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františek josef i.
(1830—1916)
pocházel z dynastie Habs-
burků a panoval neuvěřitel-
ných 68 let. Po vražedném 
atentátu na následníka trůnu 
Františka Ferdinanda d’Este 
podepsal vyhlášení války 
Srbsku. Tehdy začal obrovský 
válečný konflikt, který zasáhl 
celý svět. Jeho konce se Fran-
tišek Josef I. už nedožil.

kapitola 1
28. října 1918
pondělí

Táta pověsil chlapa na skobu a potom dlouze zkoumal, 
jestli není nakřivo. Balancoval na školní židličce, to jak 
se snažil rovnou nezřítit mezi úhledně srovnané písemky, 
rýsovadla a desky s výkresy.

„Bývali Čechové statní jonáci, bývali rekové, muži co 
květ,“ zabroukal si. Potom si teprve vzpomněl, že jsem 
ve třídě s ním. „Mám to rovně?“ zeptal se.

Horlivě jsem přikývl. Obraz s budoucím českoslo
venským prezidentem Masarykem, jak mu táta říkal, 
visel naprosto předpisově. Aby ne, když za ty roky, co 
ze stejného místa shlížel císař František Josef, se podél 
rámu vyrýsovala tmavá mřížka z prachu a sazí.

„Nemohli bysme už jít, tati? Chtěl jsem si ještě zahrát 
s klukama kopanou…“

Přísně se na mne podíval. „Kopaná! Jednou se o těch
to dnech bude učit ve škole jako o nejdůležitějších dnech 
naší historie!“ Sestoupil ze židličky, oprášil ji a vrátil 
zpátky na místo. Pak zaklapl desky, v nichž přinesl Ma
sarykův portrét. Vystřihl si ho ze starých novin a celou 
válku schovával za knížkami v knihovničce.

Na katedře ležela podobizna Karla I., posledního cí
saře habsburské monarchie, do které po tři sta let patřily 
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karel i. 
(1887—1922)
byl posledním císařem 
habsburské monarchie. 
Usedl na trůn v roce 1916 
a za svůj prvořadý úkol 
pokládal mírové ukončení 
války, jednání však skončila 
neúspěchem. Protože se 
v mnohonárodnostním 
Rakousku-Uhersku obával 
občanské války, nekladl 
českým snahám o vytvoření 
 samostatného státu odpor. 
Po skončení svého úřadu ode-
šel do exilu ve Švýcarsku.

i české země, samozřejmě nedobrovolně, jak tatínek ne
opomněl zdůraznit pokaždé, když si doma připravoval 
výklad do hodiny dějepisu. Zastavil se a chvíli přemýš
lel. Potom obrázek vložil do desek. „Sláva vítězům, čest 
poraženým,“ prohlásil.

Konečně odtud vypadneme, ulevilo se mi. Být synem 
učitele je to nejhorší prokletí, jaké může dítě potkat. 
Vyšli jsme ze třídy a zamířili po schodišti k hlavnímu 
vchodu.

„Dnes bylo, Jeníku, vyhlášeno samostatné Českoslo
vensko,“ pravil táta slavnostně. Už asi podesáté od 
chvíle, co se tu zprávu dozvěděl od pošťáka.

Strhlo se to během páté vyučovací hodiny. Z okna 
gymnázia jsme měli výhled na celý rynek. Kluci, kteří 
seděli u oken, šeptem posílali ostatním zprávy o tom, 
co se děje venku. Mostečtí Češi stáli srocení před rad
nicí a vzrušeně si vykládali, na kabátech se jim skvěly 
červenobílé pentličky. Telegraf z Prahy oznamující 
vyhlášení samostatného Československa se slavil jáso
tem. Novinka se nesla do všech stran a bojovná nálada 
kypěla jako bublinky v lívancovém těstě. Nakonec lidi 
napadlo, že z úřadů strhají cedule s rakouskou orlicí. 
A tak z budov pršel plech a dole na dlažbě po něm 
Mostečáci poskakovali, aby „habsburské bestii zakrou
tili krkem“. Byl to den plný objímání a zpěvu. A také 
den rozbitých německých vývěsních štítů.

„Zapamatuj si to datum: 28. října 1918! Den, na který 
jsme po staletí čekali! Masaryk, Beneš a Štefánik nám 
v Americe a ve Francii vybojovali svobodu!“ pokračo
val táta v samomluvě.
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vyhlášení 
samostatnosti
Dne 27. října 1918 odeslalo 
Rakousko-Uhersko americ-
kému prezidentu Wilsonovi 
prohlášení, že souhlasí se 
všemi body k jednání o pří-
měří včetně práva národů na 
svobodný a nezávislý vývoj. 
V Praze si zprávu vyložili 
jako kapitulaci. Národní 
výbor tvořený českými politiky 
proto v pondělí 28. října 
ráno převzal veškeré důležité 
úřady včetně místodržitelství 
a odpoledne na Václavském 
náměstí vyhlásil samostat-
nost Československa. 

Přikývl jsem, ale v duchu jsem válčil s tím, abych se 
nerozběhl směrem k plácku, kde se už ozývaly údery 
do míče a křik kluků svádějících boj s přespolními Stři
mičáky. Jeden z posledních zápasů. Měl jsem tam být, 
takhle hrají v oslabení a určitě dostanou od skopčáků 
ze Striemitz nejmíň sedm fíků! Samostatné Českoslo
vensko mně zkrátka bylo zrovna teď dost ukradené.

Když jsme potom procházeli přes náměstí, kde vlas
tenci povalili, vypáčili a vyrabovali Stollwerck, už mě 
celá ta sláva pěkně štvala. Červené karkulce namalova
né na plechové stěně odprýskla polovina tváře. Bacula
tou blonďatou holčičku, kterou jsem okukoval vždycky, 
když se mi podařilo našetřit pár halířů na táfličku čoko
lády, hyzdily čerstvé stříbrné jizvy po kramlích.

A ten zápas jsme nakonec opravdu prohráli.
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Jako sudety, německy 
Sudetenland, se označuje 
hraniční hornaté pásmo če-
ských zemí (geograficky se tak 
nazývaly jen severní a severo-
západní hranice, tj. oblast 
Krušných a Jizerských hor), 
kde už od středověku až do roku 
1945 tvořili většinu obyvatel 
Němci. Sudetští Němci, hanlivě 
Sudeťáci, kteří v habsburské 
monarchii žili na historickém 
území českých zemí, se pomocí 
tohoto názvu odlišovali od 
Němců z alpských zemí.

kapitola 2 
1. listopadu 1918
pátek

Další vlna politiky k nám vtrhla v pátek. Seděli jsme 
právě u večeře. Tatínek neodložil noviny ani u jídla.

„Provincie Deutschböhmen!“ Prudce zavřel německé 
noviny, které si normálně nekupoval, a bouchl hrnkem 
do stolu, až kafe vyšplíchlo. „Naši Němci se chtějí při
pojit k Německu, v nejhorším aspoň k Rakousku?! I se 
vším územím? S celými Sudetami? A rakouský parla
ment ve Vídni že jim to odsouhlasil? To je neuvěřitelná 
drzost!“

Moje starší sestra Anča obrátila oči v sloup a po
drážděně zasyčela. Kapičky od kafe jí udělaly fleky na 
halence a zpěvníku, kterým si listovala. Mají se sborem 
secvičit nějaké národní písně, nejlíp přes noc.

Maminka si povzdychla. Světová i domácí politika, 
všichni ti Wilsonové, Masarykové, Kramáři a Lodgma
nové se nám v posledních dnech nastěhovali do kuchy
ně a nehodlali se hnout.

„Z toho bude další válka, Eliško, to ti povídám! A my 
jsme tentokrát uprostřed dění!“

Nechápal jsem, co tím tatínek myslí, ale zaujalo mne, 
že se okamžitě začal oblíkat. To slibovalo jediné: ne
budu se s ním muset po večeři biflovat latinu. No hurá!
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provincie 
deutschböhmen
Mladý československý stát 
dosud neměl mezinárodně 
uznávané hranice a Němci 
žijící v pohraničních oblastech 
Čech, Moravy a Slezska se od-
mítali stát pouhou národnost-
ní menšinou. Hned následující 
den po vyhlášení Českosloven-
ska založili vlastní provincii 
Deutschböhmen (Německé 
Čechy) s vládou v Liberci a pro-
hlásili se za součást rakou-
ského státu. Brzy nato vznikly 
další: Sudetenland (Sudety), 
Böhmerwaldgau (Český les) 
a Deutschsüdmähren (Ně-
mecká jižní Morava). Němci 
se přitom odvolávali na právo 
národního sebeurčení, tím 
se ale dostali do konfliktu 
s právem na české sebeurčení. 
Protože se nechtěli podřídit 
autoritě Národního výboru 
ČSR, obsadilo tyto provincie 
během listopadu a prosince 
1918 československé vojsko. 

„V sokolském výboru určitě vědí víc. Dobrou noc, děti, 
a nezlobte!“ Políbil maminku a odešel.

Takhle to v dalších dnech vypadalo skoro pořád.
Hned v pondělí uspořádal táta ve škole mimořádnou 

přednášku o české historii. Všichni jsme seděli namač
kaní v největší třídě a poslouchali výklady o dějinách 
našeho národa, o právu na samostatnost a profesoru 
Masarykovi. Táta se u toho hrozně dojímal, pár dětí 
dokonce rozplakal. A potom začal zpívat:

„Hej, Slované, ještě naše slovanská řeč žije,
pokud naše věrné srdce pro náš národ bije.
Žije, žije duch slovanský, bude žít na věky.
Hrom a peklo, marné vaše proti nám jsou vzteky.“

Ničemu jsem nerozuměl a bylo mi strašlivě trapně!

* * *

Že bude nová válka věděl za chvilku každý. Přestaly 
dokonce jezdit i vlaky na Prahu a vůbec do „sousední
ho státu“, jak se teď mezi Němci z provincie Deutsch
böhmen říkalo.

A úplně nejhůř to postihlo nás fotbalisty. Hans má 
sice oba rodiče Němce, ale chodí stejně jako já na gym
názium do primy a bydlí v naší čtvrti, takže je to náš 
Hans, náš nejlepší střelec. Jenže od včerejška s náma 
nehraje. Nesmí, zakázali mu to. Že by ho prý fotr pře
táhl páskem. Protože teď jsou všichni sudetští Němci ve 
válce s novým Československem. Jeho táta i se strejdou 



18

už vstoupili k volkswehru, německé domobraně. Tak
že Hans teď bude kopat za Střimičáky. A my půjdeme 
leda tak do Prčic. Naštěstí končí sezóna, a třeba si to 
Hansův táta do jara ještě rozmyslí.

Během listopadu jsme se několikrát porvali se skopčác
kýma klukama. Vždycky to začne stejně: oni na nás po
křikují, ať odtáhneme do Prahy, my na ně, ať stáhnou 
ocas jako ten jejich císař. Potom přijde bitka. Venca 
má zlomenou nohu, Jirka přeražený nos, my ostatní 
už modřiny a škrábance ani nepočítáme. Já se neperu 
za Masaryka a tátovy ušlechtilé řeči. Peru se za Hanse, 
o kterého jsem kvůli Deutschböhmen přišel.

skopčáci
Němcům z hornatého 
pohraničí se lidově říkalo 
skopčáci — to znamená 
ti, kdo pocházejí „s kopců“ 
(vlastně tedy „kopčáci“, 
obyvatelé kopců). Časem 
se tak začalo říkat všem če-
ským Němcům a ze slova skop-
čák se stala spíše nadávka.
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kapitola 3 
28. listopadu 1918
čtvrtek

Včera už jsem skoro usínal, když pro tátu přišli sokolo
vé, že se obsazuje nádraží, ať jde s nima. Mohlo být po 
deváté. Celou hodinu jsem se pak snažil usnout, zdála 
se mi spousta rychlých, zmatených snů. Táta s puškou 
a Hans s merunou na kopačce proti němu. Anča přepírá 
halenku ušpiněnou od krve. Já sedím ve třídě a pokou
ším se vložit do rámu obrázek nového prezidenta, jenže 
je moc malý, a tak má Masaryk nad hlavou ještě druhé 
oči císaře Karla.

Když z kuchyně odbíjela půlnoc, už jsem to nevy
držel. Manželská postel byla prázdná, maminka ještě 
svítila v kuchyni. Nepůjde spát dřív, než se táta vrátí. 
Vyklouzl jsem z postele. Chci to vidět na vlastní oči, 
aspoň zdálky. Ve tmě se určitě někde schovám. Po tichu 
jsem si natáhl přes pyžamo kalhoty a svetr a oblíkl ka
bát. Boty mám v předsíni, ale pod postelí naštěstí zů
staly rozedrané křusky z léta. Andula se pod peřinou 
zavrtěla, ale nevzbudila se. Opatrně jsem pootevřel 
okno a seskočil do zahrady. Přivřel jsem okenici, jak 
nejvíc to šlo, a zajistil ji kamenem, protože průvan by 
mohl maminku varovat.

sokolové
Tělovýchovný spolek Česká 
obec sokolská, zkráceně Sokol, 
byl založen v únoru 1862, aby 
pozvedl fyzičku českého národa 
i jeho sebevědomí. U zrodu 
jednoty sokolské stáli dva přá-
telé a vlastenci Miroslav Tyrš 
a Jindřich Fügner. Sokolové 
dbali na všestranný rozvoj 
osobnosti, pěstili nejen tělo, 
ale i ducha. K jejich zásadám 
patří statečnost, síla, vytrvalost, 
disciplína, mravnost, láska 
k vlasti a svobodě. Sokolové se 
významně podíleli na formo-
vání československých legií ve 
Francii (Compagnie Nazdar — 
Rota Nazdar) a Rusku (Česká 
družina). Po vyhlášení ČSR 
vytvořili Národní stráže, aby 
zabránili rabování, starali 
se o bezpečnost a klid na 
ulicích. Mimoto se zapojili 
do bojů o české pohraničí 
a o svobodné Slovensko. 



2020




