Zvláštní příloha –1. světová válka
První světová válka

radím třem starým mužům, Lloydu Georgeovi, Clemenceauovi
a prezidentu Wilsonovi a ti tři se zabývají dělením Evropy jako
by to byl dort. Nic o tom nevědí, co se faktů týče, jsou naprosto
závislí na mně.“ Jejich snahy ale nevyplývaly z touhy po pomstě,
ale ze silné snahy o vytvoření nových států – jako satisfakci za
naše utrpení a vítězství.
Tito tři zástupci zasedali mezi lednem a červnem 1919, znovu
uspořádali Evropu, ustanovili nové hranice v Africe, na Středním
východě a na Balkáně, obnovili Polsko, dali pobaltským státům
nezávislost, odřízli celé kusy Německa a Maďarska. Každý
osmý Němec se dostal pod správu cizí mocnosti, Maďarsko
ztratilo Trianonskou smlouvou (1920) dvě třetiny území a
třetinu obyvatelstva. Trauma „Trianon“ pak maďarskou politiku
určovalo po desetiletí.
M. Čábelová

28. říjen 1918 v Praze

dávno již pohasly poslední záblesky nezapomenutelného dne,
když Praha poprvé po třech stech letech ukládala se k blaženému
spánku.
V nočním klidu telegrafické dráty rychlostí blesku roznášely
po všech vlastech československých radostné zprávy o svobodě
a samostatnosti českého národa. Opravdu slavný jest 28. říjen
1918 a navždy zůstane zapsán v dějinách českých zlatým písmem.
A v tom ve všem měl největší zásluhu náš prezident, náš vůdce a
osvoboditel, Tomáš Garrigue Masaryk!
(Provolání v českých novinách)

Vypukla v r. 1914 a skončila o čtyři roky později. Ukončila
existenci dvou říší, habsburské a osmanské. Západoevropské
demokracie se dostaly pod silný tlak, totalitní ideologie –
komunismus, fašismus a národní socialismus měly zelenou.
Byla to průmyslová válka, válka kulometů, granátů, min a
plynu, válka, kterou nikdo nevnímal jako hrdinský boj, ale jako
stroj, který nic a nikdo nezastaví. První totální válka, do které
byly vtaženy nejen armády, ale i celé společnosti. Vítězství v bitvě
nestačilo, celou nepřátelskou společnost bylo třeba dostat na
kolena blokádami, vyhladověním a dalšími prostředky.
Na východních frontách bojovalo kolem 70 milionů vojáků,
z nichž 9,4 mil. padlo a 15,4 miliony bylo raněných. Bojovali
Australané, Belgičané, Kanaďané, Afričané. V Evropě
poznamenala válka celé generace: bojovalo v ní 13 milionů
Němců (2 miliony padly), 7,8 milionů Francouzů (1,3 mil. padlo),
5,7 mil. Britů (0,7 mil. padlo), 0,34 mil. Belgičanů (0,038 mil.
padlo), 15,7 mil. Rusů (1,8 mil. padlo), 9 mil. občanů RakouskaUherska (1,1 mil. padlo), 0,75 mil. Srbů (0,28 mil padlo), ze 3 mil.
Turků se nevrátilo osm set tisíc (víc než čtvrtina). Jen v Německu
zůstalo půl milionu válečných vdov, většina se nikdy nevdala.
V průměrné francouzské vesnici zahynul každý pátý mladý muž.
Na ulici byly vidět zmrzačené obličeje, v domácnostech vládli
zničení a ranění muži. Jen jeden ze tří vojáků se vrátil víceméně
v pořádku. Joseph Ropth v Haliči poznamenal: „Za slepými šli
jednorucí, za nimi bezrucí, za bezrukými ti, kteří dostali zásah
do hlavy, byli tam invalidé s obličeji jako jedna zející rána, lidé
bez údů, trupy v uniformách s rukávy svázanými na zádech jako
výraz příšerné koketerie. Dále ti, co se pomátli, jejichž rozum
vyprchal, všichni zažili stejné velké zničující nic.“
Syn poradce Velké trojky (Velké Británie, Francie a Spojených
států amerických) Nicholsona vyprávěl, že otec napsal matce:
„Teď tady sedím jako dítě nezkušené ve všech problémech a

V pondělí ráno 28. října 1918 probudila se Praha docela všedně.
Šedé závoje mlh válely se líně po ulicích, houstly nad hučící
Vltavou v chladném vzduchu říjnovém a jen zvolna a těžce
prorážely sluneční paprsky vlhkou clonou chladných par. Konečně
vítězně se zaleskly na zlatých báních stověžaté Prahy, odrazily se
v tisícerých záblescích od lesklých zrcadel okenních tabulí. Ruchu
na ulicích přibývalo. Rakousko-uherský ministr oznamoval
prezidentu Spojených států Wilsonovi, že rakousko-uherská vláda
uznává oprávněné nároky Čechoslováků na samostatný stát. Lidé
se kupili u vývěsních tabulí, četli překvapující zprávu. Druh druhu
tiskl radostně ruku a plným hlasem upřímné radosti volali: Jsme
svobodni! Již nejsme otroky, Rakousko kapituluje!
Na Václavské náměstí se valí nové proudy rozradostněných
zástupů. Nadšení roste. Ze zástupu zní velebný zpěv: Kde domov
můj, Hej Slované a Ať žije Masaryk, Sláva Wilsonovi, Nazdar!
Za hlučného smíchu odstraňují se z budov dvouhlaví rakouští orli.
S třeskem padají na dlažbu tyto znaky české poroby a třísetletého
utrpení a zlacené korunky jejich válejí se v blátě. Chodci po nich
šlapou…
Dlouho do noci zněla Praha bouřným plesem a upřímnou radostí
nad dějinnou chvílí, kdy podle věšteckých slov našeho Komenského
vrátila se národu českému vláda jeho věcí. Nad obrysy Hradčan
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První světová válka ve výrazech

Po sarajevském atentátu a vyhlášení výzvy císaře k mobilizaci
došlo pro lidi na poklidném českém venkově k nečekaným
změnám. Ty se týkaly především branců, kteří se od domácích
stolů a svých řemesel najednou ocitli v kasárnách. Zde vládl tvrdý
kázeňský řád, kterému se museli podřídit. Slyšeli spoustu nových
informací a pojmů, které byly pro výkon služby nezbytné a které
byly v jazyce, kterému nerozuměli. Tyto výrazy si často přizpůsobili
svému mateřskému jazyku.
Dle zbraně, ke které byli přiděleni, vzniklo mnoho pojmů. Mohli
nastoupit k pěchotě, jezdectvu, dělostřelectvu, ženistům, nebo
k námořnictvu a dalším zbraním a funkcím. Množství výrazů
z těchto vojenských profesí by vydalo na samostatný slovník.
Přesto však mnohé byly pro všechny složky stejné. Podíváme-li se
dnes na tyto pojmy, pomůže nám to vžít se do postavení vojáků.
I civilisté, kteří často tato slova četli v novinách nebo dopisech od
svých synů, významům rozuměli. Některé nové výrazy se objevily
vlivem válečných událostí i v civilním životě.
Po sto letech již řada výrazů a pojmů upadla v zapomnění. Starší
lidé je ještě znají, ale nepoužívají, mládež je většinou již nezná.
Zkusme své znalosti dle následujícího seznamu:
feldwebel – nižší důstojník, šikovatel; zupák – délesloužící vojín,
obvykle málo oblíbený; profous – dozorčí ve vojenské věznici;
tambor – bubeník; rytmistr – setník, nebo též hejtman u jízdy; polní
kurát – vojenský duchovní; kvartýrmachr – ubytovatel vojska i
v civilních objektech, bez souhlasu jejich majitelů; postové – strážní
post – strážní postavení; vasrpolák – vojín původem z Těšínska; žold
– odměna vojína bez hodnosti v roce 1913 (10 haléřů); ordonanc
– důstojnický sluha; štolba – podkoní, správce stáje; kadet – žák
čtyřleté vojenské školy, ukončením důstojnický čekatel; pionér –
příslušník technického vojska; jednoročák – středoškolák s jednoroční
službou, po absolvování se stal důstojníkem v záloze; avancírovat
– postupovat v hodnostech podle délky služby; kanimůra – hlupák,
blbec; culák – příplatek k žoldu, například za získání medaile;
komandýrovka – služební cesta vojáka; čepobití – bubnování před
večerkou, signál pro okolní hospody, aby přestaly točit pivo (zarazit
čepy neboli špunty); ajnclík – samovazba – trest v kasárnách; kozelec
– pravé předloktí a levá holeň svázané pouty a řetězem (trest v poli
mimo kasárna); rast – předepsaný odpočinek; manévry – cvičení
více armádních složek současně; Habt acht! – „Pozor!“ – jeden
z nejdůležitějších povelů, který vojáci slyšeli každý den; marschieren
Marsch – „Pochodem v chod!“ – povel; Voller Schritt! – „Plný
krok!“ – povel; Wechselt Schritt! – „ Změnit krok!“ – povel; Kehrt
euch! – „ Čelem vzad!“ – povel; Zum Befehl! – „ Dle rozkazu!“ –
hlášení; Abtreten! – „Rozchod!“ – povel; kavalerie – jízda, která
měla pluky dragounů, husarů a hulánů; Poslušně hlásím! – první
slova podřízeného k nadřízenému; klencáky – cviky k rozhýbání na
rozcvičkách; Lohnung neboli lénunk – žold, který vojáka zvláště
zajímal (pravidelná peněžní platba pro vojsko); komisárek – chléb,
který vojáci denně dostávali; pučálka – nepříliš oblíbená strava
z luštěnin; ságo – škrobová moučka; blbouni – knedlíky; bagovat –
kouřit z odhozených špačků cigaret nebo doutníků; potravní čára
– hranice kolem města; akcíz – vstup potravní čárou, kde se platilo
clo za potraviny donášené, nebo vezené do města; kvérgrify – cviky
s puškou; latrína – polní záchod, zvláště důležitý při střevních
obtížích; Maschinengewehr neboli „mašinkvér“ – kulomet; mundůr
– vojenský šat; bandalír – stočený vojenský plášť, nesený přes rameno;
sakumpak – plná výstroj vojáka; čáko – černá slavnostní čepice; kapa
– štikošedá polní čepice se štítkem; „ybršvunk“ – opasek; tele – torba
z teletiny; brotpret – chlebník; feldflaška – hliníková polní láhev

na ½ litru (v obalu se závěsem); onučky – plátýnka obdélníkového
tvaru, která sloužila do bot místo ponožek; haksny – nohy; mantl
– plášť pro pěchotu; fédrpuš – péřový chochol na klobouk; rechna –
police nad postelí k uložení výstroje; štrozok – plátěný obal na postel
vyplněný slámou /kavalec/; štěnice – obtížně vyhubitelný hmyz, který
vylézá v noci; kvér – puška; manlicherovka – opakovací puška; fršlus
– závěr pušky; magacín – zásobník na náboje; hylzna – náboj do
pušky; hylzplac – místo vyhrazené k nabíjení a vybíjení zbraní; lauf
– hlaveň pušky, nebo děla; šrapák – šrapner – dělostřelecký granát
vybuchující před svým dopadem; konopný olej – konopím bylo oseto
v Rakousku-Uhersku 12 000 ha polí, olej z konopí netuhl ani za
mrazů; ládovat – nabíjet – povel; blindpatrona – slepý náboj pro
cvičné účely; mauzerovka – opakovací pistole, vynalezená Paulem
Mauzerem; browning – pistole zdokonalená Browningem; bajonet
– útočný nůž, který se nasazoval na pušku; Bajonett auf! – povel
k nasazení bajonetu; Bajonetttasche – závěs pro bodák na opasku;
Fertig! – voják čeká na povel ke střelbě – povel; An! – Zamířit! – povel;
Feuer! – Pal! – povel; ostrostřelec – člen dobrovolného vojenského
spolku; buršák – člen nacionalistického německého spolku studentů;
granátník – elitní voják s čepicí z medvědí kůže, též grenadýr, měl
místo pušky tornu s granáty; grenadýrmarš – mimořádně dobré
jídlo při zvláštních příležitostech; šajseraj – velká potřeba, stolice;
běhavka – řídká stolice; tuhavka – tuhá stolice, zácpa; sapér –
ženista; vechtr – hlídač; vozatajstvo – vojsko obstarávající dopravu;
gebíry – mít gebíry znamenalo mít oprávněný nárok; palisáda –
opevnění kolem města, nebo soustředění vojska; blindáž – koše nebo
pytle s pískem (proti střelám); dekunk – skrýš (obvykle vykopaná
v zemi); pešuňk – násep před zákopem proti střelám; maršbuch
– knížka s notami pro vojenskou kapelu s pochody; maršprkno
– destička pro maršbuch za pochodu kapely; hazard – vojáci
hráli hazardní hry v kostky nebo karty (přes přísné zákazy) např.
darda, farao, cvik, guaranta, jednadvacet, ferbl, škubavka, valacho,
hromádky, virbiš, maccao.
Termíny si pamatuji z vyprávění dědečka, se kterým jsem chodil
na ryby. Rád hrál ferbla a strýc zase jednadvacet. Další jsou od
rodičů a přátel. Kromě šachů a žolíků se u nás hrával cvik. Čtenář
jistě pozná, pokud četl Švejka, odkud jsou výrazy další.
V říjnu uspořádá klub rodáků výstavu k stému výročí vypuknutí
1. světové války. Seznam zde uvedený bude její součástí. Rádi
bychom ho obohatili. Proto prosíme laskavé čtenáře, zda by
nezapátrali ve své paměti nebo v dobových dokumentech a poslali
nám výrazy další. Jejich cena bude zejména v tom, že budou od
našich předků. Pište na adresy: Ing. Petr Baláček, Vítězovská 129,
Velim 281 01, balacek@volny.cz
(text v původním znění)

30. 6. 1918 – vojenský tábor v Kleber – předání praporu věnovaného
městem Paříž 21. pluku Čs. brigády
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Československá obec legionářská
Československá obec legionářská vznikala již v r. 1919 v podobě
jednotlivých organizací, v lednu 1921 se konal první legionářský
sjezd, na němž byla ustavena Jednota československé obce
legionářské, v dubnu toho roku pak měla již na 500 poboček.
V květnu 1921 vzniká sloučením Svazu čs. legionářů, Družiny
válečných poškozenců a Jednoty československé obce legionářské
Československá obec legionářská, jejíž pobočky jsou rozmístěny
po celé republice.
Odbočka Československé obce legionářské ve Velimi
Byla založena r. 1921. Do r. 1926 stál v jejím čele Josef Švesták,
jednatelem byl učitel Josef Zemánek, ve 30. letech cestář František
Chlád, jednatelem byl strážník Josef Kadeřábek, pokladníkem
cukrář Bedřich Litera. R. 1938 se výbor rozšířil o sociálního
referenta Františka Vlasáka z Nové Vsi. Zborovské oslavy
v r. 1937 patřily k největším, které kdy velimská obec legionářská
pořádala. Tak to zůstalo až do r. 1939.
Seznam legionářů z Velimi
Legionáři ruští
Z Velimi: Ahnel Josef (padl
15. 2. 1919 u Omska),
Baláček Bedřich (též italský),
Bašta Rudolf (v zajetí sloužil
u popa), Cikán Antonín,
Cinek Josef, Čapek Josef
(vyznamenán
československým
válečným
křížem,
českosl. a spojeneckou medailí), Červenka Vladimír
(čet.), Dvořák Jan (vyznamenán
československou a zahraniční
medailí), Funda František
(des.), Funda Jaromír (des.),
Hejduk Frant., Hruška Petr,
Hrubeš Bedřich, Chlád Frant.,
Chlup Josef (vyznamenán
řádem sv. Jiří), Janata Karel
(svob.),
Jansta
Štěpán,
Kindl Josef, Kadeřábek Josef
(svob.), Košata František,
Kvapil
Jan
(des.),
Líbal Václav, Litera Bedřich
(svob.), Mikšovský Jaroslav
(padl),
Mordych
Václav
Josef Cinek (*1894 ve Velimi,
(padl),
Mrzena
Jan,
zemř.
1971 v Kolíně) - účastník
Nouzák
Václav
(čet.),
bojů
na ruské magistrále
Noll Bedřich, Novotný Vladimír,
Ohera František, Slabý Jan,
Roubíček František, Suldovský Václav, Švesták František,
Švesták Josef, MUDr. Růžička Stanislav (major), Urbánek Josef,
Vaněček Václav, Zemánek Josef (učitel), ostatní bez hodnosti vojíni
Z Vítězova: Blecha Bohumil (rotm.), Kratochvíl Alois (svob.),
Makal Antonín (des.), Němec Josef, Rovenský Bedřich,
Škopek Josef, Šnýdr Jan, Chlád František (padl)
Legionáři italští
Z Velimi: Baláček Bedřich, Hofman Josef (svob.), Holík Václav
(střelec), Jíra Josef (střelec), Kubíček Josef (četař), Pígl Václav,
Sixta Josef, Skřivánek Alois
Z Vítězova: Chlád Vladimír (střelec)

Legionáři francouzští
Z Velimi: Mrzena Jaroslav (střelec), Vaněček Josef (adjunkt)
Odvedeni byli velimští muži v počtu asi 360, z Vítězova asi 38,
rok narození 1869–1899, tedy v r. 1917 to byli i osmnáctiletí
(uvádí se pouze údaj, který se podařilo zjistit). Zajatých bylo podle dostupných pramenů – 34, padlých, zemřelých, zemřelých
v zajetí a nezvěstných 31, několik zemřelo na následky války
později doma.
Legionář ruský a italský Bedřich Baláček z Velimi (nar. 1891)
si dne 17. listopadu 1914 zapsal:
„Když odjížděli jsme z domu, doufali
jsme všichni, že za dva neb tři měsíce
budeme doma – zatím však půl
čtvrtého již pryč a my dosud zde a
kdož ví, jak dlouho...“ 10. ledna1916
píše: „Noviny začínají psát o míru
a určují i dobu – jaro, kdy skončiti
má se válka, ale nepíší, které jaro!“
A druhý den poznamenal: „Čas plyne jednotvárně do moře
věčnosti – nic nemění se – tisíce nevinných lidí umírá denně a
nic nemůže zadržeti toto hromadné vraždění! Kdo bude moci
vypočítat, jakých škod tato válka přinesla a kolik nadějných
životů zmařeno!“ B. Baláček se vrátil, zemřel však na následky
války r. 1925. Je pochován na evang. hřbitově, hrob se nachází při
cestě k západní zdi po pravé ruce.
Velimští sloužili ponejvíce v plucích mistra J. Husa, Jana Žižky
z Trocnova a Jiřího z Poděbrad, prošli v Rusku místa jako Zborov,
Bachmač, Dukla, Samara, Čeljabinsk, Simbirsk, Kazaň, Ufa,
Omsk, Vladivostok, Bugulma, mnozí se nevrátili, mnozí zůstali
nezvěstnými, jiní prošli francouzská místa, jako Arras, Terron,
Remeš, v Itálii Padula, Salermo, Barbaran, Padova – tam všude
jsou hroby českých bojovníků.
Z prohlášení legionářů z 22. března 1933: „My, legionáři,
bojovali jsme za samostatný demokratický československý stát.
Z uvědomělé vůle čsl. lidu se náš stát zrodil a jenom demokracií
se udrží a odolá všem útokům nepřátel vnějších i vnitřních. Proto
jsme odhodláni republiku chránit do všech důsledků...“
Na obou velimských hřbitovech jsou na pomnících zapsána
jména padlých vojáků z Velimi i z Vítězova. Je jich 47, ostatní
nenavrátivší se zůstali nezvěstnými...
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Další zjištění účastníci bojů z Velimi: Peřina, Skořepa Bedřich,
Souček Tomáš (učitel +18.10.1918), Kříž Karel (učitel),
Bašta Václav (rolník), Beneš František, Junek Karel,
Dlouhý J., Zeman J. (oba deputátníci u Baštů), Horák Václav,
Krutský Antonín, Kubíček Josef, Malý Alois, Sixta František
(z č. 21, rolník), Hlaváček (učitel), Podhrázký Bedřich,
Vokoun Václav, Kadeřávek Josef, Bačina, Švesták Josef,
Tajbner Frant., Chlup Josef, Přibyl Jan, Matějka Rudolf,
Horáček Jindřich, Vencl. Z Vítězova: Škopek Bedřich,
Škopek Josef, Dvořák Václav, Blecha Antonín, Holan Josef ml.,
Kurka Josef, Kolařík Josef, Kratochvíl František, Chlád František,
Najman František, Uhlíř, Hladík, Závorka, Pišan, Šmíd Alois,
Polák Josef, Polák G., Černý Josef, Blecha Jan, Blecha Bohuslav,
Jangl Josef, Skokan, Kratochvíl Alois, Holub, Škopek Jiří,
Holý Josef, Kubíček Jindřich, Škopek Josef, Němec Josef,
Blecha Boh., Makal Antonín, Chlád Vl., Miškovský Karel
Обещание 14. 9. 1937

Slib 14. 9. 1937

Масарык умер...

Masaryk zemřel...

Но нами не забыты
достойные дела Твои
заветы честности – любви
Вот не тут на Земле Тебя
но память о Тебе храня
мы дети Чехии сыны
как Ты мы будем
Родине своей верны...

Avšak my nezapomeneme
Tvých zásluh a díla
odkazu cti a lásky
Už nejsi zde na zemi
ale Tvou památku zachováme
my děti Čechie synové
Jako Ty budeme
vlasti své věrni...

Originál těchto veršů přivezla po smrti TGM do Čech Ruska
Stasová, manželka legionářského důstojníka a učitelka ruštiny.
Americký Čech Josef Mach v Chicagu – 1917: Apostrofa
Čech zas v boj se žene velkolepý
za svou věc zas mře a krvácí
Nezdá se ti
že zas duní cepy

K zamyšlení

Výstřel, o němž se říká, že zapřičinil
1. světovou válku, měl na svědomí
bosenskosrbský aktivista Gavrilo Princip.
Sto let od atentátu se nemohou ani historici
shodnout jak jeho postavu hodnotit.
O posledním červnovém víkendu ve
Višegradu slavnostně otevřeli malé
pseudohistorické městečko oslavující
jeho čin. Stovky Srbů přišly uctít jeho
památku, jeho čin je pro ně „výstřelem
svobody“ proti habsburské monarchii.
Pro další je však Gavrilo obyčejný
terorista, který chtěl připojení Bosny
k tehdejšímu srbskému království. Hlavu
si s interpretací výstřelu lámou i místní
učitelé dějepisu. V zemi, kde bok po boku
žijí Bosňáci, Srbové a Chorvati, se ještě
nezahojily staré válečné šrámy. Jisté je jen
jedno – Gavrilo Princip poslední roky
života strávil v temné kobce Terezína.
Hlavním sídlem rakouského arcivévody

a zas utíkají křižáci
jak by opět řítila se
stará česká hradba vozová
jak by k vítězství ji vedl zase
zeman z Kalicha a Trocnova...
Antonín Sova: Pouť ke Zborovu
Tak odhodláni životy své klást v svobody ranním úsvitu
jsme promluvili vojskem mstitelů k svým vrahům
zvyklým duše krást
buď živí se štítem
neb mrtví na štítu
krev davše v hřmění děl a povelů
Vrost do žulové stěny každý z nás
z nás každý broušen otců protestem
To celým světem slyšitelný hlas
vzkříšené vlasti rodil se již dech
Nám bylo vstříc jít smrti bolestem
Jen jí lze rozhodovat o svých osudech
K vám mrtvým které kryje cizí zem
klademe lásku srdcí do hrobů
K vám s modlitbami s díky putujem
Krví jste smyli věků porobu
Hrdinská světla v cíl náš daleký
teď žijete v nás
v dětech na věky...
Josef Hora: Z b o r o v /úryvek/
Tam kdesi na větrné pláni nad vaše kosti skřivan vzlét
Jsou mrtví, jejichž umírání k životu probudilo svět
Jim v krvi bratří
v srdcích dětí
vztyčila pomník rodná zem
A jejich poselství k nám letí přes hroby přísným příkazem...
M. Čábelová

Františka d´Este a jeho choti Žofie byl
zámek Konopiště. V den stého výročí
jejich zavraždění celebroval na zámeckém

nádvoří mši za rodinu následníka trůnu a
oběti 1. světové války kardinál Dominik
Duka. 
AH (volně podle MF Dnes)

14. 7. 1918 – oddíl čs. brigády při vojenské přehlídce na náměstí Concorde v Paříži

