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Co zpívala Majdalenka 

  MASARYK NÁS SVOLÁVÁ
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V tyto dny si s celou naší 
vlastí pøipomínáme sté výroèí 

vzniku Èeskoslovenské republiky. 
Náš Junák èeský skaut byl ještì 

mladinký, ale na vzniku èeského státu 
se podílel znaènou mìrou. Jistì jste už 

slyšeli nebo èetli, jak 28. øíjna 1918 
náèelník Svojsík svolal pražské skauty, 

aby dìlali kurýrní službu Národnímu 
výboru, a že první èeskoslovenské 

známky byly známky skautské.

Mod/kré stránky pøipomínají, že jejich 
podobu vytvoøil Svojsíkùv pøítel, 

zakladatel èeského vodního skautingu 

Josef Rössler   Oøovský.

Jistì také víte, že ohromnou zásluhu na 
uznání naší republiky svìtovými 

mocnostmi mìly legie, naše 
èeskoslovenské zahranièní vojsko.

Èeští námoøníci pro svùj lid. 

Jako novoroèní pozdrav vybrali 

námoøníci na váleèných lodích na 

Istrii v pøístavech Pula, Cattaro, 

Terst, Šibenik a Fiume 20 000 

korun, které vìnovali Èeské matici 

školské.

Kluka Jonáše zajímalo støílení 
a válèení a námoøníkování, ale 
já jsem spíše myslela na ty skautky, co 
pomáhaly Èervenému køíži a co musely 
do továren místo mužských, kteøí bojovali 
za císaøe pána nebo proti nìmu. A také na 
ty mámy, které málokdy sehnaly chleba 
a mouku, aby mìly co dát jíst dìtem.

Až pak jsem se zaèetla do knížky 
o èeských námoønících, jak pomáhali 
svým rodinám, jak se bouøili, a jak pro 
Èeskoslovensko sehnali bitevní loï, øekla 
jsem si, že mám plno informací 
k plnìní odborky
HISTORIK/HISTORIÈKA 
po vodácku.

Tohle je z jabloneckých novin 
Gablonzer Tagblatt 11. ledna 1917:

Mod/kré stránky pøidají zásluhu i èeských 
námoøníkù, kteøí ochránili republiku 

kupodivu ve vnitrozemí.
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Masaryk nás svolává, rozkazy nám 
vydává.                      

/:vstávejte vy èe�tí legionáøi, zlá vojna 

Ka�dá èeská matièka má na vojnì 
syneèka
/:ta se musí ka�dièkého rána podívat 
do slunéèka:/  

Kdy� je slunce èervený synáèek je 
ranìný 
/:ale kdy� to slunce jasnì svítí 
synáèek je veselý:/  

Kdyby jste to mámo, má matièko, 
kdyby jste to vìdìla 
/:co já na tý vojnì zkusit musím plakat 
by jste musela:/  

Kdyby jste to mùj táto, tatíèku kdyby 
jste to vy vìdìl
/:jak jsem se já na zelený louce pod 
kulometem svíjel:/ 

Kdy� je palba nejprud�í na�e rota 
útoèí 
/:na�e rota, rota kulometná ta 
nepøítele znièí:/ 

Pøiletìla koule zlá, kulièka, prorazila 
prsa má  
/:já se louèím se svou drahou vlastí 
která mì vychovala:/  

Pøes ty na�e hranice vedou dvì 
kolejnice 
/:ty odvezly na�ich kamarádù do rájù 
na tisíce:/

Celý národ pláèe a naøíká v�ude sly�et 
samý vzlyk  
/:�e nám zemøel drahý otec vlasti 
Tomá� Garrigue Masaryk:/

Tomá� Garrigue Masaryk, Masaryk, 
chodil s náma na �ejdlík,
/:to si �ádnej z dne�ních prezidentù u� 
nemù�e dovolit:/

Poznámka:
Záložním námoøníkem, pùsobícím v Terstu 1918
jako pøedstavitel vzniklé ÈSR, 
byl Hugo Vavreèka,
dìdeèek prezidenta Václava Havla.

I já jsem byl u sázení lípy republiky, ale to 
už je tak dávno, že vaši dìdové a babèi 

byli malými skauty a skautkami. 
28.10.1968 jsme na koneèné tramvaje 

spoleènì vysadili skautskou lípu 
k padesátinám republiky.

Ta lípa nejen tìch dalších padesát let 
vydržela, ale vyrostla v košatý strom, 

který má u paty malý pomníèek 
pøipomínající, kdo a kdy ji vysadil.

Nìco veselého navrch?
Po vysazení lípy jsme nastoupili pod vìží 

nedaleké rozhledny, na kterou tehdejší 
skautský okrespán vztyèil státní vlajku. Ale 

nìjak se mu to nepovedlo, takže mìla 
èervený pruh nahoøe.

Nám vodním skautùm dalo moc práce stát 
v pozoru bez hlasitého smíchu. 

vám nastává:/ 
D
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Tak jednoduché to ale nebylo, v Praze 
byla silná vojenská posádka (úmyslnì 
složena z neèechù), které se neohroženì 
postavili sokolové, ovšem témìø beze 
zbraní. O legionáøe se opøít nemohli, 
ti byli stovky a tisíce kilometrù vzdáleni. 
Zato jim pomohla setnina èeských

Skautská odborka   Historik   Historièka

Dokaž to: Prokážu, že se zajímám hloubìji o téma z historie, 
které mne zajímá.
Ukaž se: Historie státních svátkù. 
Vytvoøím alespoò ètyøi èlánky o historických událostech, které 
byly podnìtem k vyhlášení jednotlivých státních svátkù.

Literatura kupø.:
Jindøich Marek: 

Pod rakouskou vlajkou 

�raloci císaøe pána 

Piráti svobody

Du�an Tomá�ek:

Únos váleèné lodì

28. øíjen 1918  vyhlá�ení 

èeskoslovenského státu v Praze 

probìhlo za velkého nad�ení 

jako národní veselice.

3. listopadu 1918 podepsalo rozpadlé 
Rakousko-Uhersko pøímìøí s Itálií platné 
i pro váleèné námoønictvo pøístavu Pula, 
které Italové zaèali s podporou Britù 
zabírat. Jenže souèasnì vznikala 
i Jugoslávie a ta si také dìlala nárok na 
rakouské lodì.
„Nehádejte se,“ pravili èeští námoøníci. 
Na bitevních lodích Radetzky 

a Zrinyi vyvìsili 10. listopadu za 

zpìvu èeské hymny èervenobílou 

vlajku, namíøili dìla na italské torpédovky 
a odpluli do Splitu, kde je pøedali 
Chorvatùm i s cennými zásobami potravin. 
Ovšem po týdnu stejnì obì lodì zabraly 
USA. Èeští námoøníci pokrèili rameny 
a odjeli vlakem do Prahy.

Následující den jich 150 
odjelo do Chebu, aby zabránili 

odvozu cenného leteckého 
materiálu za hranice.

Za dva týdny byla I. rota 
èeskoslovenských námoøníkù 

jako osvìdèená jednotka 
vyslána na Slovensko bránit 

jeho vojenskému obsazení 

námoøníkù, kterou z dovolenkáøù a dezertérù narychlo sestavil námoøní inženýr Kubát. 
Námoøníci obsazovali kasárna, zmocòovali se zbraní a zalehávali proti maïarským 
vojenským hlídkám, které pak byly staženy. Když se za dva dny generál Kestrzanek 
pokusil vyhlásit nad Prahou stanné právo, obléhali námoøníci celou noc všechna 
pražská kasárna a zabránili ozbrojenému výpadu do mìsta. 

Dva dny èeského váleèného loïstva

Pomník 
F. Rasche 
v Pøerovì

        V rakousko-uherském námoønictvu sloužilo asi 6 tisíc Èechù 
jako dìlostøelci, strojníci, radiotelegrafisté, potápìèi, muzikanti, 
inženýøi, kreslièi a lékaøi. Byli známí svým humorem, 
ale èasem se z nich stali rebelové.
5. øíjna 1917 unesli Èeši Bohumil Brkl a Bohumír Petrla do 
Itálie torpédovku TB11 (pozdìji se o totéž pokusil František 
Koutský z Kladna, ale nezdaøilo se a byl popraven). 
1. února 1918 v Boce (zátoce) Kotorské vypukla 

vzpoura na vlajkové lodi Sankt Georg a rozšíøila se na 
vìtšinu pøítomných lodí. Èeši byli jejím význaènými úèastníky 
a když byla vzpoura potlaèena, byl mezi ètyømi popravenými vùdci 
František Rasch z Pøerova. Jiný z vùdcù, muzikant Rudolf Kreibich 
z Prahy, mìl vìtší štìstí a pøežil.
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