Češi chtějí, aby cizáci byli jejich pány a jim poroučeli.
Ve tváři čtete jim potupu jejich nepravého postavení; klopí zraky a stydí se teď za
své přesvědčení. Pozorujete, že by již rádi odstoupili a vyšli z trapné situace a při
družili se k nám odhodlaným, zapřisáhlýmna slovo a okamžik. Než „commandante”
jako by byl neúprosný; hledí se skupiny na skupinu, jako by dával čas k vybití všech
těch myšlenek obou stran. V rozpacích neví, jak se má sám zachovati. Vpravo na sta
odhodlanců, kteří přišli z válečné vřavy, jakoby zázrakem uchováni životu, a nyní
opět hlásí se dobrovolně do boje proti těm, z jejichž řad vyšli. Zraky jejichpřímé, zdá
se veselé, s opovržením hledí na protějšek, mladé, plné zdraví a mužné síly. Naproti
tomu pak vlevo stojí hrstka asi 30, většinou samých šarží, krve by se v nich nedo
řezal, nevidí než kus vlhkého dláždění dvora před sebou. V duchu asi rekapitulují



své rozhodnutí a jest určitě jim samým nepříjemné, že se octli v těchto místech. Než,
úvahy byly přerušeny proslovem komandantovým, který měl zřejmou radost z na
šeho rozhodnutí, avšak nedával ji příliš najevo, obávaje se, aby jeho projev nebyl
důvodem různých nesrovnalostí v táboře. Prostě pro klid v táboře nevyjádřil se tak,
jak cítil. Ke konci pak dodal, že otázka naší samostatnosti bude záviseli na výsledku
světové války; prozatím že je nutno, abychom se vzájemně snášeli.

Četař Formánek, znající poměrně nejlépe italsky, nám byl tlumočníkem a velice
nám ve všech směrech prospěl. Měl vlastnosti dobrého diplomata, byl to taktní
a obratný náš příslušník a byl oblíben jak u Italů, tak u všech zajatců různého
přesvědčení. Jeho informace byly vždy cenné, neboť na základě jich jsme dosáhli od
velitele takřkavšech ústupků. Po nařízeném rozchodu byla svolána výborová schůze,
v které přišla na přetřes otázka těch, kteří před chvílí na dvoře zesílili naše řady
a přihlásili se k nám bez všelikého nátlaku. Toto přiznání barvy musilo býti slav
nostnější tím, že byla přečtena klausule přihlášky, s kterou přihlašující souhlasil,
a podepsal se do seznamu. Stiskem ruky předsedy byl tento slib utvrzen. Toho dne
se přírůstkový seznam dobrovolců značně zvětšil k nemalé naší radosti. Ti, kdož
dosud nebyli v našich řadách, tvořili v křídelních místnostech skupiny podobné
včelím hnízdům, jejichž královnou byli ovšem šikovatelé. Jim Rakousko asi při
rostlo až příliš k srdci. Inteligence u těchto zaprodanců neměla hodnoty ani haléře,
a pro pány „feláky” by bylo urážkou podřídit! se v naší organisaci prostému vojí
novi, který vynikal rozsáhlými vědomostmi všeobecnými. Právě takoví lidé v ra
kouské armádě dosahovali jen malé nebo vůbec žádné hodnosti, poněvadž se jejich
charaktery nedovedly hrbiti při všech rozkazech a uměly se ohradit! proti všemu, co
uráželo jejich přesvědčení a národní cítění. Tento druh lidí také vždy a všude se
hrdě hlásil k češství. Dost možná, že kdybychom byli přišli pokorně poprosit
některého svého hodnostáře o laskavé vedení naší akce, byl by velkomyslně přišel
do našeho středu, ale byl by to býval způsob nízký a příčící se našim zásadám.
Ostatně taková figurka by nám konečně svým malým rozhledem a neporozuměním
pro věc, která má prýštit ze skutečného přesvědčení, spíše uškodila.

V tomto táboře se žilo již jinak než v Terrasini. Chodili jsme rovněž na procházky
do okolí. Nezněly však při nástupech a odchodech německé povely. Pamatuji se
velice dobře na tyto chvíle naší první vycházky v Trappani, kde se velem našeho
oddílu ujal bývalý Sokol četař Jenčovský a říznými, nám lahodícími povely uvedl
oddíl do pořádku. Mnohým se zarosily oči radostí; bylo nám to jakýmsi zadosti
učiněním;vždyť ty dřívější povely německé jasně všem připomínaly nesčetné ústrky
a šikanování. Od této doby veleli ti, kteří dovedli veleti česky. Tak doba v táboře při
drobné naší práci ubíhala, až najednou došel rozkaz, že budeme převezeni do jiného
zdravějšího tábora. Byli jsme rádi, neboť krajina a okolí našeho pobytu nebylo
nejzdravější a mnozí naši příslušníci již onemocněli malarií. Nové naše působiště
slulo Pozzallo; bylo to menší přímořské městečko, jehož okolí bylo vroubeno
chlebovníky. Byli jsme ubytováni v starém omšelém klášteře, vystavěném téměř
u moře. Obsahoval dva velké komplexy budov, které se strany od městečka byly
spojeny asi třímetrovou zdí a na protější straně byla zeď i a půl m vysoká, za níž se
temně modrala hladina mořská. U této zdi v rohu byla zřízena kuchyně. Za přílivu,
nebo když moře bylo rozbouřeno, převalovaly se vlny přes tuto zídku až na dvůr.
Dokud jsme neznali tento mořský úkaz, stalo se mnohdy, že jsme byli najednou



překvapeni vlnami ve chvíli, kdy jsme seděli na výsluní, a byli zmácháni, že jsme
vypadali jako vodníci. Z tohoto tábora jsme navazovali již styky s Národní radou
v Paříži a s Consilio Nationale v Římě. Vždy ovšem služebním postupem prostřed
nictvím „commanda”. Odpovědi a konečně i časopisy, které jsme dostávali od
našeho vedení, byly hltavě čítány. Bohužel nebylo v nich nic o formaci našeho
vojska, zatím co na Rusi naši již bojovali. Byli jsme velmi netrpělivi, kdy i nám bude
dána možnost platiti daň za naše ideály — naše osvobození. Italové sice rádi viděli
naše protirakouské hnutí, ale byli svrchovaně nedůvěřiví.

Velice můžeme být vděčni těm, kteří o nás časem podávali vysvětlení v novinách;
zvlášť v „Corriere della Sera” byl to nějaký Bianchi, který o nás a o našem hnutí
informoval italskou veřejnost, a jsem jist, že onen příznivec nám velice prospěl.
Jinak vlastní informace pro naši Národní radu spolu se seznamy dobrovolců byly
pečlivě s překladem zasílány. I finanční fond jsme zakládali tím, že každý z žoldu
odváděl asi 10 centesimů. Bylo to málo, ale tato snaha o to, abychom byli sobě
stačnými, byla zde uznána a oceněna. Život v tomto místě byl zpříjemňován jednak
vycházkami do okolí—ovšem pod dohledem stráží — a také tím, že jsme byli veleni
na různé práce do města a do velkých skladišť, kde jsme vypravili na lodi tisíce
a tisíce centů svatojanského chleba. Důležité je též připomenouti, že jsme asi
v únoru 1917 dostali návštěvu ruského kapitána, který mezi jiným pravil, že se
vyjednává o převezení českých zajatců do Ruska, kde jest již české vojsko, do něhož
máme býti též zařáděni. Naše radost, že se konečně dostaneme tam, kde můžeme
splniti své poslání, byla veliká. Zatím zůstalo však jen při slibu a my byli nuceni
zase dále vyčkávati. Jiná zvěst nám oznamovala, že budeme rozděleni asi po sku
pinách 50 mužů a dopraveni do severní Itálie na hospodářské práce. Tato zpráva se
stala koncem dubna 1917 skutkem. Skoro po dvouletém pobytu na Sicilii, kde se
takřka neustále střídá léto s jarem a kde se zima odbude asi třínedělním deštivým
počasím, odjíždí nás asi 200 přes Messinu kolem Neapole a přes Rím do Janova.
Cesta byla zajímavá a poskytovala nám krásné vyhlídky. V průlivu, který u Messiny
odděluje Sicilii od mateřské země, vjel náš vlak na loď podoby pontonu a vyjel pak
opět z ní na pevninu. Projíždíme silně zalesněnou hornatou Calabrií, kde místy
zříme bývalé stopy zemětřesení. Příbytky vesnic, jež jsou na úpatí divokých hor
natých míst, sídla to loupeživých band a za války „zeleného kádru”, jsou stavěny jen
na dřevěných kolech, aby při možném opakování zemětřesení nebyl počet obětí
zvětšen. Nejkrásnější pohled skýtá Neapol s Vesuvem. Jedeme vlakem asi 8 km
východně odNeapole, prodíráme seúdolím,až spatřujeme kouřící majestátnýVesuv.

Za vypravování míjíme různá města, až se za noci blížíme k Římu. Míjíme ná
horní rovinu v okolí staroslavného města, projíždíme severní kraje italské a zastavu
jeme se po druhé v Janově. Odtud pak konáme pochod asi tři hodiny pěšky a při
cházíme na „Forte Begato”, pevnosti to severně od Janova; pochod kamenitou
stezkou byl pro nás značně ztížen, poněvadž každý byl dosti zatížen svými věcmi.
K oddechu během cesty byly zastávky, které nám poskytovaly krásný pohled na
Janov a záliv se strany severní. V této pevnosti bylo mnoho zajatců různých národ
ností a pobyt jejich nebyl zde zrovna příjemný. Zásobování této masy zajatců
a italské posádky na jednotlivých „fořtech” bylo obtížné. I ty nejnutnější potřeby
musily býti dopravovány pomocí zajatců až z Janova. Používali k tomu účelu hlavně
zajatců, kteří se nějak provinili, nebo Maďarů a Němců. My a Srbové jsme byli



na to hrdi, že jsme se nemusili toho zúčastniti, neboť z nedostatku italských vojínů
byli jsme též určováni na vnitřní stráže. Tím byl náš pobyt dosti zlepšen.

Velitel naší pevnosti nás občas za klidných večerů shromažďoval na nejbližší
výspě, kde nás vybídl, znaje velice dobře rozdíly mezi námi a Srby na jedné straně
a Němci a Maďary na druhé straně, abychom zpívali své národní písně. Sám pak
byl telefonicky spojen s velitelem vedlejší pevnosti, kde byli zajatí důstojníci,
odkudž takto oznamovali dojmy, jaké náš zpěv zanechával v našich bývalých před
stavených. Cím větší nelibost projevevah, tím hlučněji zalétaly zvuky našich písní
k jejich sluchu k veliké spokojenosti našeho velitele. On sám často a rád naslouchal
našemu vypravování o odbojném hnutí a o cílech, které schvaloval, a povzbuzoval
nás k nim. Rád vídal naše příslušníky v italských čepicích s národní trikolorou
a snažil se ve všech věcech nám co možná vyhověli. Tím se také stalo, že asi po
14 dnech při první příležitosti jiti na polní práce byli jsme mezi prvními, kteří touž
cestou odcházeli k Janovu. Po krátké jízdě vlakem vystupuje naše skupina 30 mužů
v stanici Savonna, městečku ležícím mezi Janovem a francouzskými hranicemi.
Odtud pak se na malé lokálce prodíráme hornatým přímořským krajem provincie
Porto Maurizio, kde v jakési malé staničce vystupujeme. Radostně nastupujeme
k dalšímu pochodu za doprovodu caporala maggiore a šesti vojínů do Cosio ďAroscia
—místa našeho pobytu. Ubírali jsme se silnicí, vinoucí se kolem návrší kaštanových
lesíků; stoupáme do horské vesničky, která jako by zapadla mezi velké kopce. Náš
pochod se podobal výletu, neboť zavazadla táhl statný mul na dvojkolce. Již cestou
jsme byli informováni sdílným starostou „paese”, že je v místě skupina zajtců, kteří
ve vesnici pracují, ale že není možno se s nimi dohovořili. Prý by jen jedli; „man
giare”, tomu že rozumějí dokonale. Tato zpráva nebyla pro nás příznivou, neboť
jsme se obávali, že jsou to Maďaři, s nimiž by nebylo spolužití moc příjemné. Tím
byla naše radost poněkud zkalena. Zastavili jsme se u větší kaple, jejíž zařízení bylo
vyprázdněno, a již patříme na ty, s nimiž máme nyní na neurčitou dobu žiti. Tváře
jejich nezdají se nám cizí a k nemalé radosti jsme poznali, že to jsou Češi. Byli ještě
v rakouských uniformách, kdežto my byli již hotoví Taháni. Zaujali jsme rychle
vykázaná místa a seznamovali se s novými druhy. Vyprávění osudů zabralo několik
dni. „Františkové” na jejich čepicích pozvolna mizejí a jsou nahrazeni barvami, jež
nám jinak lahodily. Byl to krátký převrat a lehce se dali získali pro naše hnutí, ač
měli ještě v čerstvé paměti nedávná utrpení na frontě.

Naše další stanice byla opět horská, ovšem menší vesnička Tavole, poblíže Dol
ceda, a honosila se krásnými vinohrady a olivovými háji. Byli jsme ubytováni
v municipální budově, vévodícíve středuvesnicepřed kostelem. Místní obyvatelstvo
cítilo s námi, ale my jsme si dlouho nemohli zvyknouti novým poměrům. Hoši stále
vzpomínali na místo dřívějšího našeho pobytu. Poněvadž se proslýchalo, že Češi
mají býti koncentrováni ve středu Itálie v Sulmoně, snažili jsme se na naši ztra
cenou vartu upozornili naše vedení. Služebně zasílané zprávy neměly u Národní
rady v Římě žádného ohlasu. Věděl jsem, že v tom jsou něčí prsty. Náš velitel se
totiž obával, že by v případě naší koncentrace ztratil velení a snad by se dostal
znovu na frontu. Proto se snažil naše spojení s Národní radou znemožnili a naši
korespondenci asi vůbec neodesílal. Zde bylo potřebí něco provést. Domluvili jsme
se, že napíšeme přímo dopis Národní radě do Říma, přes to, že toto přímé dopiso
vání bylo zakázáno. Použili jsme k tomu starého vlídného vojína z naší stráže, který



společně s ostatní korespondencí odeslal z blízkého městečka Dolceda i náš dopis.
Aby censura náš dopis nezadržela, byl připiš sepsán italsky. Štěstí nám přálo, neboť
liž počátkem února jsme putovali se svými „svršky” z hor do přístavního města
Oneglia. Tam jsme se setkali s jinými českými skupinami. Domněnka, že se tam
setkáme brzy se svými známými hochy ze Sicilie, nás zklamala. Po několika dnech
pobytu v Oneglii v nejkrásněji vysněných vzpomínkách našeho příští jsme dosáhli
po několikahodinovém pochodu podél pohádkového pobřeží italské Riviery, kde je
viděti veškeren přepych zbohatlíků tohoto světa — našeho cíle — Savonny, kde
nás však místo legie čekal těžký krompáč a írestanecké práce v úpravě místní dráhy.
Stráže nám chválily toto přidělení, které podle nich mělo býti pro nás ctí, ježto
k této veledůležité práci italská vláda používá jen zajatců úplně spolehlivých.
Vyměňujeme „nespolehlivé” skupiny maďarské, které se dostaly na naše dřívější
místa, z nichž nám zbyla jen hrst krásných vzpomínek.

Od časného rána je viděti skupiny polosvlečených, bez snídaně pracujících Če
choslováků, zatvrdlých, konajících nejhrubší práce. Nikde nenacházíme ohlasu
a drsnost tohoto života se vybíjí v nespokojenosti a reptání. Mnozí se snaží způso
bili si úmyslně zranění, aby se tak dostali alespoň na chvíli z tohoto nesnesitelného
postavení. Chápeme se všech možných prostředků dostati se odtud, posíláme několik
dopisů nelegální cestou do Říma. Prostředníky jsou nám kluci z ulice. Asi po 14-
denním svízelném pobytu v tomto prostředí jsme konečně odvoláni a opouštíme
nenáviděnou Savonnu,na niž nám povždy zůstane jen hořká upomínka. Dozvídáme
se, že konečně zcela určitě jedeme do koncentračního tábora. Vlak nás unáší vpřed
obyčejnou rychlostí, nám však se zdá, jako by jel tempem hlemýždím. Projíždíme
místa střední Itálie a každá sebe menší zastávka se nám zdá věčností. Neklidně
pozorujeme místo Avezzano, kde předtím řádilo zemětřesení. Teprve druhého dne
dojíždíme do cílové stanice Sulmony. Zde jest již znáti čilý ruch, který byl ještě
zvětšen přivážením Čechoslováků ze všech končin Itálie. Patříme na nepřehledný
tábor, do něhož i naše řady vústily, aby posílily a doplnily řady našeho odboje. Do
tábora jsou vřaděni všichni Čechoslováci bez ohledu na to, zda se chtějí zůčastniti
odboje či ne. V táboře pak nastává vlastní třídění. Ti, kteří se nerozhodli dobro
volně pro legii, jsou přemístěni do sousedního tábora, odděleného od nás ostnatým
drátem. Jako na potupu jsou hlídáni našimi příslušníky, kteří k nim nejsou nikterak
shovívaví a nedovolí jim nic, nač nemají zajateckého práva. Tyto plevy národa se
ostatně skrývají v barácích, protože se stydí za své smýšlení. Vyskytne se i případ,
kdy bodrý tatík, nyní hrdý příslušník legie, nemůže přijití svému synu za ostnatým
drátem na jméno. Jsou to smutné případy, které navždy zůstanou temnou skvrnou
v naší snaze a práci za samostatnost. Druhý den, jako na oslavu našeho vymanění
zpodbodáků italských stráží,konáme vycházkudo blízkého městečka FonteďAmore,
kde na náměstí byl dán na jednu hodinu rozchod. Konečně jsme byli po tříletém
takřka hlídání po prvé volni. Využili jsme toho k prohlídce města. Sem tam bylo
viděti skupinky našich hochů v přátelském rozhovoru s italským obecenstvem,které
je zvalo a hostilo. Pronikavý signál trubky však rázem přerušil toto bratření a ze
všech koutů a domů sbíhají se naši chlapci. Hned je všechno nastoupeno a již se
zpěvem na rtech odcházíme pod velením italského majora, který je na nás hrdý. Na
tento výlet si jistě zachoval každý milou upomínku. Po čtyřdenním pobytu v Sul
moně spisuje se asi 800 mužů, kteří příštího dne odjíždějí do Padovy; tam v dělo-



střeleckých kasárnách jsou oblečeni do nových obleků, aby druhého dne odjeli do
Francie, doplnili neúplné řady 22. střeleckého pluku. Volnost, dosud nám po tak
dlouhý čas odpíraná, nikde nevybočila z mezí a nebylo příčin k stížnostem. Uvědo
mělé vzorné vystupování těchto domněle „černých Čechoslováků” bylo každým
úzkostlivě střeženo ve snaze zanechali čistý štít a dobrou pověst všude tam, kam
vkročila noha čs. dobrovolce. Octl jsem se rovněž mezi prvními, kteří se přihlásili
do Francie, snad proto, že jsem Itálii již dostatečně poznal a přál jsem si také poznat
Francii; snad také proto, že savonský případ, kde nás bylo tak otrocky využito
k nejhrubším pracím, zmírnil dosud nezmenšenou lásku a vděčnost k Itálii. Přál
jsem si poznali také druhý národ románský, na němž od doby, co Rusko zmizelo ze
světového bojiště — jako balvan spočívala posud veškerá síla války. Chtěl jsem státi
v okamžicích hrůzy i radosti po boku toho národa, který nebojoval z donucení,
nýbrž z vlastního přesvědčení a z vlasteneckého zápalu, a který dovedl udrželi
rozpínavost a bojovnost prušáctví v určitých mezích. Tyto přednosti a čisté vlaste
nectví se snahou zvítězili, ať se děje cokoliv, uspíšily mé rozhodnutí jít se bít po
boku tohoto statečného národa, jehož osud měl se státi naším osudem a jeho hrob
hrobem nás, kteří jsme se hlásili pod jeho prapory. V svém rozhodnutí jsem byl
utvrzen později, kdy jsem mohl své snahy projevovat! skutky.

Vlak opět hlomozí a odnáší mě vpřed, vstříc neznámé budoucnosti. Ze svých
myšlenek byl jsem vyrušen náhlým vjezdem vlaku do krásného italského města
Torina, které leží takřka na samých hranicích. Zde byla zastávka a my měli možnost
pokochali se krásami města, v jehož středu dominuje celému širokému okolí klášter,
jenž jako by vyrůstal z bohatě zeleného porostu stromů, hrdě se vztyčuje k nebi.
Vůbec celé město je pěkně uspořádané a čisté jako málokteré město italské. Věřím,
že Italové jsou na ně právem pyšní. Druhého dne máme v jízdě pokračovali. Jsme
však rozděleni na několik transportů. Snad proto, že máme překonávali větší stou
pání v hornaté krajině. Abych nezmeškal, tlačím se opět mezi první, a již jedeme za
veselého mudrování dál. Hranice máme za sebou a jsme hrdi, že budeme francouz
skými vojáky. Už jsme také uvažovali o tom, jak nám bude slušet ta blankytně
modrá uniforma. Té ješitnosti! Před několika dny jsme se pyšnili v zelenavém
italském stejnokroji, který se půvabně vyjímal a lahodil oku — a teď už zase touha
po lepším! Místa, jimiž jsme projížděli, si již přesně nepamatuji; vím jen, že jsme
minuli Grenoble, St. Etienne, Clermont-Ferrand,Limoges, Angouléme a po dvou
denní jízdě jsme vystoupili v Cognacu. Cestou jsem pozoroval všude válečný spěch
a různé přípravy v zápolí. Mnohde jsme se setkali s transporty, odjíždějícími na
frontu. Viděl jsem to nadšení a téměř horečnou činnost celého francouzského ná
roda, který tak usiloval a pracoval k vítězství. Každý si musil býti vědom vážnosti
situace a proto všechny články toho mohutného stroje pracovaly obětovně a z hlu
bokého přesvědčení. V Cognacu jsme byli uvítáni velice srdečně houfem bratří.
Radovali se z naší posily a my zase byli hrdi na to, že můžeme jako francouzští
vojíni přispěli bratrskému národu a tím zároveň i své drahé vlasti. Část našeho
ideálu byla splněna. Co však si nynější naše situace vyžádala námahy, sebezapření,
přesvědčování a různých diplomatických zakročení získáním vlivných činitelů —

spolu s našimi vůdci tvořitelů našeho zahraničního odboje — na to jsme tenkráte
v prvních dnech v Cognacu ani nevzpomněli.

Tak jsem se stal francouzským legionářem.



Dr. J. Trnka

Z našich zbraní.

Interpretní*) kanceláři tábora N s, vězni v domě slušného zevnějšku při
konci ulice Dijonské, ale jakž takž milá svým teplem v době zimní a odpoledními
návštěvami slunce v době léta 1917, zdaž kdy zaletí k tobě někdo ještě jednou zpět
svou vzpomínkou jako k opuštěné odlehlé strážní chodbičce mravenčího labyrintu
podzemní revoluce, v které také přece jen malý voj pracovníků brousil v tichu svá
kusadla a na povel pak, když už podzemí nemusilo jej tísnit, vyrazil v otevřený
radostný boj ? «n

Snad udělali z tebe už dávno zase byt občanský, snad skládají tam leccos z to
várny, která při tobě v svých vyprázdněných sušárnách třísla a koží strádali dávala
v létě vedrem a mrazivým věčným chladem v měsících zimních davům zajatců obou
říší centrálních a s nimi dobrovolcům českým a srbským v počtu malé hrstky nej
dříve, však potom čety stále mocnější, ale jistě zapomněli už dávno na tebe, jako na
tolik drobných nic zapomíná hlava, nežli k spánku ji pozve noc.

Ostatně bylas skromná a nenáročná a nehlásila ses o památník ani o řád za zá
sluhu; v tom odolalas hladce a právě jenom pro svou němotu, která tak brzy
zesnula v oblastech válčivších světů a nejdříve v oblastech padlé monarchie dvoj
hlavého orla, v nichž přece nejvýš úzkostně ji pěstovali vladykové všemi důvtip
nostmi do té doby, než po posledním výstřelu ohluchly zbraně Evropy v r. 1918.

Ale ať už nová hluchota zavládla dnes po světech, snad moderní k hlasům kdysi
s úctou slyšeným, ať němotu činů napjali za pevné blány k tlampačům perutných
slov nenadále probuzených zasloužilců, ať konečně za slepotu prohlásili obracení
zraků k tobě do dálky nazpět ve věku upírání očí k zářím nově objevených sluncí,
hle, přece malou črtou vrací se k tobě jeden z mravenců, kterého studila’s i hřála,
ale i rozesmála.

Le commandant „ma bille”, jak jsme jej nazývali podle okrouhlých boků a buc
latých dobráckých tváří vždy usměvavých, se shovívavými malými očky pod červe
nou képi majorskou, vešel jednoho jitra nezvykle brzy a rázně do kanceláře inter
pretů v N.... u, a mlhavý den, který hleděl do obou oken kanceláře s široké ulice
šedivou lhostejností, jako by byl padl i na tu dobráckou vždy hlavu otcovského
vůdce tábora! Tři interpreti a čtvrtý člen kolegia, náš dobrovolec, chcete-li polo
velitel, polointerpret, poločlověk nebo římský „Latinus” co do práv lidských, jen
tak tak že práskli novinami a vrhli se rozpačitě nad své práce a honem zase po
vstáním vzdávali poddůstojnickou čest svému veliteli, jenž jako nikdy předtím
hleděl dnes tvrdě a vážně.

„Vzpoura v oddělení J.. .y!” propustila suše jeho tučná ústa.
„Rozhodl jsem, že s nadporučíkem X. odjede Latinus ihned na oddělení J.. .y

jako tlumočník a bude podporovat v každém směru vyšetřujícího důstojníka X,
Válečný soud jen v nejhorším případě, hlavně zachovat práci a při tom trestat!”

Školácky našpulená ústa tlumočníků i násilně na ledovou naladěná tvář Latinova
oddaně vyslechly rozkaz navenek; uvnitř? Francouzi s ulehčením v srdci, že jim

*) Překladatelské.



nezní rozkaz „au front”, Latinus s divokým zábleskem radosti nad nečekaným
darem výletu, pokynutím želané svobody, překvapením nedoufaného svátku
v dlouhé již době nesvobodné všední jednotvárnosti, byť vše to zvládla na pohled
líčená lhostejnost.

Těžká vrata domu propustila mezi špalírem zvědavých ozbrojenců tábora menší
auto, které už ráno přivezlo zprávu o vzpouře, a do něho mlčky a cize k sobě nasedl
vyšetřující důstojník nadporučík X., Čecháček, jemuž ponecháme třeba ono „La
tinus”, a zase se zavřela, jako několikráte denně, když propouštěla a vpouštěla voje
pracovníků, odcházejících a přicházejících těžkým vojenským krokem do práce
a z práce označených potupným P. G. na prsou i zádech.

Tohohle ještě Latinus neznal. Mužná vousatá tvář a vážný pohled nevěstily sdíl
nost, spíše vědomí moci, povýšenosti a lhostejnosti, a to k Latinovi zvlášť. A přece
byl tento znám všem v táboře a těšil se přízni commandanta!

Nemohla pramenití jinde ta upjatost, než v nedávném konfliktu Latina se zá
sobovačem zajatců a dobrovolců, sobeckým poručíkem Z., jemuž rebelantský polo
velitel neuznával důvodů pro zastávané právo dobrovolců na vyšší dávky potravy
jako prostředek k sílení nesvobodných ještě, ale co nevidět odpoutaných bojovníků
za svobodu národů a Československa.

Spolucestující v autu přihlížel tomu konfliktu a jistě vzpomínka na rebelanta
velela nyní jeho obočí vyšetřujícího, aby se kladlo hluboko nad oči a sevřelo nad
nosem v hlubokou rýhu vrásku přísnosti.

Svět letěl kolem — ti dva, ten u volánu a ten vedle Latina — nejevili nad tím
radosti — ten třetí zato hltal sen svobody a nadlidskou silou stavěl hráze vzdouva
jícím se proudům vnitřní rozkoše a štěstí! Vždyť tak hrozně zřídka té dávno roz
poutané duši a bouřícímu tělu usmál se v mámivé poloskutečnosti pravý, toužně
volaný, zasloužený, ale neprávem odpíraný život Svobody!

Po 2 hodiny letěly kolem lány, tak značně jiné než naše, blížily se farmy a zase
prchaly vzad, stromy alejí přibíhaly k vozu a za ním jako rozpačitě ustávaly v běhu
a s tím honem také myšlenky jeho, no ovšem. Latina, zavíjely se v klubko záhadných
otazníků a zase rozmotávaly, až jedna, jako vždy — rovna dlouhé niti Ariadnině,.
zradivší již dávno záludy bludiště Minoova — z „N u” do,,J... y” položila se
jako cesta: přivést nové vojáky svobody stůj co stůj a zasít nových semen revoluce
po staré zásadě: pro dobrý cíl svaté všecky prostředky.

Konečně doběhl vůz k velké zdi, našel si vrata a stanul na rozsáhlém dvoře velké
slévárny se směsí budov, dílen a pecí, jakoby teprve probouzejícíchsez nočníhoklidu.

Jemu zabuchalo srdce po sestupu, tím hlasitěji, že po prvé promluvil k němu
vyšetřující nadporučík X., zatím co zároveň přiblížil se velitel stráže oddělení (de
tachementu) pracujících zajatců, divoce prohlížející, za zdravení nadporučíka, jeho
průvodce prostého punců P. G. a přece značícího uniformou neutrálního rázu
jakéhos cizího vojáka: „Počkáte zde a začneme vyšetřovali, až se vrátím od šéfa
továrny.”

Tak zůstal Latinus opuštěn na několik chvil, na oko klidný, avšak uvnitř bouřící.
Jen zvědavé zraky ozbrojených stráží zajatců zdály se zpovzdálí zpytavě dohadovali
podstatu jeho ústroje a důvod jeho nečekané návštěvy.

Vtom se však již vrací vyšetřující a za ním šéf závodu, zpytavější než ozbrojenci,
zvědavějších očí, klidnějšího kroku. Mladší muž vyholené tváře, francouzského



knírku s rozeznatelnými špičkami k spodnímu rtu namířenými, ústroje průměrného1

francouzského civilisty. Chladný stisk ruky Latinovy, jejž vyšetřující uznal zadobré
představili, promluvil výmluvněji než oči, ač i ty nedovedly zastřiti, tak asi, úsměv
usvědčeného lháře, s jakým se snaží trvati na svém klamu.

Jeden s těmi třemi stál tu Latin, kteří všichni shodovali se v zjevném tajném
přání: nevidět ho vůbec, nejvýše snad jen jako diváka z milosti, ne však jako pově
řence-tlumočníka z rozkazu velitelova.

A Latinus?
Usmál se v duši a zamnul pomyslně rukama. Bude komedií, co začalo vážně,

a vyhraje-h to vlast? A stál skromně, nebouřil, zbraně nabroušeny v skrytu,
přesvědčoval členy vyšetřujícího výboru strojeným teplem oka o své neškodnosti
a čekal.

„Kde jsou vinníci?” otázal se velitele-četaře vyšetřující nadporučík, „doveďte
nás k nim! A vy,” pokračuje k Latinovi, „budete jim překládat mé dotazy a pama
tovat, že především musí být zkroceni, čím dřív, tím lip, že pokud jenom lze, nutno
se obejít bez zakročení válečného soudu a jeho výroku: vzpoura, 6 měsíců tuhého
vězení, že hlavním zájmem jest nerušený chod továrny!”

„A 1’ordre, mon lieutenant,” chrlí ze sebe poslušně tlumočník.
A hned se nenápadně staví po bok továrníkův, zatím co všichni míří k jakýms

velkým vratům přízemního, zděného skladiště a nevtíravépronáší úsudek odsuzující
o zhřešivších zajatcích, kteří nedovedou oceniti dobré bydlo u dobrého pána. A hle,
ten pán k těm slovům neudržel trhnutí koutků jakoby do úsměvu a neutajil záblesk
v oku, dotud zjevně neupřímném.

Velký klíč rachotí již ve velkých vratech skladiště a tato se pomalu otvírají oběma
křídly jako opona k prvnímu aktu komedie. Tma prchá ven z prostrané místnosti
s velikou pryčnou uprostřed — a teprv potom rozeznávají oči příchozích pravou
dekoraci jeviště: Asi 12 postav zdvíhá se s pryčny, odhazuje mantily sloužící za při
krývky a povstává, oči matné na vás zírají s tváří jakoby obílených náhlým pří
vodem světla zvenčí a pobledlých vězněním celonočním a maně se vás zmocňuje
takový pocit, jako byste byli pochopy Neronovými, kteří jdou vyvádět rotu křesťanů
z temných kobek do cirku zářícího sluncem, jejž za chvíli naplní divá zvěř rykem
a krví.

Okamžik pro rozhlédnutí dostačuje, aby vězni poznali Latina v kroužku přícho
zích a radostné pozdravynesou se k němu stručným slovem a zveseleným pohledem;
vždyť znali jej, tohoto důvěrníkavšech z táboraN.... ského, rádce, prostředkovatele
i velitele. A ten stručný pozdrav stačil k utvrzení Latina v provedení hry až k vítěz
nému konci.

A pak to začalo!
„Zeptejte se jich, přiznávají-h se, že včera hromadně odepřeli jít do práce a v od

poru přes dvojí výzvám setrvali?” zněl francouzský rozkaz vyšetřujícího.
A tlumočník, vysvětliv důstojníku, že bude musit překládat česky a též srbsky,

protože mezi vinníky jsou 2 národnosti zastoupeny, překládal:
„Hoši, nebojte se jich ani mne, i když hrubě křiknu, odpovídejte vždy to, co já.

vám napovím, poslouchejte, co vám uložím a bude zase dobře! A teď to zkuste — já
křičím: Kývejte hodně hlavou a povídejte několik slov o té vzpouře, jak vám na
padne!”



„Přiznávají se, pane nadporučíku, a dodávají, že upřímně litují svého činu.”
„Bon, zeptejte se jich, co je přimělo k odepření poslušnosti!”
„Teď se ptají, proč jste zastavili práci. Aby to vypadalo, že jsem tvrdý, houknu,

ale řekněte mi dočista upřímně, co to bylo, já už to nějak přeložím!”
A hoši jeden přes druhého vypovídají věru upřímně: „Ten vypasenej seržán, co

nám tadyvelí a teď kouká jako svatej, nás tady okrádá hanebně na fasuňku: brambor
nedá ani půl, mastnotu a cibuli nacpe ženskej, s kerou se tady drží, vína, keré nám
gebýruje za práci přes čas a v noci, propije nám půlku na strážnici se stražáry, faso
vané maso prodává a kupuje „bolety” z rozsekaných koní a při tom chce, abychom
táhli jako mezci*)

„Povídají, pane nadporučíku, že by panu továrníkovi dělali pořád rádi a pilně,
protože vědí, že ta munice půjde všechna na boše (= Němce) a že tím dřív se vrátí
potom do svých osvobozených slovanských domovů, a že by panu továrníkovi dělali
ještě víc a pilněji, kdyby jim mohl přidat jenom trošku brambor a víc mastnoty, aby
byli silnější, protože letos jsou brambory drobné a pan seržán nad tím sám každý
den kroutí hlavou, když hoši brambory krájejí, že jich polovička zůstane na Slup
kách a že také dodávaný tuk nic nemastí, protože je jistě od nějakého válečného
dodavatele a následkem toho se rozehřívá jenom na samou vodu!” překládá tlu
močník.

„Bien, a teď se jich zeptejte, vědí-li, jak těžkého se dopustili deliktu a že asi budou
musit jít před válečný soud, ačli by je velitel nezavřel pouze zde, každý den po
práci.”

A zatím co tlumočník s hochy rozmlouval a zvídal, že ostatní, kteří nestávkovali
a jsou i s vlastním velitelem na svobodě, povědí mu podle pravdy všecky ty ostatní
nešvary, vizte, jak kolegium tří: seržán, továrník a nadporučík mění jako na povel
přísné tváře, jak vydýchl zhluboka zvláště seržán a jak továrník cosi tiše promlouvá
k vyšetřujícímu.

„Prý jim ani nenapadlo, co provedli, a hlavně pocit žalu je k tomu svedl nad tím,
že nemají tu v své stále ještě trvající nesvobodě a přes podávání přihlášek do vojsk
spojeneckých vůbec nic než práci a trochu toho jídla a tak, když i to jídlo jim pro
neúrodu a pro toho zbohatlíka schází, spáchali hloupost, víc z lítosti než zloby, ale
všecko napraví, jen když se jim odpustí.”

„Tak ještě jim řekněte, chtí-li ihned nastoupit práci, a pakliže ano, že to všechno
spraví tresty zavření v noci, a se stravou že se to také nějak zařídí a co možnázlepší!”

A hoši na úmyslně drsný povel tlumočníkův kývají hlavami jako medvědi a tlu
močník překládá slova vděčnosti hříšníků za takové rozhřešení a dodává důvěrně —
odvrácen od vězňů ke společnosti „tří” — že teď alespoň bude p. seržán mít pokoj
a po starosti o nějaký ten scvrklý brambor, pan továrník že za teplé krapky vína
bude mít horké pece celou noc a pan commandant „ma bille” po zlosti s válečným
soudem, který beztoho vždycky alespoň půl roku trápí podřízené s požadovanými
protokoly.**)

A už se nekloní palec vyšetřujícího Nerona k zemi, nýbrž teď známým palcovým
gestem dozadu značí rozkaz: „do práce — tresty odpůldne”, vězňové, pochopivše

') Boulctte, druh francouzské sekaniny v podobě malé hrudky.
**) Přípravné vyšetřování podle franc. trestního řádu vojenského provádějí i vojen, velitelství oddílů sama.



hru, pokorně zpomaleným krokem vracejí se do baráku a „komise” — teď už
v teplém kvartetu s Latinem — pomalu kráčí dvorem jako sbor soudců, zbavený
smírem hloupého aktu.

Tu se vyšetřující k Latinovi točí: dobře jste je zkrotil, pan továrník má radost a já
jsem spokojen — tu seržán se přitáčí a Latinus bere jej pod paží a důvěrně
uklidňuje:

„Snad jste se nebál? Copak nechám padnout vysloužilce z fronty? — Ko
nečně továrník s veselým již okem zajímá se o boj „des Tchéco”, o kterých již
tolik slyšel a na které se po válce rozhodně zajede do Uherska podívat! A aby
jó si na něho pamatovali, přidá jim tady brambor do sytá a vína povolí dvakrát
starou míru.

Blíží se půldne. Nadporučíka odvádí k obědu továrník za svůj stůl, dumočník
svěřen seržánovi! K večeru teprve bude návrat, protože v táboře (dépótu) houby
vědí, jak dlouhé a těžké bylo vyšetřování, a ostatně se pojede vlakem.

A pak již jako pán své vůle vstupuje tlumočník mezi nesvobodné do baráku
a stiská ruce svých, teplo v srdci, rušno v uchu od přívalu otázek a bolů a klidní,
vysvětluje, oznamuje „vydělání” zlepšené stravy, poroučí: ty veliteli piš otevřeně
na mne, až zas něco bude vadit,všechno zařídím. Jen dobře buď se seržánem a všem
vám bude dobře. — A potom ještě, hoši, jste tu všichni Slované, toho ne
zapomnět!

Že jsem jím též, povedlo se vyšetřování a povedlo proto, že jsem jim řekl, že se
těšíte na svobodu v legiích srbských i českých! Noviny dostáváte, též knihy psané
vaším jazykem, už je nás v dépótu na 50, kteří máme lvíčky na čepicích, čekám, že
také brzy vy tu vzrostete!

A Latinus, který po prvé přišel do J... y mezi tyto, ač všecky už znal, slovem
živým a pevným bouřil do svědomí.

A pak seržán odvádí Latina k obědu, věru svátečnímu pro jeho žaludek, zvyklý
bídnému, a zvlaženému hojným skvělým vínem, tak vzácným v ústředí tábora, kde
není pro pracovníky nemanuální výdělku nad hubený žold. Strážaři besedují kolem
a plyne řeč a vírem odnesla poslední zbytek nedůvěry k novému stolovníku. A ten
vyhazuje karty a strhává ve hru prosté duše a shrabuje všecku výhru; vemlouvá
statečnost všem a přiznává právem zasloužený klid zde ve službě strážní, oceňuje
soucit projevovaný všemi k ubohým zajatcům, kterým to jediné aspoň nutno přát,
co při práci a nesvobodě a odloučení dlouhých let od svých jim zbývá: tu špetku
pokrmu a zavlážku vína za práce přes čas. A „poilus” připíjeli, rámě na rámě
dopadá popleskem přízně s druha na druha i tlumočníka a srdečný smích a veselí
proudí strážnicí.

Ponurý den pozdního podzimu spouštěl brzy tmavou oponu na zmlklé jeviště
a brzký odjezd vlaku rozťal veselý vrchol hry.

Teď se loučí všichni s Latinem a pravicí seržán slíbil, že pustí všechny dopisy, jež
půjdou z oddělení do dépótu, protože se nic už nebojí českého tlumočníka, továrník
volá „v Uhrách na shledanou”, a vyšetřující, prozrazující poruchu rovnováhy v no
hou, věší se do českého ramene a podle něho odevzdaně spěje k dráze.

Vláček lokálky zpívá na zatáčkách svými kolesy ječivou píseň a vozy těžce pře
padají s kolejnice na kolejnici hrkavým pohupem, s nímž se houpou i cestující v od
děleních prostých světel.



„Poslechněte,” zahovoří náhle nadporučík k svému mlčelivému protějšku, „co
vy takto děláte v civilu?” „Práva, pane nadporučíku,” zní mu v odpověď; „a mon
Dieu, já taky,” a už kolegiálně tiskne pravici českého kolegy Francouz a pak už není
dost dlouhá jízda, aby vystačila na dlouhý vřelý rozhovor kolegů Svobody a Ne
svobody, které stávka sblížila k srdečnému přátelství, vykvetlému při pádu
opony . . .

Pak se zase zavřela velká vrata dépotu za oběma a opět mír — alespoň zdáním na
venek — vládl v tobě, malá kanceláři, vězni tichého domu v ulici Dijonské.

A přece jiskry nových a nových příhod, zapadajíce do tvého mrtvého klidu, žha
vily se v plaménky a šlehaly v šíř i hloub a pomáhaly trávit, co dávno, ohně dmy
chajíc, žáru jich chránit se zapomnělo.

V záři velkých činů, neúmomých prací, plození myšlenekdůstojných jen otcovství
věhlasných mozků, jen úsměvy nastrojené do gesta velkomyslného uznání snad
vyslovily by o tvé zásluze všechen svůj střídmý soud. Ale nesmutni! Tenkrát jsi žila
a s tebou děcko revoluce. Nebylo by zemřelo bez tebe, protože péče tvůrců o ně,
z dopuštění a kročejů dějin heraklovská byla by kdekoliv jednou prací zlámala
k povolnosti tradiční odpor světů. Však přece bylas tehdy, žilas ve velké epoše,
plnila svůj úkol, přidávala síly děcku tomu i ze sil potlačovaných — a proto nejsi
nezáslužná aspoň malého memoiru, jejž jsem tobě nenáročné připsal.

Je beztoho právě jen jeden — ke škodě i ku prospěchu. V popise o všech nejevila
by ses malou — zato jako nesensační by byly odloženy vzpomínky všecky, kolik jich
rylo brázdy mozku týden co týden.

Zprvu boj o místo na slunci lidstva vojenského, v které proměnila vojna svět,
vedený ze tmy helotských zajatců, boj to na několik front sám o sobě: proti Něm
cům, proti Rakušanům i s tvrdošíjnými zprvu vlastními krajany a potom teprv proti
nedůvěřivým vládcům Francouzům, aby pochopili, uvěřili, ulehčili pouta a dali
opět zbraň. Pak těžký zápas proti svým vlastním, bojovaný vítěznou rivalitou všeho
směru s mocnějšími i v zajetí centrály: založením táborové knihovny, živené obě
tovně českou Amerikou, opatřením potřebných Cechů prádlem, dodaným rovněž
Amerikou, návštěvami „strýčků” z YMCY, přivážejících plné koše dárků, ne
úmorným bouřením českých svědomí denními téměř dopisy z ústředí tábora,
ochotným vyřizováním proseb jedinců, přednáškami po odděleních a domluvami
nenápadnými, znamenajícími zasévání protijedů proti otravným svodům Němců
a Rakušáků, působících na slabší velikášstvím a terorem, suplováním obhajob vy
šetřovaných nerozvážlivců, octnuvších se v rozporu s vojenským trestním právem,
a to propagačním působením na soudce i ostatní v řízení činné Francouze, využívá
ním kdejaké příležitosti k buzení sebevědomí národního, kolportáží novin, zdůraz
ňováním úspěchů hnutí revolučního za současného zeslabování nabubřele hlása
ných vítězství centrálů, hypnotisováním srdcí k vyznáním lásky pro národ a k od
vržení falešné lásky pro „širší vlast rakouskou”, ukazováním vlivu kázně v řadách
nepokrytých již revolucionářů na smýšlení Francouzů i samých Němců z říše a vy
dobytím úcty i těch samých k odhodláním k odchodu v nový boj s puškou a bombou
v ruce po odvržení bezpečnosti v ústraní továren a podniků, jež jinak by mohly do
konce světového boje krýti zachráněné v svých tichých zdech, vzdálených na míle
a hony od bouřících front.



Takové by byly ty vzpomínky na tebe, interpretní kanceláři v N u, jedna by
vzbudila nutně druhou, až by se všecky rozehrály v skladbu nejpestřejších tónů:
měkkých i tvrdých, temných i slavných: měkkých při shovívání k slabším, tvrdých
tam, kde burcování svědomí až k hrozbám a slovům palčivým musilo sahat, tem

ných tam, kde mysl buditelů klesala pod přívalem reakce a slavných při finále:
vítězném odchodu pod vlajkou národa z pout do svobody!

V skromnosti pravdy jsem ukázal tvou malost, v spravedlivém domyšlení čtenářů
nalezniž svůj pravý soud jako ve sbírce starých zbraní dobrý kus!

B.:

Jak nás na začátku války znali.

Na soluňské frontě zajali spojenci několik rakouských vojáků-Cechů. Při zjišťo
vání jejich národnosti nerozuměli slovu Cech, až zajatci opravili slovo Cech mezi
národním slovem Bohemians.

A tu jeden z vojáků ihned pokyvoval hlavou na znamení, že rozumí, a názorně
rukama ukazoval hrám na housle a ústy doprovázel „fidli-fidli”.

Domníval se, že má před sebou cikány.

*

Starý srbský čiča stál na stráži v zákopech a viděl, jak přichází směrem k němu
rakouský voják beze zbraně s rukama nahoru.

Zastavil jej a zajatec vyrážel ze sebe: „Cech, Cech jsem!”
Ciča měl stále namířeno a povídá: „Cákám, čakám, bre idi ovámo!”

*

Jeden z raněných jednadvacátníků byl po zranění ošetřován v nemocnici v Arcis
sur Aube. Při spisování nacionálií na nemocničním lístku nevěděl kancelářský zří
zenec, co znamená písmeno T. S. za označením 21. Rgt. Ptá se bratra dobrovolce na
vysvětlení, a když ten mu řekl, že to je Tchéco-Slovaque, pokyvoval hlavou a na
psal: „21. Ch. Sénégalais.”

*2

To jsou ukázky, jak nás lid znal. Poměry se od té doby bohudík značně změnily
a jest jisto, že dnes tam je jinak. České jméno v zahraničí je všude známo a má
dobrou pověst a zvuk.



P-r:

Zajímavý dokument.

Bratr Jan Kafka 21. pluku zaslal nám k nahlédnutí níže uvedený dokument. Je to
vyhláška, která byla vyvěšena na černém prkně obce Třesov. Zvláštních poznámek
a vysvětlivek zajisté netřeba, úřední doldad mluví sám, jen třeba podotknout!, že
případ tento není ojedinělý, jistě že v úředních archivech obecních a okresních
správ jest podobných vyhlášek celá řada. Ostatně „Album velezrádců" pražského
policejního ředitelství jest vlastně dosti úplným seznamem našich zahraničních
pracovníků.

K. K. Bezirkshauptmannschaft in Trebitsch, am 20. II. 1918.
Zl. 22-20-c.

I.

VYHLÁŠKA.

Dle sdělení c. a k. velitelství doplňovacího okresu v Jihlavě ze dne 19. ledna 1918
č. 4582-17 zmizel z bojiště domobranec Jan Kafka, narozený r. 1887, příslušný do
Třesova, posledně obchodník v Trenčíně, svobodný, katolík, a jest podezřelým, že
zbaběle k nepříteli přeběhl.

Za tento čin bude po uzavření míru odsouzen k smrti provazem.
To uvádí se ve všeobecnou známost.

C. k. okresní hejtmanství v Třebíči
dne 20. února 1918.
C. k. správce úřadu:

L. S.

II. (Auf Umschlag uber Exped. I.)

Představenstvu obce

v Třesově.

Přiložená vyhláška buď na obecní tabuli vyvěšena.

III.

Nach Verlautbarung in Originál dem EBK. Iglau zurúckgestellt.

22. II. Freund.



Bělina:

Průvod Paříží.

Bylo nás pět, kteří jsme po několikadenním pobytu na zotavené v Cognacu přes
domluvy lékaře, že nejsme ještě zdrávi, odjeli k našim plukům na frontu. Bylo
oslavováno vyhlášení příměří a my jsme se domnívali, že pluky hned pojedou do
vlasti, a proto jsme nechtěli tuto cestu zmeškati. Stýskalo se nám také po hoších, po
té velké rodině, a každý byl zvědav na změny od doby jednoho měsíce, kdy jsme je
opustili, a kolik bratrů odešlo tam, odkud není návratu.

Po poledni jsme nasedli do vlaku a večer vysedli v předměstí Paříže. Vystoupili
jsme zde, protože jsme nevěděli, kde pluky jsou; v Cognacu nám to neřekh a proto
jsme se rozhodli, že se zastavíme v kanceláři Národní rady, kde nám to jistě řeknou.
Přes noc jsme zůstali ve vojenské útulně, kdež jsme dostali pořádně najíst a ještě
přidáno, když zvěděli, že jsme Čechoslováci.

Ráno j sme jelio jednu stanici dále a po krátkémhledání jsme v 8 hodin přišli dokan
celáře Národní rady. Přivítal nás br. por. Němeček a řekl nám, že 22. pluk jest u Wi
tělu. Obdaroval nás každého 5 franky a balíčkem cigaret. Dovolil nám, abychom si

prohlédliPaříž a poradil, ženej lepší spojenípro další cestumámev 5 hodin odpoledne.
V budově Národní rady jsem se sešel s br. Vencou z Prahy, známým z Ruska

a přiděleným v Paříži do redakce. Ten nám radil, máme-li hlad, abychom si zašli
k Slepičkům, tam prý se lacino najíme. Hlad jsme neměli, ale měli jsme těch
darovaných 5 franků, a proto jsme si řekli, že tam půjdeme. Venca nám řekl, kde to
je, a my šli. Sotva jsme se octli na ulici, přiběhl za námi jeden bratr, že prý se máme
před odjezdem ještě ohlásit v kanceláři. My přikývli a jdem. Paříž z nás neznal
nikdo a francouzský jazyk málo a z toho důvodu jsme našli Slepičku až ve 12 hodin.
Dvě hodiny nám to trvalo. Nezlobili jsme se, trochu jsme se prošli, leccos viděli
a oběd nám chutnal znamenitě. Byla vepřová s knedlíkem a tu jsme nejedli již
dlouho a k tomu jak byla laciná — ani celý frank nestála.

Přidružil se k nám jeden bratr z cizinecké legie, invalida, byl bez levé ruky, a po
seznámení se nabídl, že nás trochu provede Paříží. S radostí jsme přijali. Zavedlnás
k Invalidovně, kde bylo plno děl, tanků, ukázal nám zpovzdálí Eiffelovku a tak
okolo půl 4. hod. jsme přišli do kanceláře Národní rady. Na chodbě stál jeden bratr
z italské legie a jeden Čechoslovák v kanadské uniformě, s kterými jsme zapředli
hovor. Jeden šel do kanceláře pro další instrukce, po chvíli se vrátil a přinesl tři
prapory, československý, francouzský a americký. Prý máme jiti na nádraží s pra
pory a po cestě zpívati. Na nádraží nás povede jeden bratr z kanceláře. Bratři byli
nadšeni tímto nápadem a všichni přítomní vojáci, příslušníci různých armád, se
nabídli, že nás doprovodí. Kudy jsme šli, nevím, prý přes hlavní třídu. Všude bylo
viděti ověnčené domy, prapory visely od střechy až na chodník a tak hustě, že jen
okna bylo viděti.

S počátku jsme zpívali, a byla to podívaná, devět vojáků, každý v jiné uniformě,
a zpívají jedním jazykem. Mnohému cizinci to asi bylo podivné. Po hlavním boule
vardu nebylo již možno zpívat, neboť se k nám přidávali francouzští vojáci, civilisté,
ženy, a tak naše hrstka vzrostla v ohromný dav. A ten dav zpíval, pískal, provolával



slávu, že vlastního slova slyšet nebylo. Až na nádraží nás doprovodili. My byli
nadšeni touto příhodou, neboť jistě zřídka kdy se stane, aby devět cizinců, vojáků,
dalo podnět k takovému průvodu v hlavním městě. Na nádraží převzali prapory
bratři, kteří nás vyprovodili, a my vsedli do vlaku a jeli k svým plukům.

Během jízdy, třebas utrmáceni, neusnul z nás žádný. Vyprávěli jsme si o tom, jak
Francouzové dovedou oslavovat vítězství a vojáky, a táhly nám hlavou myšlenky,
jak je u nás doma a jak bude. Bude naše národní armáda také u nás v takové lásce
u občanstva ?

Preininger:

O našem styku s Němci.

V Alsasku, když se Němci dozvěděli, že proti nim jsou Čechoslováci, poslali nám
také jednou písemný pozdrav.

Stalo se to za těchto podmínek. Delším pobytem na frontě zvykne si každý voják
všem zvukům střel a výbuchů tak, že každý nový zvuk rány a dopadu střely upoutá
jeho pozornost a přirozeně bezděky jej svádí k vypátrání příčiny změny. Němci
často stříleli z minometů a z různých granátometů, jednou však upoutala pozornost
mužstva jakási mnohem méně hlučná střelba z neznámé zbraně, patrně z raketové
pistole. Také účinek střely nebyl nijak patrný. Sebrali střelu a při rozebrání vypadl
jim celý svazek listin, který každý obsahoval takový pozdrav z německé říše;

Češi a Slováci.

Oběti velkim podvodem krvacite pro Francouze a angličany. Všichny milujete
domov a chcete se zas vrátit. Slože všichni zbraně a pojte knam všichni, berte sy
přiklad s kamařádů, kteří před několika dnima slavně knam přišly, žádnímu se ne
ublížilo ani ublížit se nebude, žádnímu tím nejmenším.

Budte moudři neš bude pozdě. —

Tím zájem o nové střely stoupl. Byly pečlivě sebrány a doneseny veliteli praporu
a ten je postoupil dále.

Dlouho se mužstvo bavilo na účet pisatele tak podařené češtiny. Jeden z výtisků
byl také opraven červenou tužkou a hozen Němcům zpět s připojenou známkou
„ganz ungenůgend”.

Od té doby, když viděli Němci bezúčelnost podobné akce, již nás podobnou
korespondencí neobtěžovali, ale našly se doklady v zanechaných německých po
známkách, že naše vojenská účast v řadách spojeneckých jim není lhostejná.

Při první části Gouraudovy ofensivy, při níž byla naše brigáda armádní zálohou,
byli jsme ubytováni v bývalém německém ležení a tam v jednom úkrytu telefonistů
jsem našel poznámkový sešit se zaznamenanou telefonickou zprávou:

„18. Juni.
Nach Meldungen der hiesigen Presse gehen die Tschecho-Slowakischen Trup

pen auf der Linie.”



A v jiném úkrytě téhož tábora našel jsem číslo „Der Oldenburger Residenz-Botecc

ze dne 14. září 1918, v kterém na přední straně je karikatura Angličana, jak kara
báčem štve smečku psů na medvěda s ruskou papachou na hlavě. Pod obrazem je
nápis: „Die Tschecho-Slowakische Meute.”

Roztomilé, pravda ?

U Terronu bylo také zajato několik našich bratrů. Zajetí u francouzské legie bylo
velice vzácné. Z příslušníků cizinecké legie nebyl zajat snad nikdo a nebezpečí zajetí
bylo největší hrůzou pro každého z nich. Pamatuji se, že každý sháněl malý kapesní
revolver pro „osobní užití”, a neměl-li štěstí nějaký si zaopatřiti, jistě měl v kapse
u pláště granát nebo u opasku dva náboje určené pro poslední nezbytnou potřebu.
Tento strach před zajetím snad také přispíval k bojovnosti našich dobrovolců, určitě
však je neodrazoval od fronty, o čemž by mohly mnoho pověděli archivy Lyonu
i Bel-Abbesu, kde jistě ještě leží mnohá žádost o poslání na frontu, podaná od
našich dobrovolců.

Bratr Ulrych v své črtě se také zmiňuje o jednom boji vedeném Cechy pro zá
chranu zajatých nešťastníků. Každý volil raději smrt než zajetí.

Později v plucích české armády jejím uznáním spojeneckými mocnostmi stah se
naši vojáci „řádnými” vojáky a tím podléhali ochraně haagské konvence a větší
bezpečnosti, kdyby byli zajati. V Alsasku, kde byly boje menšího významu, nebylo
zajatců. Dokonce při jednom německém přepadu jeden z bratrů, Američan, ze
strachu před zajetím se raději dobrovolně zabil.

Boje u Terronu byly však takového rázu, že bylo dosti těžko naprosto vyloučili
možnost zajetí mužů z českých řad. Již povaha bojů, více méně ve volném terénu,
stálé střídám útoků s protiútoky a tím snadná ztráta spojení malých skupin pomá
hala oběma bojujícím stranám dosti snadno nabývali zajatců.

A tak se stala i příhoda, o níž podala první rota po boji nadřízenému velitelství
níže otištěné hlášení:

Hlášení o návratu 3 zmizelých.

B. Oto, četař,
M. Čeněk, střelec.
H. Karel, střelec.

vrátili se 23. listopadu večer přes Paříž (čes. min. války) k 1. rotě. Četař B. vypovídá
toto:

21. října odpoledne po německém útoku podnikl jsem se zbytkem své poločety
protiútok, který se zdařil. Obsadili jsme původní posici, zmocnili se německého
kulometu a snažili se posici udrželi. V tu dobu ostatní bojové skupiny byly nuceny
ustoupili, o čemž však jsme my nevěděli. Tím časem Němci obsadili vesnici Ter
ron. Když jsem viděl, že jsem obklíčen, pokusil jsem se se dvěma střelci o ústup
potokem směrem k vesnici. Jeden z nás, střelec F. Pavel, byl při tom raněn do
stehna. Já jsem dostihl potoka s M., ustupovali jsme asi 200 m vodou, avšak když
jsme viděli, že uniknouti nelze, skryli jsme se v křovinách na břehu potoka, doufá-



jíce, že zůstaneme nepozorováni a že při protiútoku nebo až za tmy se k svým
dostaneme. Netrvalo však dlouho. Němci prohledávajíce křoviny, obklíčili a zabrali
nás. Stř. F. jsme odnesli s sebou na obvaziště.

Odvedli nás do La Chaisne, kde nás vyslýchali. Cestou z La Chaisne do Sedanu
byl k nám přidělen z jiného transportu střelec H., zajatý taktéž 21. října.

V Sedanu jsme byli do 5. listopadu, potom nás odvezli do Belgie, kde nás po
několikadenním pobytu zastihlo v Bastoque příměří. Byli jsme volní.

Z Bastoque přes Lucemburk, potom přes frontu jsme dostihli předních hlídek
Američanů ve Stenay. Francouzskou misí byly nám vydány propustky do Verdunu
a ze stanice Lemmes jsme odjeli přes Bar-le-Duc do Paříže.

Dodatek:

Potom pohřešovaní a jako nezvěstní uvedeni:

Četař Hynčík Václav, střelec Hubeňák Štěpán, padli 21. října u Terronu v blíz
kosti četaře B., který ví zcela určitě, že jsou mrtvi.

Do Sedanu přišli dlouhým transportem stř. J. a K., kteří tvrdili, že střelec Jakub
Vejvar, s nimi zajatý, byl cestou přejet a usmrcen německým automobilem.

Podle výpovědí padl do zajetí i stř. Z., raněný do nohy.
As o dva dny později přišli do Sedanu od 22. pluku desátník S., stř. B. a D. od

3. roty a stř. K. od 6. roty.
Dne 30. října odpraveno ze Sedanu asi 200 francouzských zajatců do Německa,

mezi nimi J., K., B. a D.
31. října večer přišel Pečenka Fr. od 5. kulometné roty 21. pl. a byl od nás

oddělen v Libremontu v Belgii.

25.11.
Za velit. roty Cmíral.

Jar. Linaj:

Z dopisů .

Mám na paměti dopisy, psané obyčejně na kousku papíru — ne snad té sladké
„marraine”, ale druhovi v utrpení, ať již za tím aneb oním účelem.

Jedny z nich jsou skutečně zajímavým dokladem smyslu našich bratří pro humor,
jiné jsou zase důkazem jejich vážného nazírání na prožívanou dobu, všechny pak
výrazem života a prostředí, v kterém jsme žili.

A poněvadž si myslím, že smích je kořením života a že si každý z nás přece jenom
raději vzpomene na tu veselou chvilku, třebas v ní hrál i úlohu tragikomickou, než
na ty momenty smutné, uvedu zde se svolením „postižených” některé jejich bolesti,
vtělené na čistou stránku v kanceláři „vyvlastněného” papíru.

Hle, zde jeden z oněch dopisů o jednom velkém trápení jednoho z nás!
Začíná velice slibně:



„Milý četaři — oučetní — bratře Nesnídale!”
(Jak vidět, na titulu si dal pisatel záležeti.)

„Smiluj se! Zabrzdi! Zkroť uzdu své přísnosti a nemuč člověka nevinně trpícího
vlivem Tvé moci!

Své kalhoty už mám hotové — můj dvorní krejčí mi vyžehlil pěkný balouny
atd.... — a věř, že by to byl přímo hřích pro ty 3—4 dny je zase zničit. Vždyť víš,
že asi ve 3 —4 dnech „odlazím” (bráška asi přijel ze Srbska), abych někde v lázních
popřál svému nemocnému žaloudečkovi trochu léků, a abych tam neměl žílu a jel
trochu v pořádku, puč mi své kalhoty.

To víš, že Ti je vrátím, tak jen prosím Tě, neztrpčuj déle můj život a nechtěj,
abys měl odpovídání z toho Ty, kdyby se něco se mnou stalo.

Tak se kojím nadějí, že toto vezmeš na vědomí, že mi je půjčíš a že to nějaký den
bez nich vydržíš.

A když už jsem v tom, poslyš, nemohl bys mi pučit na tu dovolenou ještě asi
30 franků ? Já Ti ty kalhoty vrátím. A proto v obou případech jako malé dítě kojím
se nadějí. Ty víš, že jsem stále Tvůj, který ustavičně na Tebe a na ty Tvé kalhoty
myslím, že mne neoslyšíš, mne, který na Tebe s těma kalhotama nikdy nezapomene!

Neraáš-li však ani trochu soucitu a je-li srdce Tvé jako ten váš chleba, co nám
dáváte, tedy — evo mene — ubij mne!

Věčně Tvůj — až do hrobu tmavého
Novotný.”

A já se ptám:
Mohl „milý bratr — oučetní — četař Nesnídal” takové srdcervoucí prosbě vůbec

odolat ?

Pokládám to za nemožné!
K upokojení všech dobrých srdcí, která cítí s bratrem, jenž nemá dvoje kalhoty,

pospíchám dodati, že bratr Nesnídal prosbě vyhověl a že jeho srdce bylo přece
jenom měkčí než ten jeho chléb.

Kpt. Fráňa Ptašinský :

Naši dělostřelci ve Francii.

Málokdo z francouzských bratrů legionářů ví, že jsme měli ve Francii také své
české dělostřelce. Nebylo jich sice mnoho, všeho všudy jen dvacet — a bez děl.

Vzpomněli si totiž naši francouzští vojenští pámbíčkové, že budeme potřebovati
při nejmenším nějaké důstojníky, kteří by tvořili spojení pěchoty s dělostřelci,
a kdož ví, neurčili-li nás za prvopočátek našeho budoucího dělostřelectva, k němuž
by bylo jistě došlo, kdyby byla válka trvala jen o rok déle.

A tak nás počátkem října 1918 putovalo dvacet k 41. francouzskému dělostřelec.
pluku doLaBraconne u Angoulěme, kdenás měli zasvětit! do tajů dělostřeleckévědy.

Po půldenní cestě vlakem vystoupili jsme v hlavním městě okresu Charente,
v Angoulěmu, krásném a malebně rozloženém na kopečku, kolem něhož se v roz-



košném údolí vinula řeka Charente. Je přirozené, že jsme si neodpustili prohlídku
města, které se hemžilo vojskem americkým, francouzským a jakýmsi anamitským
praporem. Mezi tím vším se potulovalo i několik Poláků z polské legie.

Odpoledne pak jsme vyjeli rozhrkanou tramvají, která nás brzo dovezla smělými
zátočinami a cestou přes mnoho kopců do stanice Ruelle, kde na nás již čekaly
povozy 41. franc. děl. pluku, které nás dopravily asi po hodinové jízdě přes hory
a lesypřímo do táboraLa Braconne,kterýbyl skrytuprostředpěknýchdubových lesů.

Po služebním představení ubytovali nás v pěkných světničkách a velmi úslužně
se k nám chovali — jako ke každému cizinci.

Druhý den začalo naše vyučování jak teoretické, tak i praktické. Obsluhu u děl
jsme si dělali sami.

Pustili jsme se s chutí do práce, které na štěstí nebylo příliš mnoho, takže nám
zbylo dosti času k delším procházkám.

Naše styky s Francouzi byly co nejlepší, a když jsme jim trochu opravili jejich
zeměpisné nedostatky a přesvědčili je, že nejsme cikáni, měli nás dokonce velmi
rádi.

Dělostřelci byli většinou lidé z okolí Lilie a ze severu Francie, jež se právě tehdy
po čtyřleté okupaci počala očišťovat od Němců. Byli to staří válečníci, z nichž každý
byl již mnohokráte na frontě, a jejich zášť proti „Bochům” byla nesmiřitelná

První pěkné neděle jsme použili k vyjížďce do města Rochefoucaultu, asi dvě
hodiny vzdáleného. Večer po příjezdu domů jsme svým sborovým zpěvem v lese
připravili všem vojákům tábora La Braconne příjemnou atrakci.

Po čtrnáctidenním výcviku byli jsme již dosti zasvěceni do tajů kanonýrské vědy
a obskakovali jsme 75 cm francouzské kanóny, které, jak říkali Francouzi, jim vy
hrály Mamu, jako staří dělostřelci.

Ovšem někdy se také stalo, že nás všech dvacet tlačilo do kanónu, ten se však ani
nepohnul, neboť každý z nás měl mnoho dobrých rad, jen přitlačit se nikomu
nechtělo.

Zato když jsme se měli ukázat, všechno jen lítalo.
A tak ke konci výcviku přijeli se podívat na naši střelbu, kterou jsme prováděli na

ostro na přilehlé dělostřelecké střelnici, dva francouzští generálové, kteří nad naším
stupněm výcviku byli celí užaslí.

Vystříleli jsme asi 80 ran, pobořili skoro celou vesnici, která byla na střelnici
zvláštními terči naznačena, a vystřídali jsme se při tom všichni ve všech funkcích
obsluhy i velení.

Byla to první střelba českých dělostřelců ve Francii a byli jsme na ni velice hrdi.
Po vřelém rozloučení, když jsme ještě Francouzům zazpívali v důstojnické

jídelně, vrátili jsme se zase do Cognacu.
Ovšem k dělům jsme se již nedostali, neboť Německo bylo zatím poraženo a my

asi za čtvrt roku jsme jeli domů, do svobodné vlasti.
Vzpomenu si však často, když nyní cvičím vojáky své baterie u francouzských

děl, které naše republika po převratu odkoupila, na to, jak jsem sám kolem nich
v La Braconne obskakoval, a když se někdy nechce kanón hýbat, ač ho všichni
táhnou, vzpomenu si, jak i nám tak mnohdy kanón zůstal trčet a nechtěl se dát
vytáhnout ani tehdy, když jsme se ho všichni drželi.

To je tedy celá historie našich prvních kanonýrů.



Jaroslav Linaj:

Národe - nelekej se - naši bratři také básnili!

A nebásnili špatně!
Snad nevyhovují jejich umělecké plody požadavkům dneška, snad se nedá hned

mluvit o novém Vrchlickém — my však se spokojíme, poněvadž jsme skromní
a poněvadž víme, že ty řádky vytryskly ze srdce jednoho z nás, a to v době, kdy —

jak se říká „inter arma silent Musae” — ve válce umlkají Musy!
A proto mají tyto verše své místo v tomto almanachu a uvádím je ovšem bez

jediné změny.

Šťastným autorem je Celda Zajíček.

Do armády jdeme

Vlak vjíždí do nádraží,
kolem je ruch

Bystře se dívá z nás
z příchozích

jako když letí roj
včelek neb much.

každý jen po známých,
už je u nich...

Cekají nás tu přátelé, Leží již spolu v objeti,
vítáni příchozí z zajeti
hned slzu uroní,

zraky všech planou vesele,

s druhem svým tiskne si
ruku hned druh. hned zazni smích.

Po dlouhých trápeních
a mukách zas
shledání našeho
zavítal čas.
Ted! v šicích pevně sraženi

půjdenč v boj ve svátém nadšení.
Vlast naše v okovech

již volá nás..

Cognac, 18. březen 1918.

A autorem druhé je opět Celda Zajíček.
Na rozdíl od první, psané v klidném Cognacu, je tato napsána v Aspachu, tedy na

jevišti našich prvních bojů!
Je také zajímavým dokladem humoru našich bratrů. Humoru někdy až šibe

ničního !



Před zákopem — za zákopem!

Před zákopem, za zákopem
Němec koule sází.

Před zákopem, za zákopem
přeráží nám dráty.

mějte hlavy uschované,
nebo vám je srazí.

když to padne do zákopu,
přerazí to hnáty.

Před zákopem, za zákopem
praskají tam miny.

Držte! Až to předržíte,
zůstanete zdraví...
Náký křížek četařovi,
ten to potom spraví...

za přídavek ještě k minám
pošle Němec plyny.

Kteří z vás to nevydrží,
pro ty také mají
nějaký ten křížek..

Ten jim na hrob dají!
Aspach, 22. srpna 1918.**

Navazuji na předcházející článek bratra Línaje.
Pegas obtěžoval často mozky našich dobrovolců. Pařížská kolonie vydávala pro své

příslušníky „Tribunu našich hochů”, malý hektografovaný list, řízený redakcí
bratra Jar. Polcara, v kterém byly uveřejňovány výplody našich mladých hlav.
Příspěvky posílal bratr Bergman, Ulrych, moje maličkost a mnoho jiných. Nej
odvážnější byl vždy br. Bergman a jeho dlouhá báseň, opěvující padlé u Arrasu
(9. května 1915), byla také později uveřejněna v „Cs. Samostatnosti”,

Zde výňatek:
Každému, co jeho a co mu patří.
Sláva a nazdar vám, stateční bratři!
V několik řádek chtěl bych vše dáti,
o ctnostech každého pro pamět psáti
národu v odkaze, hochům na hroby,
v čítanku slovanskou pro slavné doby..

A dále sloka na poručíka Dostála:

Hezký poručík český, chlouba to naše,
byl s námi v Bayonnu, prodělal „tranchée”,
při slavném útoku kadety vedl.
na poli slávy pak hrdinně padl.

O Bezdíčkovi, našem praporečníkovi:

Hoj, statečný náš Sokole a praporěíku smělý,
o Tobě by zvědět měl slovanský svět celý,
kadetů českých prapor že ty jsi hrdě třímal,
zůstals na poli slávy, bys tam věčně dřímal.



A o Pultrovi:

Náčelník to pařížského Sokola,
věděl hned, kam sokolská ho povinnost volá.
Společně s kadety vyrazil vpřed
s heslem : Kupředu, zpátky ni krok!
Zůstal tam, to poslední byl jeho let.

Také ironické satiry plodili naši slavní básníci. Za zmínku stojí jedna z doby
pozdější z roku 1918, přednesená o Štědrém dni v Itálii na cestě do vlasti jedním
bratrem 1. roty 21. pluku. Zde některé verše zní:

Co ta česká republika
stála nás již námahy,
teď ke všemu tomu ještě
nesmíme ni do Prahy.

Za baret se stále styděl
ještějako kapitán.
s fezem do Prahy chtěl přijet
jak divoký Afrikán.

Mnozí bratři u Terronu
zahanbit se nedali.

Každý veze nitě, mýdlo
do Cech pro své nejdražší,
než odjezdu dočkáme se,
sežerou nás zatím vši.

ale stáli příliš stranou,
když ty kříže padaly.

A tak to pokračuje asi v 25 slokách.

Lapiduch:

Vaškové.

Bylo to v Cognacu, když se objevila velká kachna na obzoru. Vynechám popis
nálady, jakou jsme měli, když vešlo ve známost, že bylo rozhodnuto „tam nahoře”,
aby každý z nás dostal 100 dolarů. Nedostali jsme sice dodnes nic, ale nevadí —

byla z toho tehdy v hospodě „U soudku” v Cognacu náramná nálada.
Byl jsem tehdy v milé společnosti svých kamarádů, všichni jsme byli v dobré

náladě a o humor nebylo nouze. Vyprávělo se, co se komu stalo, jak kdo švindloval,
dokud byl pod komandem nebožtíka starého pána a jiné legrační historky. A tehdy
mi Vašek Chýle — dnes již, bohužel, není mezi námi — připomenul jednu komickou
příhodu, která v nej horších časech našeho utrpení rozesmála celou četu tak, že se
každý popadal za břicho. A Vašek tehdy vypravoval: „Byli jsme na ostrově Asinaře.
Nejstrašnější nemoci mezi námi řádily, smrt kosila nemilosrdně. Byla nařízena
denně lékařská prohlídka mužstva. Vždy ráno v 8 hodin stálo veškeré mužstvo
seřaděno ve velmi silných četách a očekávalo lékaře. Naším lékařem byl tehdy veliký
člověk, dr. Weiss, majitel sanatoria v Rekawinklu u Vídně. Byl to člověk zlatého
srdce, obětovný do nemožností; staral se o nás o všechny bez rozdílu národností tak,
že by se vlastní táta nemohl starat víc. Každého rána jsem ho očekával v čele své



čety, abych mu učinil příslušné hlášení. Jednoho dne jsem ho viděl přicházeli
v okamžiku, kdy nebylo ještě všechno pohromadě. Nešel sám. Honem jsem ze sebe
vysypal několik povelů a za málo vteřin stála četa v pořádku. Přehlédl jsem ještě
letmo své mužstvo a vtom slyším již za sebou rychlé kroky. Velím tudíž „vpravo
hleď” (ovšem po starém), řízně se otočím a zrak můj padá na doktorova průvodce.
Zapomenuv v tom okamžiku, v jaké situaci jsem, křičím: „Františku, jsi to ty?”
Vedle doktora stál totiž můj dávný kamarád, s kterým jsme hrávali denně kopanou
na slánských „hájích” a já jsem měl takovou radost z nenadálého setkám, že jsem
zapomněl na vše ostatní.

A dobrý dr. Weiss nevzal sice hlášeni o Františkovi na vědomí, zato však tím
srdečněji se rozesmál. A když jsme se vysmáli, povídal mi Karel S., s kterým jsme
se znali od dětství:

„No víš, Vašku, věděl jsem, že jsi popleta, ale že vyvedeš takovouhle pitominu, to
jsem nečekal.”

A dobrý Vašek Chýle zvedl ze soudku skleničku, aby zapil jednu z těch bez
významných, avšak milých vzpomínek.

A ještě jiného Vaška rád vzpomínám. Byl lékařem našeho prvního praporu. Pro
svou pracovitost, energii a poctivost ve službě byl velmi vážen u všech, kdož ho
znali. Byl to dloubán, hromotluk, zdánlivě neohrabaný, mluvil ostře, s nikým se
nemazlil. K nemocným byl velmi pozorný, k ulejvákům, ať již z povolání nebo
amatérům, přílišným citem nevynikal. Jinak se o něm tvrdilo, že má dobré srdce.
Proti tomu jistě docela nic nenamítám. Dále šla o něm zvěst, že je nevšímavý
k ženám. Proti tomu také nic nemám. Jistě však není pravda, jak se myslilo, že
nedovedl ublížit alkoholu. Nebyl sice stálým jeho příznivcem, to byla jediná ne
důslednost v jeho povaze — věřte mi však, že někdy také dovedl bouchnout sklenicí
do stolu. Ba dokonce vám prozradím, že jednou jsem měl podezření, že milý náš
Vašek — lapiduch — není od Plzně, nýbrž z Itálie. Pak se ovšem přišlo na to, že to
byl omyl a že se nelze vždy říditi pořekadlem „in vino veritas”.

Tedy k věci! Všichni se pamatujete ještě na tu naši pěknou „infirmerii” v Co

gnacu na Plače Beaulieu. Ve všední dny se pracovalo, v neděli bylo však velmi
smutno, a jedné takové neděle jsem se roz ; el na kole na návštěvu do Jamacu k svým
kamarádům od 22. Bydleli tam na půdě. Jako pořádní vojáci, sotva tam přišli,
prohlédli novou ubikaci podle předpisu, a tak se stalo, že čahoun František Krulišů,
dlouhý asi 2 metry, zavadil hlavou o hambálky. Věnoval jim pak lepší pozornost
a zjistil tam několik zapomenutých lahví starého koňáčku. Z opatrnosti (aby to
nikomu nespadlo na hlavu a aby se to nerozbilo) láhve sundal a podrobil je chemic
kému rozboru. Výslednicí zkoušek bylo, že jsem si z Jarnacu odvážel několik
znamenitých lahví pravého. Přišel jsem s tím šťastně do Cognacu, kde na marodce
ihned došlo k řádné výpivce. Zvítězili jsme nad koňáčkem, ale bylo to Pyrrhovo
vítězství.

Jarka N. ležel oblečen v nové uniformě přes postel a myslili jsme, že přišla
jeho poslední hodinka. I my ostatní jsme byli těžce zdecimováni, co se však dělo
s Vaškem, to vzbuzovalo hrůzu. Stál u zdi jakoby na ni přilepen, vytáhl se, že měl
hlavu až u stropu, ruce a prsty roztaženy — chyběly jen skobky a přibít ho. Když



přešel tento stav ztmulosti a dal se do řeči (není to ten pravý výraz), konstatovali
jsme zděšeně, že dostal zmatem jazyka. Později se teprv zjistilo, že mluví asi tali
jánsky — sloužil totiž kdysi několik dní v Dalmácii. Teprve když jsem opatřil
jakousi nádobuna těžko stravitelnýpřebytek jeho žaludku a postavil mu ji u postele,
přišel na chuť své mateřštině a povídal: „Mordie, Franto, to je šťabák.”

*

A ještě na jednoho Vaška vzpomínám. Byl velitelem naší plukovní jízdy, starý již
mazák, mohl nám skoro býti tátou. Bohužel, není již mezi námi, padl konaje svou
povinnost. — Byla to liška podšitá, nikoho nenechal na pokoji, a ten, kdo se s ním
poškorpil, mohl být jist, že se starý Vašek postará o to, aby se mu bráškové vysmáli.
Znal jsem ho již ze zajetí a mohl bych vyprávěti několik veselých příhod. Dnes si
vzpomínám jen na ty poslední legrace, které vyvedl, než jsme se rozešli. Bylo to již
ve vlasti na Kladně r. 1919, kde jsme byli přiděleni u I. praporu. Neměli jsme nic na
práci a tak jsme dělali hlouposti. Trochu jsme si pohněvali bratra poručíka Pr. Byl
hodnější než my a zlobila ho rozpustilost velkých klacků. A ten Vaška kavaleristu
trochu dopálil. Rozumí se, že Vašek nemeškal mu vyvést nějakou skopičinu.

Bylo to v pondělí na podzim a nálada byla dušičková. Chodili jsme s Vaškem po
kladenském korsu a bavili jsme se. Jdeme kolem jednoho z četných tamějších
obchodů a já si vzpomínám. Včera jsem slyšel od svého příbuzného, zde usedlého,
že v tomto obchodě je zaměstnána jedna „správná” dívčina, zamilovaná prý po uši
do našeho milého poručíka. Řekl jsem to hned Vaškovi a netrvalo to ani pět minut
a Vašek mi povídá: „Víš co? Jdi do toho krámu a poruč si něco k jídlu. Za chvíli tě
tam uvidím a vrazím tam také. A ještě něco: Včera jsem byl v Praze, rozumíš!”
Chtěl jsem něco namítat, jako že to není pravda a podobně. Vašek mi však nedovolil
vyzvídat a již mě tlačil příslušným směrem. Jen tolik mi ještě připomenul, abych se
ho, až tam vejde za mnou, zeptal, jak se měl v Praze — aby prý lépe začala řeč.
Stalo se, jak si Vašek přál. Seděl jsem v krámě asi 10 minut a Vašek tady: „Nazdar!”
„Nazdar!” — „Pojď si sednout! Co nového v Praze?” „Jak tu budeme dlouho?”
A jedna otázka stíhala druhou, Vašek si nejdříve něco poručil k jídlu, udělal kyselý
obličej a začal naříkat, že mu je špatně po velikém flámu v Praze, kde všude byl,
s kým to táhl, že se sešel v Praze s poručíkem Pr. (ten tu neděli v Praze skutečně byl)
a dále vyprávěl, jak se tam radovah a pak s gustem poznamenal, jak pěknou křeho
tinku má v Praze poručík P. Pochopil jsem, pozoroval jsem po očku slečnu krám
skou; bylo mi jí líto a nemohl jsem se udržet smíchy. Vašek při té pražské křehotince
zůstal trochu dlouho, já jsem najednou vyprskl — a hra byla prohraná. Slečna poroz
uměla, přestala měnit barvu a milý Vašek dostal, co zasloužil. Hleděl jsem rychle
zmizet, Vašek za mnou a docela ošklivě mně vynadal. Těch krásných jmen, co jsem
tehdy dostal! Být tím ve skutečnosti, měla by moje rodina pěkné hospodářství.

A ještě na jednoho Vaška od 21. rád a často vzpomínám. Nezměnil se sice v dnešní
své vysoké hodnosti, přece však bych si již dnes netroufal hlásili se mu leže na zdi
jako tehdy ve vogeské kavárně. Dnes by sice neřekl: Jděte mu, lumpovi, otevřít...,
zato však bych měl nedorozumění s kázeňským řádem. To ovšem jenom za toho
předpokladu, že by bylo přítomno tolik lidí jako tehdy — jinak by mi to jistě zase
odpustil.



Kpt. Boukal:

Mořské panny v Asinari.

Deset, snad ještě více řad stanů, seřaděných do čtverce, sluncem a deštěm vy
bílených, nikterak nemůže lahoditi lidskému oku, když v blízkosti kyne azurové
moře mezi skalisky, porostlými vždy zelenými křovisky.

Slunce pálí, nikde křoviny v ohraničeném prostoru, jenž je střežen italskými
vojáky, nikde stínu, jen pod stromy, kde však je k zalknutí.

Moře, toužené moře, k němuž jezdili návštěvníci tam z naší vzdálené vlasti na
severu a utráceli rádi pro své potěšení spousty peněz, a my nyní nemůžeme zde
v něm schladiti svá těla. A pokusíš-li se přiblížit! se jen do blízkosti cerbera v po
době italského karabiníka, rázné „dietro” vrací tě zpět. Je to zakázáno. Než rozkaz
je pro ty, kdož ho chtějí uposlechnout. Proměnil jsem před několika dny rakouskou
padesátku, blaženě žmolím několik těch italských bankocetlí, jež mně ještě zbyly,
v kapse, neboť většinu spotřeboval již můj žaludek, vyhladovělý z Albánie, a těmi
jsem se pokusil zviklati a přinutit Itala k velezradě. Byl jsem si jist výsledkem, viděl
jsem se již v zátočině, jak se válím ve vodě, a aby mi nebylo smutno, vzal jsem
s sebou také Pepíka K., dobrého kamaráda, a opatrně, s papírovou ceduličkou
v ruce, blížím se k Italovi, ukazuji mu ji. Porozuměl ihned, ukázal na zem a obrátil
se ke mně zády. Hodil jsem peníz na zem a rychle jsem spěchal k blízkému křoví.
Ohlédl se ještě jednou, zda jsem ho nepřelstil, a když viděl peníz ležet na zemi,
spokojeně odfoukl.

Staré přísloví „peníze světem vládnou” se osvědčilo a nám pouhé dvě hry umož
nily proběhnout se skalisky a spatřit! v zátočině mořské, jež nám měla poskytnout!
osvěžení, div, o němž mnozí pochybují. Ostrov Asinara, na kterém se nám tento
pohádkový zjev uskutečnil, je vlastně italská trestnice; jakého druhu zločinci jsou
tam dopravováni, nevím, ale lid jiného druhu, vyjma dozorce těchto trestanců, snad
tento „oslí” ostrůvek ani nehostí.

Spěcháme k mořské zátočině, jež nás vylákala z tábora úžlabinou mezi oběma
skalisky řídce zarostlou, když vtom — ó dive! — ženské stvoření. Bába, bachratá
jak žaludské eso. Krásně paroduje na český hexametr! „Ejhle bukáč baňatý tamo
opřen o stěnu chrouní.“ Kam čert nemůže, tam nastrčí bábu, ale i potom to smrdí
čertovinou. Ještě štěstí, že ji žár sluneční ukolébal k spánku, jinak by byla jistě,
nucena svou úlohou, spustila nehorázný řev při spatření dvou chlapů. Proč zde
seděla, vysvětlí další řádky.

Bez hluku jsme prošli kolem ní jediným průchodem do zátočiny a scházejíce níže
byli jsme dostatečně ukryti hustšími křovinami, takže jsme přišli až na samý břeh
moře, když vtom zaslechneme ženský smích. Zvědavý je každý člověk a zvláště
muž, když doufá někoho vidět v nestřeženém okamžiku, který se nám naskýtal. Tiše
jsme se doplížili až k okraji moře, a vyhlédnuvše na moře spatřili jsme jen několik
kroků před námi pohádkový zjev. Dvě dívčí těla, s prsy do stran vypjatými, jako
když se hněvají, v Evině úboru, jak se šplouchají ve vlnách. Doufejme, že byly ještě
pannami, a poněvadž byly v moři, byly to mořské panny. A potom ať někdo po
chybuje o jsoucnosti mořských panen!



Úryvek z doby slávy i smutku.

Po skončení organisace, výcviku, absolvování různých kursů odjela má rota s 21.
střeleckým plukem na frontu v Alsasku. Byl nám svěřen podúsek na levém křídle
pluku před vesnicí Aspach. U roty jsem však zůstal jen asi 14 dní; na rozkaz veli
telství pluku odevzdal jsem rotu br. por. Tajovskému a hlásil se u vel. pluku, kde mi
pobočník br. por. Čermák dodal další rozkaz odjeti k disposici Národní rady do
Paříže. Sel jsem nerad, měl jsem ty své hochy rád. Cvičil jsem je, znali jsme se

navzájem a teď, když jsem s nimi mohl ukázat, co dovedeme, v boji s nepřítelem,
byl jsem nucen je opustit. Můj věrný panoš, br. S., který mne doprovázel již
z Ruska, uložil mi věci do kufříku, při čemž mi dával různé rady a nakonec pro
hlásil, že jede se mnou. Když prý se dostal se mnou z Ruska do Francie také „na
černo”, projede teď také! Zabalil své věci, přisedl na vůz a jeli jsme. Mé domluvy
byly marné. Na vše jen klidně reagoval: jen se, bratře poručíku, neboj, já projedu!
Ale dojeli jsme na velitelství pluku, a br. S. neprojel, musil zpět a za chvilku jsem jel
dále sám. Druhého dne hlásil jsem se u ministra Beneše a od něho jsem dostal další
určení: Pojedeš, bratře poručíku, do Archangelska, jako zástupce naší armády,
s posláním vojenským i politickým. Po informaci a instrukci vyzvedl jsem si do

klady, přidělen byl mi br. por. Kopecký a jeli jsme do Londýna, kde jsem dostal
další rozkazy u franc. voj. attaché. Byl jsem nucen vyčkat! v Londýně, až anglická
admiralita oznámí, kdy pojede loď do Archangelska, a pak teprve pojedeme dále.
Kam, to jsem se nedozvěděl. Současně nám nařídili zaopatřiti si na cestu civilní
oblek.

Ubytovali jsme se s Járočkou — jak jsem br. Kopeckému říkal — v dosti slušném
hotelu. Anglicky on mluvil plynně, já nic, a proto veškerá tíha všech starostí padla
na něho. Slo to výborně. Nakoupili jsme si trochu zimního prádla, civilní šaty, boty,
podívali jsme se na Londýn i na českou kolonii. Nevynechali jsme ani divadla,
veřejných schůzí, které byly každodenně v Hydeparku, zoologickou zahradu i pan
optikum, kde byly voskové figury všech vynikajících potentátů, vojevůdců, stát
níků a spisovatelů. Při tom jsme bedlivě sledovali život Angličanů. Všude jsme
naráželi na jejich klid, ochotu, solidnost a odměřenost. Na veřejných schůzích jsme
vzpomínali, že tak to bude u nás taky a ujišťovali druh druha, že to tak při naší
vyspělosti musí býti. Ale při tom ujišťování bylo dosti nedůvěry. Popíši zde průběh
takové schůze v parku. Ohromný zástup lidí všech tříd, tu a tam klidná postava
strážníka. Vystoupí řečník na přinesenou židli nebo bednu a mluví. Hlavní téma
o komunismu. Všichni klidně poslouchají, ale zato, když domluví, těch otázek, co
se naň hrnulo! A to vše šlo bez křiku, hádek, tak důstojně, že nám to bylo divné,
chtěli jsme přece vidět, bude-li porušen klid. A jaksi jsme šli s Járočkou zamlklí,
cosi nás tísnilo. Kolikrát jsme zůstali s Jarkou stát u různých zjevů a vždy jsme se
chlubili jeden před druhým, to my dokážem také. Mnoho bych mohl ještě napsati
ke cti a chvále Angličanů. Přejdu to a pojedeme na admiralitu, kam nás jednoho dne
poslal vojenský zástupce francouzský. Naše zavazadla putovala ve společnosti
mnoha set zavazadel jiných. Když jsme přijeli, čekal nás důstojník s autem. Hle-



dáme, kdo nám vydá zavazadla. Nikdo, vezměte si je, pánové, z vagonu. Jdeme
okolo vagonu, cestující i posluhové. Každý si bere zavazadla a odchází. Schválně
čekám až naposled. Snad bude někdo okraden. Naše zavazadla zůstala poslední
a nikdo nekřičí, že se mu cosi ztratilo. Vzpomeneš, Jarko, jak jsme se na sebe po
dívali. Jedeme na admiralitu. Velmi pěkně nás přijal jakýsi vysoký důstojník a ozná
mil, že budeme musit ještě den nebo dva čekat. Zavezli nás opět do hotelu. Všude
ruch, život kypí, a zas ten pořádek, klid. V mlékárně, kde jsme se stravovali, totéž co
v Londýně. Každý dostal jen jednu porci a víc neprodají. Ani když se pokoušíme
podplatit číšnici. S úsměvem nás odbývá: prosím, to je zákon, že jen jeden příděl
smí každý dostat. Pak se na nás trochu divně dívá. Snad z Angličanů nikdo se ani
nepokusil dostat více touto pro ni nezvyklou cestou.

Druhý den k večeru přijel důstojník s autem nám oznámit, že nás zaveze na loď.
Předtím nebylo žádného upozornění. Tož rychle zabalit, platit prý nemáme nic,
a jedeme. Za chvilku jsme jeli do přístavu. Pořádně se setmělo, takže jsme ani ne
rozeznali, co v tom labyrintu hromad vlastně je. Uhlí, dříví, železo, bedny, pytle,
mezi tím uličky. Vchod byl střežen a pustili jen na legitimace.

Konečně loď. Přímo zavedli do kajuty a za chvilku prý pojedem. Důstojník, který
nás doprovázel, se s námi rozloučil a přišel sympatický zástupce kapitána, prohlédl
si doklady, zapsal, řekl, kde je jídelna a jaký je program dne. Na lodi bylo velice
ticho. Žádný šum, běhání. Uložili jsme se k spánku, a jaké bylo naše překvapeni při
probuzení. Stáli jsme kdesi v moři, s námi ještě několik jiných parníků, a mezi nimi
i okolo jezdily podmořské lodi, torpédovky, a jako rackové projížděly, v dáli se
houpaly velké bitevní lodi. Byl to nádherný pohled. Celý čas jsme se dívali na tento
vzácný obraz. To doma nemámea ukazuje to znamenitě moc bohaté Anglie. Nevím,
jak dlouho jsme jeli, ale jednoho jitra jsme zůstali sami. Ostatní loďstvo zmizelo.

Vjeli jsme do norských fjordů. Těžko vypsat tu přírodní krásu a dojmy. Ale ještě
dnes bych si přál znovu se vrátit a obdivovat se krásám norského pobřeží. Než horší
bylo, že jsme neměli žádné mapy a nevěděli, kde jsme. Scenerie se velmi rychle
střídala. Vždy něco nového, život kypěl, všude samá loď, velké, malé. Rybáři
nabízeli čerstvé ryby. Kupovali je výměnou za různé konservy. Na břehu u moře
v každé vsi i městečku vidět sítě a hojně továmiček. Večery, kdy rozsvítili v cha
loupkách na horách světla, zdá se, jako by hvězdičky sestoupily na zem. Severní
záře objevuje se v plné kráse. Neznámý pyrotechnik provádí jakousi hru světelnou.
Chvílemi oblaka hoří, ozařují ohromné prostory tak intensivně, že je světlo jako ve
dne. Za chvilku jakýsi rej plamenných paprsků začíná. Ohnivé jazyky přeskakují,
mizejí, aby se objevily na druhém místě, kdos je utíná a ony rychle vystupují vzhů
ru, kde vytvořují prapodivné tvary, blednou, ztrácejí se a na jejich místo nastupují
jiné, a to se opakuje neustále.

Takto jsme dojeli až do Ledového moře, kde nás očekával ledokol, aby nás vedl.
Ledokol podobá se parníku, má však jiné strojní zařízení, přední část i zadní je
pobita ocelovými pancéřovými deskami. Dno ledokolu na rozdíl od parníku je
ploché. To působí, že ve volném moři i při malém větříku se velmi kymácí. Je
opatřen velkými komorami, které se naplňují vodou, je-li třeba. Hned po příjezdu
a odbytí formalit kapitán ledokolu nařídil spuštění nůžek na ochranu proti minám.
Nato jsme jeli za ním. Zprvu jsme nechápali, proč nás vede. Až když jsme uviděli
nekonečné pláně zamrzlého moře a brázdění zprvu ledové tříště, která stále nabý-



vala pevnějších forem, které brázdil ledokol a nechával širokou stopu pro nás,
pochopili jsme jeho účel. Cím více jsme se blížili k ledu, tím více se zmenšovala
vzdálenost mezi parníky. Gigantická práce nastala ledokolu, když vjel do ledového
pole. Tloušťka ledu byla stále větší, podle oka asi 60—70 cm. Ledokol zvolna
postupoval, drtil, rozhrnoval ledové kry a v patách za ním jsme pluh my. Narážel
však na tak zvané ledové hráze a tu se musil 2—3kráte rozjíždět, vyrážet, čerpat
vodu do nádrží, vypouštět ji na led, aby svou tíhou prolomila cestu. Zde byla
nádherná ukázka zápasu člověka s přírodou a člověk zvítězil. Pluh jsme jen za
přílivu, při odlivu naše loď, sevřená ledy, zůstala trčet ve vzduchu a ledokol klesal
podle stavu vody. Při přílivu nás osvobodil z chladné náruči ledu a opět započal
zápas. Tři dny a noci jsme jeh mrtvými pláněmi, než jsme dostihli Archangelska.

Totéž se opakovalo, když jsme se vraceli r. 1919 zpět. Cestou jsme viděh stáda
tuleňů. Byh roztomilí. Drží se ploutvemi ker a dívají se zvědavě na nás. Přibližovah
se až na 50 m. Tentokráte jsme vezh též zásoby potravin pro obyvatele Pečerského
zálivu. Společnost byla velmi pestrá. Angličané, Američané, Francouzi, Italové,
Norové, Srbové i Čechoslováci. Vraceh jsme se již jako příslušníci samostatného
státu, na jehož budování jsme podle možnosti a svých sil rovněž dah písečné zrno
práce. Hruď se dmula radostí a pýchou, že Bílá hora odčiněna, potupa otrockých
pout sňata.

A bolestná vzpomínka na ty dobré bratry, jimž osud nedopřál viděti osvobozenou
vlast a které již neuvidíme, se zmirňovala vědomím, že oběť jejich nebyla mamá...

Fr. Petran:

Ve vojenské nemocnici v den příměří.
V nemocnici v Bordeaux byl oběd vždy o 11. dopoledne. Tohoto památného dne

svítilo slunečko tak vesele a teple, že jsem žádal sestru, aby mi dovolila o berlích
sejiti do zahrady trochu užít sluníčka. Dostalo se mi tohoto dovolení. Pomalu jsem
se šoural po cestách, ale vhvem vzduchu a slunce jsem zeslábl tak, že jsem byl
donesen zpět na lůžko. Usnul jsem tvrdě! Pojednou hromová rána a hned za ní
druhá, třetí... Prudce jsem vstal a v prvním okamžiku jsem se domníval, že mám
opět svůj „frontový sen”. Ale ne! Rány byly větší a větší a čím dále tím také silnější!
A ještě k tomu začaly sirény svou hroznou hudbu! Můj soused vedle na posteh,
Senegalec, mě upozornil, že je to jistě silný nálet německých letců. Pochyboval jsem
silně o tom, leč v tom okamžení se otevřely dveře naší místnosti a sestry se slzami
radosti v očích nám oznamovaly, že Německo kapitulovalo. Po těchto slovech se stal
z místnosti, v které bývalo vždy dosti ticho, velký blázinec. Kdo měl aspoň jednu
nohu zdravou, tančil, jásal a téměř šílel! Byh tam Senegalci, Alžírané, několik
Francouzů a dva Cechové. A do tohoto vnitřního vybíjení radosti se rozezvučely
zvony na kostelích, píšťaly továren, sirény na lodích, hudby po ulicích. Přišli k nám
mužové, starci, děti, ženy, dívky a kdekomu darovali kytice, cigarety a stisk ruky,
jako dík bojovníkům za vítězství Francie.

S druhé strany mé postele ležel Francouz asi čtyřicetiletý s amputovanýma no
hama a hořce plakal. Nebyl k utišení! Konečně mi řekl: „Jsem šťasten, že jsme



zvítězili, ale nevím, kde mám ženu a kde jsou děti!” Byl od Remeše... V tu chvíli
jsem vzpomněl naší osvobozené vlasti a byl jsem šťasten tím vědomím, že náš lid
byl přece jen války ušetřen.

Večeře byla opravdu slavnostní. Prozradím jen tolik, že jsem tak výborné víno ve
Francii ještě nepil. A toho večera jsem se choval velice statečně, vždyť jsem pil na
oslavu vítězství Francie z nás všech.

Druhý den navštívil nás stařičký generál, a když slyšel, že jsou tu v ošetřování
také dva Cechové, ihned k nám přistoupil a ptal se, odkud jsme. Odpověděl jsem, že
z Prahy, a on, že Prahu dobře zná, že u nás asi před třiceti nebo čtyřiceti lety byl
a že se mu u nás líbilo.

Bodejť ne!
Na vedoucím lékaři žádal pro nás nejlepší ošetření a péči — té se nám však už

dostávalo a po jeho odchodu v míře ještě větší.
Pobyt v nemocnici v Bordeaux je pro mne nezapomenutelný a lituji jenom, že

jsem tehdy nemohl chodit, protože — no, to už sem nepatří!

Skpt. Joska:

O mém Karlovi.

i. kulometná rota měla v Jarnacu ubikace podél řeky protékající městem.
Jednoho večera kolem n. hodiny zachvátila jednoho bratra po koupání silná

horečka a četař sanitár byl poslán pro lékaře. Do té doby, než se lékař dostavil, ujali
se naši hoši horečkou se zmítajícího druha a dávali mu studené obklady a něco
„pinardu”. Hodiny ubíhaly a ani lékař ani četař sanitár stále nepřicházeli.Nemocný
usnul, takže nebylo již žádné další obavy.

Ráno asi ke čtvrté hodině se objevil ve dveřích četař sanitár, ovšem bez lékaře, ale
zato dostatečně alkoholem zmožen a v náručí nesl pěkné štěně.

Rozumí se samo sebou, že byl ihned jaksepatří uvítán a jen vzhledem k tomu, že

přinesl pěkné štěňátko, bylo mu jakž takž odpuštěno. Kuchaři se ujali malého psíka.
Batolil se po kuchyni a po dvoře, nejčastěji v popelníku, což ovšem jeho smetanově
bílé srsti valné krásy nepřidávalo. A tak se často stalo, že po chvíli ho některý
z bratrů chytl a přímo ze dvora shodil do řeky. Stěně vylezlo, oklepalo se a zase se
schoulilo, když ne do popelníku, tak jistě do hromádek prachu, které byly smeteny
na silnici, znovu se vyválelo a spatřil-li ho pak některý z hochů, vhodil ho znovu do
vody. Tato procedura opakovala se třebas i desetkrát za den.

Bylo mi ho často líto, a konečně po úmluvě v rotě usneseno a povoleno, abych se
psa ujal a si ho ponechal. Byl pojmenován po tehdejším vládci rakousko-uherské
říše Karlovi. A mladý Karlík se měl k světu. Nikdy neopominul k 10. hodině
navštívili rotní kuchyni, tam vždy něco dobrého na svůj mlsný zoubek smlsal,
a když jeho žaludeček byl uspokojen, zažertoval si s některým hochem a odnesl mu
vše, co se dalo, onučky, omotky i jiné věci. U roty mu hoši zvykli a já přilnul k němu
nadobro. Byl všude se mnou a mou příchylnost mi odplácel dobráckými pohledy.
Při odchodu z Jarnacu do pole byl jsem žádán vyprovázejícími nás dámami.



abych ho s sebou nebral, ale bylo mi těžko se s ním rozloučili a rozhodl jsem, že
půjde se mnou i na frontu.

A tak po příjezdu do Attigni začíná žít Karel čistě vojenský život. Ráno s rotou na
cvičení, v noci spává se mnou na lůžku a často si pochutnává i z mého šálku.
Civilisty nemůže cítit, francouzského neb amerického vojáka nepřipouští k rotě
a začíná z něho být dobrý strážce. Největším nepřítelem je mu kočka, kterou z duše
nenávidí. Z Attigni se stěhujeme do Darney. Jsme zde ubytováni čtyři v jedné
světnici a já se svým Karlem spím u zdi.

Zvečera pěkně přikrčen, čumáčkem opřen o mé předloktí při těžkém snu poště
kává a probouzí se; pak přelézá opatrně přese mne, aniž pokrývku odkryje, a poho
dlně se natahuje za moje záda.

Jednou tak krásně spím a ze spánku cítím něco teplého kolem krku. Probouzím
se, hmatám, volám na bratra Kostelníka: „Rozsviť!” a k své hrůze shledávám, že
u mého krku leží nějaké vnitřnosti. Vzbudil jsem našeho starého Zítu a honem jej
žádal o prádlo a vodu. Br. Zíta když to viděl, vyprávěl, že Američané přejeli slepici
a Karel prý si ohromně pochutnával na jejích střívkách.

Po odchodu z Darney na frontu jsme spávali venku pod stany. Po příchodu do
Champagne taktéž. Rota byla ubytována ve statku a mně bratr Němec postavil stan
na zahradě. Proti východu ze stanu byl hlohový plot, za ním pak u silnice potůček.
K večeru přišel notný déšť. Mužstvo roty bylo ubytováno na seníku. Hospodář, již
stařec, v noci hlídal, protože měl strach, aby kulometná rota do rána nezkrmila jeho
seno. Bylo mu však divno, kdo v takovém dešti může spáti pod stanem. Dodal si

odvahy, přiblížil se a pootevřel zakrytý otvor. Se zlou se však potázal. Jakmile
promluvil, můj věrný strážce Karel se naň vyřítil a on leknutím padaje nazpět, octl
se v nemilé posici: proletěl řídká křoviska potoka a padl tam přímo na záda. Byl
jsem probuzen štěkotem, a hledaje psa, vylezl jsem do deště a vidím celou událost.
Teprve po delší námaze podařilo se mi stáhnouti Karla s prsou ve vodě ležícího
hospodáře. Nic mu neudělal, jen ho držel v šachu tak, že se nemohl zvednout
z vody.

Při příchodu na frontu jsem ho nechal u kuchyně. Druhý den přinesl kuchař
Turek důstojníkům roty večeři a Karla vzal s sebou. A tak mu nevědomky ukázal
cestu. Po večeři jsem ho poslal zase nazpět a tam byl uvázán znovu u kuchyně.
K ránu tak asi ve 3 hodiny slyším v zákopech volání „Karle, Karle!”, a než jsem
vstal a se rozhlédl, můj Karel skočil, jak mohl nejvýše, na mne a projevoval svou
ohromnou radost a spokojenost ze shledání. Na obvazku kolem krku měl zavěšeno
několik krabiček s olejovkami a očky, dárky to našich hochů v zákopech, kdež mne
hledal. Nazpět jsem ho již neposlal, večer však přišla od kuchyně smutná zvěst, že
se jim Karel ztratil.

Druhý den ráno zhotovili mu hoši plynovou masku a tak byl opatřen proti otravě
yperitem.

Po odchodu z fronty zase nastal jeho klidný denní život, v kterém nikdy neopo
minul navštěvovat! kuchyni; nejraději však stával pod špalkem, kde se řezalo
zmrzlé argentinské maso.

Před odjezdem do vlasti jsem měl často velké hádky s hochy, každý z nich si ho
chtěl přivézt domů. Nakonec však mi přece jen zůstal a tráví k stáru svůj odpočinek
v kruhu mé rodiny, která k němu rovněž tak přilnula jako já.



Miloš Čermák:

Sergent Cauuet.
Na podzim r. 1917 vstoupilo v Archangelsku několik důstojníků a 1200 dobro

volníků čs. legie ruské na loď „Kursk”, která je přepravila do anglického města
Newcastlu. Loď projížděla pásmem německých ponorek za rozbouřeného moře.

Poddůstojník, který na lodi spravoval a vydával zásoby a bděl nad kuchyní, byl
Angličan a znal jen svou mateřštinu. Ale 1200 zdravých a vyhladovělých mužů
chtělo jíst, a anglický poddůstojníkměl hojné zásoby, jmenovitě gulášovýchkonserv.
Problém se zdá snadný a dnes v čs. armádě jej vyřeší každý desátník; s jmenným
seznamem čety v ruce zavelí vpravo bok, kuchař vloží každému do misky po
konservě a sucharu a odbyto. Avšak v našem případě to bylo podstatně těžší.

Mladí bojovníci, přišlí z různých končin Ruska, nikde nebyli řádně zařáděni, ani
učleněni v roty a čety, jmenné seznamy a osobní doklady byly buď nedostatečné
nebo scházely vůbec, prostory na lodi malé, takže svolám a rozdělení všech na
jednou nebylo možné, a disciplina po vysilujících jízdách po ruských drahách
s problematickým zásobováním byla značně uvolněna; a k tomu hlad, nebezpečný
hlad! Za takových okolností pouhé rozdílení konserv je věc obtížná, kteroubez jisté
odvahy řešiti nelze. Bylo však nutno kousnouti do kyselého jablka, nejdříve zavěsti
pořádek a pak nakrmili hladové. Bouře nevole, projevující se s počátku výkřiky
a pak jen temným bručením „hoďte ho do vody, Rakušáka”, přešla a každý, přes
trochu jisté nevole, ohlásil své jméno, druzí psali seznamy a po několika hodinách
bylo vše jakž takž v pořádku. Druhého dne vše bylo mnohem snadnější a třetího dne
bylo po problému. Tak se stalo, že po přistání v Anglii byl vyložen bezvadně
zorganisovaný prapor; každý dobrovolník znal své přídělem, všechna místa velitelů
řádně obsazena, seznamy v několika průpisech připraveny. To nám velmi prospělo
při příjezdu do Gap Flowerdown u Winchesteru a ještě více ve Francii, kde bez
přesně vyplněného papíru civilní nebo vojenské úřady ani rukou nepohnou. Zosob
něním této pravdy byl Commandant Pommier, velitel náhradního tělesa 33. pluku
v Cognacu, jemuž Husákův prapor byl přidělen. Nesmírně hodný pán, absolutně
čestný důstojník, ale rotu organisovanou jinak, než jak stanoví Manuel du Chef de
Section, nebo dopis s datem dole místo nahoře, to neviděl rád. Jinými slovy, bylo
nutno děj se co děj se přizpůsobili francouzské vojenské administrativě a zmoci ji
vlastními prostředky, a to ihned, aby nám nebyli přiděleni nižší francouzští důstoj
níci a poddůstojníci. Podobný fait accompli by byl znamenal vydávali v nebezpečí
dobrý poměr mezi francouzskými vojáky a našimi dobrovolníky a mohl vést dále,
než si kdo dnes může představili: mohl kompromitovat všechny úspěchy našich
diplomatů, neboť čs. dobrovolník při všem svém smyslu pro pořádek a subordinaci
musil u svých přímých představených vždy viděli pochopení pro to, že on není
prostě vojákem jako ti druzí, že činí mnohem více a obětuje vše, a přirozeně po
žadoval, aby nikdy nebylo zapomenuto, že k této oběti se rozhodl z vlastní dobré
vůle. A to nemohl pochopili žádný řadový voják žádné armády.

V tom jsme se okamžitě s Husákem shodli a — oba vyslovení frankofilové — stáli
jsme na stráži, abychom nepovolili víc, než bylo třeba, a zachovali české velitele



alespoň v jednotkách, v nichž důstojník přichází do přímého styku s prostým
vojákem. A to se nám zdařilo.

Avšak prapor čs. dobrovolníků ve Francii chce také jíst, spát, cvičit, potřebuje
peníze, výzbroj, služební předpisy, cvičební řády a ještě mnoho jiných věcí. S Hu
sákem jsme zašli ke Commandantu Pommierovi a žádali o věci nejnutnější. „Na
pište mně to,” odpověděl. „Tak to napiš,” řekl mi Husák. Papír jsem měl, pero
a inkoust také, co napsat, jsem věděl, ale jak?

Sergent Cauuet, roztomilý sergent Cauuet věděl dobře, jak se takové věci píší.
Nahoře vpravo datum a dále: „Le Capitaine Husák á Monsieur le Chef de Bataillon
Pommier, Commandant le Dépót du 33. Reg. Inf.

á Cognac.
J’ai 1’honneur de porter á Votre connaissance... ”

Absolventi diplomatickýchkursů se podiví, že jsme ani tohle neuměli. Neuměli,
vždyť jsme nebyli žádní diplomati, nýbrž jen žoldnéři, placení ovšem jen nadějí na
dobrý konec, a uměli jsme zacházeti lépe se zbraní než s perem.

Nebylo dne, kdy bych nebyl pomoci sergenta Cauueta potřeboval několikráte,
a přišel-li jsem po čtvrté i po páté za den, vždy táž klidná laskavost, vždy věcně
odborná odpověď a po několika slovech, jimiž jsem opsal odborný, mně neznámý
výraz, sedl a sám na stroji napsal, nebo vyhledal knížku, našel stránku, poučil, vy
světlil. Za měsíc jsem vnikl do francouzské vojenské administrativy tak dobře, že
jsem uměl poradit i v nesnadných chvílích. Naše úřední jednání značně ulehčilo, že
jsme spolu každou žádost prostudovali po stránce věcné, a Cauuet, seznav naše
důvody, uměl je veliteli přednést zcela jinak, než by to byl dokázal kdokoli z nás,
a již tím nám zaručil kladné vyřízení.

Sergent Cauuet byl asi 45letý, vysoký, vzhledem spíše Angličan, hladce holený,
několik světlých načechraných vlasů po stranách objemné pleši. Povoláním byl
herec a tak také vypadal. K vojenské službě se přihlásil dobrovolně a opustil Ame
riku, kde v některém z velkých měst (myslím v Chicagu) byl ředitelem divadla.
Světlemodré oči prozrazovaly dobrotu, vysoké čelo inteligenci. Mluvil ovšem bez
vadně anglicky a vyznal se velmi dobře v literatuře, a to nejen francouzské, ale
i anglické a německé. Pobyt v Americe měl na něj dobrý vliv, mnohému se přiučil,
nabyl širokého nazírám na věci, aniž se stal obdivovatelem všeho amerického.

Po příchodu našeho oddílu do Cognacu bylo jeho první snahou seznámiti se
s českou otázkou. Na všechno se vyptával, četl v encyklopediích a obstaral si přísluš
nou literaturu. Největší jeho zásluhu spatřuji v tom, že mi z vlastní iniciativy navrhl
uspořádání večerních kursů francouzštiny, a požádal mne, abych mu poslal všechny
dobrovolníky, kteří se chtějí naučit francouzský, zvláště ty, kteří jsou určeni za
účetní poddůstojníky. Po celodenním těžkém zaměstnání lopotil se večer s našimi
dobrovolníky. Bezplatně ovšem. Pokroky našich hochů byly neuvěřitelné. Všichni
uznávah jeho vysokou inteligenci a rozhled a přilnuli k němu přátelstvím. Uměl
učiti tak zajímavě, že se po celodenním únavném cvičení chodilo do kursu na
okřáni, jako chodíme do divadla nebo do koncertu. Co bychom si byli počali v poli,
kde jsme byli závislí na vyšších administrativních jednotkách francouzských, kdyby
se naši účetní poddůstojníci nebyli u něho naučili francouzský za tak krátkou dobu ?

Večer po kursu setkávali jsme se často u jisté francouzské rodiny, s níž jsme se
oba velmi spřátelili a kamž jsem později uvedl některé z kamarádů. Po večeři jsme



všichni žádali Cauueta, aby nám předčítal. Uměl svým zvučným hlasem krásně
a poutavě recitovat a volil knihy s velkou znalostí a vkusem. Tam jsem poznal
romantickou povídku starého truvéra Adeneta „Berthe aux grands pieds”, tam
jsem slyšel po prvé číst dnes tak rozšířené Rivoirovo „Toi et moi”. U Cauueta jsem
po prvé prakticky poznal, co je francouzský esprit: byl vždy vtipný, neustále
všechny škádlil, nikdy se neopakoval, vždy byl svůj.

Starší vdaná dcera oné rodiny, nápadně krásná bruneta, myslila o poznání po
maleji než ostatní v našem kruhu. Co chudinka za to vytrpěla! A když pak pocho
pila, že se jí smějí, snažila se vysvětliti, co si myslila, že to myslila dobře, naopak my
že jsme to nepochopili, a zamotávala se ovšem stále více. Mohlo se to zamluviti a tím
postižené pomoci. Ale kdepak, Cauuet trval na svém, jak že to myslila, a jak tohle
a co potom? Madame de Sévigné (tak jsme ji přezvali) se zaplétala dál a dále
k veselosti posluchačstva. A byla tak rozkošná a milá, že všechny zraky na ní spoči
nuly se zalíbením,až se konečně zasmála a poznámkou: „Vous avez fini á me taqui
ner?” anebo: „Commejedétesteleshommeschauves”— se s Cauuetem udobřila.

Když jsme v Cognacu nasedali do vlaku, který nás vezl na frontu, přišel se
Cauuet na nádraží s námi rozloučit. Věděl dobře, co Amerika umí, a ani okamžik
nepochyboval o konečném výsledku. Objali jsme se a musil jsem mu slíbiti, že si po
návratu do svobodné vlasti na něho vzpomenu. To tímto činím.

B.:

Dohry kup.
Bratr S. od 9. roty 21. pluku potřeboval si koupit leštidlo na boty. Přede dvěma

dny přijel z Ruska do Francie, francouzský znal jenom „dobrý den” — bon jour,
láska — 1’amour, děkuji — merci, ale jak se řekne leštidlo, to nevěděl. Zeptal se
proto jednoho bratra, o kterém věděl, že je tu déle. Ten se poškrábal za ušima, po
krčil rameny a odpovídá: „Řekni „fromáž” a nebudou-li ti rozuměti, ukaž na boty.”

Br. S. poděkoval a šel. Cestou si stále opakoval „fromáž, fromáž” jak malé děcko,
když ho maminka pošle pro něco ke kupci. V obchodě vyhrkl ze sebe „fromáž”
a dychtivě čekal, zda to řekl správně a nebude-li musit užít názornějšího výrazu.

Prodavačka sáhla beze slova pod stůl, vytáhla dřevěnou krabičku, zabalila do
papíru a podala mu balíček. Bratr položil frank, dostal zpět a pyšný nad úspěchem
spěchal domů. Liboval si, že krabička je větší, a počítal, jak dlouho mu vydrží.

Doma usedl na lůžko, rozbalil papír, zarazil ho však známý zápach. Zvědav, zda
je leštidlo jako u nás, když tak zapáchá, oddělal víčko a zůstal celý překvapený. Jak
by ne, když místo leštidla měl před sebou sýr. Krabičkou praštil a zaklel, div strop
nespadl. Postěžoval si, chudák, na bratrskou zlomyslnost a utržil jenom smích. Ale
bratr, který mu poradil, se přiznal, že nevěděl, jak se leštidlo francouzský řekne.

Několik dní byl br. S. terčem různýchpoznámek, jako: „To se to leskne po „fro
máži”!”, „Dej mi namazat!” a p., dokud se nepřihodilo některému bratru něco
jiného.

Br. S. si opatřil co nejrychleji slovník a již nešel nikdy k nikomu s dotazem, jak se
co jmenuje francouzský.



B. Wagner

Papá Tchéque!
Bratra Tondu N. potkala nemilá věc, t. j. chodil po ulicích Cognacu celý zkřivený

a na dotaz, co mu schází, odpovídal, že prý má housera. Divili jsme se tomu všichni,
neboť Tonda byl jinak kluk zdravý jako řípa a práci se zásadně vyhýbal. Uložili mi
tedy ostatní bratři, abych té věci šel na kloub, a hle, co jsem zjistil!

Bylo mi známo, že Tonda byl zamilován do jedné fešné válečné vdovy, alespoň si
tak říkala. V poslechu době byl u ní již jako doma a malý její synáček říkal mu rozto
mile „papá Tchéque”.

Jednoho večera, právě když Tonda rozdmychoval plamen své vášně, zabušil
kdosi pevně na dveře předsíně. Vdova se polekala, vyprostila se z náručí hořícího
Tondy a šla se podívali, kdo to as tak v pozdní hodinu přichází na návštěvu! Sotva
však pootevřela dveře předsíně, vykřikla: „Oh mon Dieu! Mon mari!” Jak to
Tondauslyšel, již bylpod postelí, nevšiml si však, že ho chlapecvidí, jak tam leze.

Za chvíli vešel do pokoje statný voják, jehož se vdova držela křečovitě kolem
krku. Chlapec, který otce svého nepoznal, ptal se matky, kdo že to je, a tu mu
odpověděla: „Mais mon chér, c’est ton papá frani;ais!” Otec posadil se k němu na
postýlku a jal se s ním si hráli. Chlapec neříkalnic, když však viděl, že si otec zouvá
boty a chystá se je hodili pod postel, zvolal: „Fais attention, papá papá
Tchéque est sous le lit!”

Co potom následovalo, může si každý živě představili, a proto náš milý Tonda
chodil jako starý flašinetář. Od té doby jsme mu svorně říkali „papá Tchéque”!

Jan Stříbrný:\ •

České vojsko při národním svátku v Paříži.
(Vzpomínka na 14. červenec 1918 .)

Jako mocná vlna moře,
jež se valí oceánem,

Zajásala duse česká
nepoznaným dosud blahem,
dech se tajil, oči zvlhly,
kdyžjste vyšli.

věčné vzdorným majestátem —
tak jste přišli.

Nevidělijsme vás ještě,
a již srdce rozbušilo,
když dav nesl vaše jméno
od rtu ke rtům.

Roztroušeni v davu sběhlém
ze všech končin, dílů světa,
volali jsme „Na zdar, hoši!”
bez ustání.

Kvítí házely vám v cestu,
za ruce vás braly dívky,
v obdivu před vámi stály
Pařížanky.

Z bulletinu červen-červenec.



Lad. Burda

Kruh francouzských legionářů.
V době, kdy byl sbírán a zpracováván materiál pro tuto knihu, opět více se vra

cely vzpomínky na skromné počátky francouzských legií. Mám často pocit, že
sudička darovala francouzským legiím do vínku největší skromnost. Vždyť se po
čátek francouzských legií a vše, co s ním souviselo, vyznačuje ohromnou skrom
ností. Ať již vezmeme těžké počátky kompanie Nazdar nebo kladení základů naší
armády ve Francii, hochy přibylé z Rumunska do Francie (ti byli jakousi sazenicí
— semenem byla kompanie Nazdar), vždy je viděti počátky tak skromné, že jich
nepoznali příslušníci žádných armád, i když vzpomeneme tolik obávané vojny
rakouské. Snad právě pro tyto těžké počátky jsme vyrostli v armádu, dávanou při
každé příležitosti za příklad.

Kruh francouzských legionářů začínal také tak těžce, právě tak jako tato kniha.
Doufejme, že těžký začátek je základem jejího zdaru. A tu si právě uvědomuji, že
kdyby Kruh francouzských legionářů nebyl od svého začátku vykonal jinou práci,
než že sdružil francouzské legionáře, myslím, že by toho bylo dosti; neboť nebylo
snadným úkolem sháněti po 7 letech do houfu bratry, roztroušené po širé vlasti
československé. Pídit a shánět se po každé jednotlivé adrese každého francouzského
legionáře, za získání její být vděčen a tak pomaloučku slepovati úplný adresář
francouzského legionářstva, jak jím nedisponuje dosud nikdo v naší republice, jest
jistě cennou prací pro hnutí francouzského legionářstva. Snad ani žádný z bratří
neví, že to byli 4 francouzští legionáři (Ryba, Novotný, Padevět Ludvík a Burda),
kteří si při jedné z oslav svátku osvobození dne 28. října řekli, že je nutno, aby se
také francouzští legionáři zorganisovali a vystoupili, a umluvili si proto schůzku
k poradě na den 7. listopadu 1925. Každý z těchto čtyř upozornil na tuto schůzku
své známé a tak se sešlo 7. listopadu 1925 k poradě 17 bratří, aby rozhodli, má-li
býti pracováno pro sdružení francouzského legionářstva.

Porada byla čilá a těchto 17 bratří zvolilo si prozatímní výbor (Padevět, Voců,
Mareš, Burda) a po vytčení úkolů prohlásili, že si francouzští legionáři utvoří
samostatné sdružení, které však nemá býti nějakou novou akcí politickou, prová
zenou tříštěním legionářstva, nýbrž vytkli si za úkol starati se o hospodářské a soci
ální zájmy francouzských legionářů a sebrati mezi bratřími historii o osvobozenec
kém boji za světové války, národní to bohatství, které dosud jest uchováno jen
v myslích žijících bratří.

Po vytčení cíle přistoupilo se ihned k práci a mnoho bylo vykonáno. V čelo Kru
hu zvolili si bratři jednohlasně bratra Husáka. Bratři sami hlásili se ku práci pro
jednotlivé resorty a nutno připomenouti, že se nejen přihlásili, nýbrž přinesli
s sebou do těžkých začátků již vypracované programy, které byly velice vítané. Za
účelem zdolání práce přikročilo se k její dělbě. Utvořena komise sociální, komise
pro pouť ke hrobům padlých bratří ve Francii, komise historická a komise pracovní.
Dnes se nedá ještě pověděti, kolik práce bylo vykonáno těmito komisemi. Je však
jisto, že by o každé komisi bylo tolik materiálu, že by stačil pro napsání pěkné
brožury. Jsou to kapitoly, které, jak doufám, budou moci býti teprve v budoucnu
zhodnoceny a budou sloužiti jen dobrému jménu Kruhu francouzských legionářů.



Sociální komise začala se opravdu ihned starati o sociální a hospodářské zájmy
našich bratrů, a to velice pronikavě a s úspěchem. Tato komise brzy poznala, že
francouzští legionáři jsou z ohromné části velice bídně hospodářsky postaveni, což
zaviněno tím, že se každý bratr po návratu do vlasti snažil co nejdříve dostati
k svému civilnímu povolání a jen nepatrný zlomek procenta bratří zůstal v státní
službě, v níž jim byly poskytnuty některé nepatrné výhody, zaručené zákonem
legionářským. Hospodářská stagnace, která v posledních letech ochromila náš prů
mysl a živnosti, dotkla se ovšem také životních základů těch bratří, kteří se vrátili do
občanského života. Proto sociální komise s chutí se dala do práce a pomáhala bratřím
hmotně, radou i intervencemi, zkrátka, jak to bylo možné a nutné. Nutno však
konstatovat!, že tato sociální komise pracovala bez fondů a bez prostředků poskyt
nutých veřejnými institucemi, pracovala jen o své pomoci.

Nikdo dosud nemá tušení o výsledcích práce historické komise; ta bude oceněna
teprve v budoucnu. Je to práce, jejíž počátky se jeví v této knize. Má zachytit! těžké
a slavné počátky naší armády ve Francii a má býti odkazem budoucím generacím.
Je těžko si uvědomit, co stálo námahy pohnout! bratry, aby napsali vzpomínky, které
již vyprchávají z paměti, aby snesli a prokázali zkušenosti z krásného života ve Fran
cii a v ostatních zemích, z nichž do Francie přišli. Co všechno musilo býti podnik
nuto, aby bratři alespoň něco napsali! Přirozená skromnost značívelké hrdiny. A tak
komise historická měla a má dosud před sebou těžké úkoly. Avšak velikou obětov
ností a nevšední pílí předsedy této komise spatřila světlo světa tato kniha, jíž budou
jistě následovali i další. Je si jen přáti, aby tato práce,podnikaná podle předemvytče
ného a přesně zachovávaného programu, našla dostatečného pochopení a podpory.

Druhé dvě komise shora jmenované pracují rovněž neúnavně, domnívám se však,
že pro ocenění jejich práce nepřišla dosud vhodná doba, a bylo by jistě předčasné
podávali zprávu o jejich činnosti, která bude přehlédnuta teprve koncem tohoto
roku: referát takový by musil býti neúplný.

Základním a nej důležitějším znakem činnosti Kruhu francouzských legionářů je,
že tato činnost je nepolitická a vzhledem k vyspělosti francouzského legionářstva
nemusí býti ani zdůrazňována. Kruh francouzských legionářů ji vždy důsledně
zachovává.

Těmito několika řádky jsem chtěl naznačili a načrtnouti jakousi stručnou zprávu
o činnosti Kruhu francouzského legionářstva po stránce organisační i po stránce
obsahové. Vyčerpat! však materii vykonané práce a vyznačili další dosah stano
vených úkolů v tak krátkém náčrtu nelze. Chtěl bych však jen zdůraznili účel Kru
hu francouzských legionářů a vřelý a krásný poměr francouzských legionářů k ně
mu. V plnění pak daných úkolů musí každého legionáře potěšili tato kniha, která je
svědectvím této činnosti, a každý francouzský legionář si musí uvědomili, že nesmí
zapomenout! na staré bratrství a na starou soudružnost, a že musí pěstovat! oboje
v prospěch vlasti i státu v rámci svého

„Kruhu francouzských legionářůÍC
.





Doslov redaktora sborníku.

O činnosti čs. zahraniční legie z Francie bylo až dosud velice málo napsáno.Proto
„Kruh francouzských legionářů”uložil své historickékomisi, aby k desátému výročí
samostatnosti naší republiky vydala sborník, který by informoval naši veřejnost
o činnosti francouzské legie za války abratrům příslušníkům této legie byla dána do
ruky kniha, svým obsahem jim připomínající doby bojů za svobodu a bratrského
soužití v zahraničí.

Jak dalece vyhověno této úloze, posoudí čtenář laskavě sám.
Náš sborník je výslednicíspolečné práce celého „Kruhu francouzských legionářů”,

a musím zde konstatovati, že každý z bratrů, kterého jsem požádal o přispění na
společném díle, skutečně rád a s láskou pomohl.

A zvláště, mimo mnoha jiných, jest třeba zmíniti se o obětavé pomoci bratrů
Husáka, Matičky, Netušila, Španiela, Linaje, Boháče, Burdy. Při různých pracích
technického rázu obětavě vypomohlachoť našeho II. jednatele paníBurdová a slečna
Holoubková, sestra našeho poručíka Holoubka, padlého u Chestres. Na úpravě se
stránky jazykové přiložili ruku k dílu škpt. Opravil z MNO a pplk. franc. armády
Cuzin.

Vydání knihy samotné obstaral s úplným porozuměním k našim zájmům br.
Vaněk, nakladatel známého legionářského sborníku „Za svobodu”.

Ke konci ještě vznáším prosbu na všechny bratry francouzské legionáře.
Náš almanach připomíná Vám všem zašlé časy, prožité v družnostipod národním

praporem v zahraničí. Přál bych si, aby Vám vyvolal vzpomínky na všechny ty
chvíle, abyste hodně o nich přemýšleli a vše, co se Vám v mysli vynoří, si zazname
nali a poslali historické komisi „Kruhu francouzských legionářů”.

Tím nám pomůžete v naší mravenčí práci, ve shromažďování vzpomínek a doku
mentů o naší zahraniční činnosti a umožníte, abychom příští rok mohli vydati nový,
krásnější a dokonalejší „Druhý sborník čs. legionářů z Francie”.

Zachováme tak odkazem budoucnosti zkazky o našem životě, o činech našich
padlých a naší tradici. To jsme povinni památce těchto našich mrtvých, jsme to
povinni našemu národu a jeho slavné historii.

Červen 1928. Lad. Preininger.
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