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vzNIK čBsxosLovENSKA A sr,ovÁcrÁ
nnlcÁoA vE srnÁžNtcI

Lukdš Lexa

Letošní rok nltnl p-ináší adu podnětri k zamyšlení nad vrtka_

vostí historickó pamčti. Média nás zásobují p emírou informací,

které však obsaht!í acltr onryl a m tri. Většinou se pozomost

uPíná k tzv. vclkyrrr ctčjinám, Od politickj,ch jednání T, G, Masa_

ryka p es vyznatl čcskoslovcllskych legií až po vyhlášení samo-

statného Čcskoslovcrlska 2tl. rí|na l9l8 v Praze,

PohlcdLr ,,zclola", tccly z pcrspcktivy obyvatelstva na venkově nebo

v nrenších městech. alc nit ťttovl]i ccntrálních médií p íliš pozomosti

věnováno nebylo. P itcltll ko cny pt-cvratu a vzniku Československa

mrižeme velmi dob e slcdovat a popsat i na p íkladu jihovj,chodní

Morar,y. Kdo tlnes vi, co by|y zclcnó kádry, Slovácká brigáda nebo

jak se formovaly hranice čcskoslovcrrska v prvních měsících jeho

existence,/ v článku se tedy pokusímc nastínit dobu p ewatu ve stráž_

nici a jeho doboi kontext. Další sledovanli tematick celek, ovšem

uzce související s p edchozím, tvo i slovácká brigáda a (nejen) její

p sobení ve Strážnici. Y závéru se pozastavíme rovněž nad otázkou,

zdabylo rozbjtí Rakouska-Uherska správné a nezbytné,

pokusíme se dobu p ewatu a počátku republiky ve stráŤrici lylíčit
prost ednicwim dvou elementámích pramen , které tvo í pamětní kniha

města strážnice a dobové periodikum slovácké noviny vydávané

v uherském Firadišti, pamětní kniha města stráforice, kterou sepsal ko_

niká Jan Skácel, se dochovala ve dvou exemplá ích. Rukopis s pfilože_

n;fini fotografiemi (ve zvlaštním svzzku) m žeme nalézt ve fondu Archiv

města strážnice uloženém ve státním okresním archivu v Hodoníně.I

l

Patrně pozdější verzi (sIlacl z rtlkrt l938) najdeme ve vícesvazkové
strojopisné podobě v Mčstskórn lllllzcu ve Strážnici. Pasáže popi-

sující dobu p evratu, ktcró sc staly lrlavnírn objektem zájmu stati,
jsou vylíčeny vícenónč slrtltltlč. Najclerne sice drobné odchylky,
většinou však ve snrysltt širšího vysvčtler-rí kontcxtu. Strojopisná
fonna je nepatrně texttlvč lrtllra(ší. alc i v rukopisu najdeme rrěkteré

informace, které se.| iž cltl stlrl.jo;listl tlcdostaly.2 Skácelova kronika

odráži i zápisy z panlčtrlíclr krlilr strážnickych škol a z edních

dokumentri z registratttt-y strážrlickó raclnicc, proto je spektrum in-
fonnací v ní obsažcrlycIr ;lrlIlrč1,Ilč, širokó.

Slovácké noviny vydávanó v [Jhcrskótn Hradišti pojírnaly infor-
mování o dění na Strlržnicktt.jirktl líčcrrí vybranl ch událostí (patmě

na základě zpráv korcsporrdcrrt[i) pcriodikum se totiž koncentro-

valo na oblast u lrcrskoh racl i št'sktr. [J hcrskobrodska a uherskoostrož-

ska. V tiráži Slováckych novill sicc rlcna.jdenre cxplicitrrí lyjád ení

politické strany, ktcrá vycllrv/lllí tisktlvilly financovala, p,esto snad

každy pozorn5i čtená po zač(cIlí sc tltl člárrkri otištěnych v tomto

plátku sezná, žc pcriodikLtnr clltvá tliiraz lta podporu lidovó strany
(potažrno jejích klcrikálních prcdchiidcii). Naproti tornu zp sob

vyjad ování kroniká e by rlčl b t irptlliticky, ovšcrn i p,esto mri-

žerne odhadnout, že krorriká Jan Sklrccl pat,il s;líšc k pokroká rn,

dnešní terminologií k libcrál m. Zcllrnlivč protiklatJnó zvolení au-

tor prametr m že navodit ztJriní ob.jcktivity. Ncsnrime však za-
pomenout, že se jedná v podstatč o ry7,c čcskó prarncny (v jirnku
mohou tvo it zníněné zápisy z.jinyclr zdrojťr rcflektované Janem

Skácelenr, nap . zápisy Leopolcla Noppa) rtlohou tedy jedno-

stranně nazirat poměr k Něnlc nr u Žid,j,n (místy vidímc sklony
k antisernitismu a hledání viníka za nastalou kritickou zásobovací
situaci), ktei,í pochopitelně tvori l i raktéž rreodrnysl itelnou součást

obyvatelstva Strážnice v roce l9l 8.

l Státní okresní archiv Hodonín. íbnd Archiv mčSta Strážnice, inv. č. 82.

l20

2 Nap . Uvedení čísla pluku italskiich legioná ri (39. st elcckli pluk) viz

Státní okrcsní archiv Hodonín. fond Archiv města Strážnice, inv. č. 82, s. 253.
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P edp evratové události

Slovácko jakožto prcvážnč agrámí region vstoupilo do světové

nějšího Rakouska-Uhcrsktr. I p es zapojení mnoha stát do váleč-

ného st ctrr sc vči'ilo, žc rnobilizovaní muži budou do vánoc doma,

se monarchic ,,rozclvtljilzt" 1-1o prohrané prttsko-rakouské válce. Tak

ipotétovitlccvp.ípadčpr.ohryljabsburkrjmohlodojítkzískání
autonomie nrcnšinovólrtr tlitrtlcla (rnolrlo vzniknout cimrmanovské

Rakousko_Uhersko_čcsko). Válcčlró trclálosti, politická situace v mo_

narchii i za jejími hranicctlli a Itložn/l i faktor náhody a dobového

diskurzu však postupně p ctvorily snryšlcní odboje ve prospěch de-

mokratické samostatné repLrbliky Č]cchťr a Slovákrj,

Na jižní Moravě utvá eli o staletí do

značnámíry církevní p edsta století p ed

válkou se určit m vzorem 2 ílto i, Naci-

onalismusnapelomu19.a20.stolctísílilaprornítalsedomnoha

I

Zmírněni trest nepotlohlo, někte í obžalovaní či odsouzení se
v celách uspěšně pokr-rsili o sebevraždu. Dobová rakouská propa-

ganda se snažila p-ípady nlrlcžitě vytlžit k zastrašcní obyvatelstva.

Docílila však spíšc tlpaku Lrtvrdila Čechy v odboji proti Ra-

kousku-Uhersku. Zprávy ;lronikly do zahraničí av zajateck ch tá-

borech živily nenávist (]cchťr a Slovákri k rakouskému státnímr"t

aparátu.  Ve strazc dosltlrtlortt zlnčny se tcdy tnnozí zajatci nechali

zverbovat do čs. legií. Ty sc sicc fonnovaly zpočátku zkrajan ži-
jících p ed válkor.r minlo llakousko-Uhersko, ale právě váleční za-

jatci utvo ili gros jcjich počctních stavťt.5 Podobrrč, jako u českych

pluk (28. pěší pluk z Prahy a 36. pěší pluk z Mladé Boleslavi)
docházelo k masovyrn dczcrcítn i u moravsk ch Litvar . Tyto byly
popsány p edevším u 3. pčšího pltrkrr (v rníru posádkotr v Kromč íži)

3 Více nap , Bulín,

pasri i vítězstvi. Brno
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Hynek: Jiskry a plumeny, Yzpomínky na dobu zá-

l930l Fiala, Alois,. Persekuce rakouská na tlědině

moravského Slovácktt zttsvěltlvt vtilk.l, l9l4, 18. Kostice l929; Kynčra,

Jakub,. Rtlské lelákv na Kuitlv:;lttt. I]rllo l929.
a Vícc nap . Klos. Čcnčk: l,}ttj .s t,ttl;tltt.skott h),drtltt. Dcrrik legioná e

Čerika Klose. Praha 20 l6; Krc.jčí, l"ralrtišck - Vanččková, Galina: Denník.

Ilustrovaná kronika legionál"c Fralrtiška Krejčího, Praha 20l8; K íž,

Adam; Starodružiník pod prvnim prul)()ram. Deník lcgioná e Adarna K í-

že.Praha2014. Kudela, Josef: V ptlt\titt,ít,h revoltlca. Vzpornínky a vypra-

vováni, Praha l923; Novák, Frarrtišck Nováková, Martina - Novák, Ji í:

P edával j,sem car,sky poklad. Dcník lcgiorrá e Františka Nováka. Dvrjr

Králové nad Labem 20 l2; Vančk, Vladirnír: Moje válečná ody,ssea.

Vzpomínky legioná c Vladimíra Varika, Praha 20 l 7;

5 Více nap . Sak, Robert: Anaházc. Drama českoslovcnsk; ch legio-

ná ri v Rusku (l9lr4-1920). Jinočany l996; Pichlík, Karel - Klipa, Bo-

humír - Zabloudilová, Jitka: Česko,slove n,ští legioná ,i (l914 l920).

Praha l996; Mojžíš, Milan: Českosloven,ské legie l9l4-1920. katalog

k v}stavám Československé obce legioná ské. Praha 20 l 7; Šuláková, Lu-

dislava - Kordiovskli, Emil: Legioná i okresu B,eclav. Znojmo 2002;

Čoupek, Ji í - Paule, Otokar: Českoslovenští legioná i rodáci a ohčané

okres Uherské Hradiště. 1914-'t920. Uhcrské Hradiště 2000.
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v několika fázich boj u Btrčačc a u 8. pěšího pluku (v míru posád-

kou v Bmě) tt Stašova.('

zdaleka ne všichni muži však moh|i zběhnout nebo se nechat za-

jmout. Většina jich s|or"ržila v rakottsko-trherské armádě a prodělávala

nelehkli vnit ní vl voj. Vojáci nastoupili do války pod p ísahou císa i.

Nebojovali tedy za své národni z,ťtlmy,ale zazájmy císa ského domu.

Nebojovalo se na jejich dornitcírn ťrzemí, proto mohli polemizovat

o obraně vlasti. V širším s|ova srnysltr jistě bojovali za společné sou-

státí, ale zistává otázkou, do jaké nlíry tcnto stát již držel pohromadě

jen silou vrile. Není tedy divr-r, žc v aclč z nich uzrála myšlenka, že

prostě již prolévat krev nebudou. Klíčovou roli bezesporu sehrála

zr dnost váIky, jež se nevyrovn ala žáclrlé p edchozí. Řada rnužrj na-

cházejícich se v tyílr-r ve vhodné clrvíli vzala do zaječích a mnoho vo-
ják nacházejících se na dovolen ch sc z nich prostě ke sv m bojo-

vyim ritvarťrm odmítalo vrátit. Dorna by jc nrohly snadno lapit četnické

hlídky, proto se dezerté i uchylovali clo rťrmych skryší. At'už k sou-

sed rn p es jeden nebo dva donry, kdc by jc četníci vypátrali obtížněj i,

anebo do les , kde tvo ili tzv. zelené kirdry.7

Ze|ené kádry nebyly žádná novinka. Již v době prusko-rakouské

války se nedaleko Strážnice vytvo il rnohutny zeleny kádr z mla-

d ch chlapc - odpírač vojerrskó služby. V době konce první svě-

tové války však tento fěnonrón nabyl docela jin ch rozměrti.8

Tlupy banditrj se potloukaly po lcsích v okolí hradu Buchlova nebo

soutoku Moravy a Dyje u Lanžhota. Udajně se tyto skupiny místy

organizovaly podle vojenské hierarchie, tvo ily v]astní strá ní službu

a odrážely rnenší čctnické hlídky, které po nich zahájily pátráni.

('Státní okresníarchiv Hodonín. fond Archiv města Strážnice, inv. č. 82,

s, 225, 227 , 232,237 .

i Více nap . Rozner, Vojtěch: Vzpoura chalup. Román. Praha l928.
8 Více nap . Beneš, Jakub,. ,,Zelené kádry" jako radikální alternaíiva

pro venkov ntt zupadnim Slovensktl a ve st edol,ychodni Evropě l9 l 7 l920

Forum Historiae 9, 20 l5, č.2, s.20-34.
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Počty voják zelenych kádrri se odhadují rra jihovyichodní Moravě
na několik tisíc až desítek tisíc mužri. To činilo čctnictvo oslabené
válečn rni odvody mužstva na frontu prakticky bczll-ttlctlyt-l-t. Potí-
ráním rnísty až partyzánského odboje zelenyich kádrťr byly pově-
eny oddíly armády. Pročesky smlíšlející čctníci však rrczrídka se

zelen mi kádry spolupracovali a varovalijc p ed p íchozílni octdíly
arrnády.

Situace rakouského panovnika Karla I. Habsburskólrtl (ttckorltlro-

vaného česk rn králern ani rakouslqich císa,cnr, pottzc tthcrskyrn krá-
lern) byla nezáviděníhodná. Bojeschopnost jelro arrrrlrcl ohložovaly
vojenské vzpoury, nacionální hnutí i nedostatcčrrč zvlitclnLrtlt zásobo-
vací situace uvnit monarchie. Sárn se dostával clo vlcktr silnějšího
spojence Německa, jehož císa Vilém a pruská gcncralita sc stala sku-
tečrrym tv rcem strategie Centrálních mocllostí. Ptl zpackanólT po-
kusu uzav ít s Dohodou separátní mír byl Kalcl zutlačtlvtin do pozadí.
Začala sc ešit vnitrostátrrí krize, p i níž císa - vsaclil na usrli ování ná-
rodri formou udělování autononistickych prl'r v .j cdnot l ivyln etnik m.
To již ale politickl m zástupc nr tčchto ltltrtlclii llcstačilo. Jej ich snahou
se stala samostatnost mnohde spojcná sc svržctlíIn tlonarchie a zave-
dením Iiberální demokracie.

vznik Československa

Letité snahy T. G. Masaryka a dalších p edstavite|ri odboje po-
čaly nabírat konkrétnčjší podobLr v druhé polovině roku l9l8. Turné
T. G. Masaryka po Spojerllich státcch arncricklich a dohody exilol ch
p edstavitel Čech , Slovákťr a Rusin vyvrcholily l8. íjna l9l8
vydáním tzv. Washingtonské dcklarace.9 Tento státoprávní akt

9 Více nap . Hájková, Dagmar (ed,) - Horák, Pavel (ed.): Repubtika
českosloven,ská. 1918 l939. Praha 20l 8; Vykoupil, Libor: l9l8 Vznik
samo,statného českosloven,ského státu.In: Jan, Libor a ko|,: Osmičky. Osudová
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v podstatě stvo il československo, život byl tomuto státu však

vdechnut až28. íjna l9ltJ v Praze, kdy došlo ke spontánnímu vy-

hlášení samostatnosti.27 . ťijna totiž zve ejnil rakousky ministr za_

hraničních věcí Gyula Andrássy nótu o p istoupení k vyjednává-

ním o p ímě í.Když byla tato zpráva následujícího dne vyvěšena

v redakci Národních listri, vyložil si ji dav pražanri jako kapitulaci

Rakouska_Uherska. V trtto chvili však obyvatelé Slovácka nevěděli

o událostech v praze zhola nic.

J

Pražské rist edí dornácílro odboic již v pniběhu íjrra rnělo infor-
mace o činnosti Masaryka v USA a Etlvarrťa Beneše v Paíiži, ale obá-

valo se vypustit t5tto zprávy llrczi obyvatclstvo, aby nedošlo ke krve-
prol ití. Hrozi lo totiž potl ačctr í rcvtl l ucc rakousko-uhersk;irn voj skern.

V českych a moravskych nlčstcch byly snahy o rozmístěni plukťr

s většinou rnad'arsk ch ncbo tlčtlrcckych voják , kte í se měli stát
zárukou, že se vojsko v p ípaclč 1ll*cvratu ncpi'ipojí tra stranu de-

monstrant . K potlačení p-cdčasnč provcderrého p evratu došlo ku-
p íkladu l4. ájna 19l8 v jihočcskóln Písku. Tohoto dne rnělo dojít
k vyhlášení samostatného čs. státu v ccllich českych zelních, ale ná-

rodní vyibory tuío ažp ehnanou illiciativLr sociální rady uzenrnily. Ná-
rodní r."1ibory se tra p evrat sicc pI--ipravovaly, alc postupovaly s krajní
opatmostí, místy až nerozhodtlostí. Vc dncch p evratr-r se iniclativy
chopila ada ťrctyhodnych osobntlstí, ktcró zabezpečily k|idnli pruběh

p evzetí politické a vojenské nloci [,lcz včtších krveprolití (vlijimku
tvo í nap . události v Moravské Ostravč). Na adr-r z těchto osobností
se bohužel zapomnělo, což je ncsrnírrrlr škocla.

Prožitky doby vzniku Československa vc Strážnici

Informace o tom, jak proživali uclá ltlsti cloby vyhlašování satno-

statného československóho státu občarró Strlržlricc, podává v prvé
adě p ímjl svědek dění - krorriká Jan Sklrccl. Tcn p,i sepisování

vycházel mirno jiné ze svého osobního dcníku. .,V neděli 27 . í,ijna,
když se sešlo na korse a na městč vícc lidí. r,rž sc debatovalo o na-
šem samostatném státě, nejhorlivčji mczi irrtcligcncí a nejbou li-
věji rnezi studenty, kte í už vyrnj,šlclijrlóna našich novych peněz,
dávala se jména: sokol (ako koruna), brko (20lralé ), pe íčka (ha-

lé e), aj. Dne 28. íjna|| večer p išla zl:ráva a lrned se rozší ila:
l"_iročí česk ch a československ ,ch dějin končící na jednu číslici, Bmo 20l8,

s. l8l 203; Kámik, Zdeněk: České země v é e Pnlní republilgl (1918 1938),

Díl první. Vznik, budováni azlatálétarepubliky (l9l8_|929). Praha 2003; Pe_

routka, Ferdirrand: Btrlovánístátlt l-JI (l9l8-19l). Česky Těšín 2003,

|()Archiv autora.
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Obrázek ] - Tomáš Gclrrigue Masaryklq

Il Pravdčpodobně sejednalo o 29, íjen l9l8, protože se v této dobč

zprávy ší ily se značnym zpoždčt-tiltl. Na peliferie Moravy dorazily zprávy

l27



,Rakousko kapitulovalo, prolrrálo na cclé čá e, je separátní mír,'

veliké rozechvění naplnilo veškeré obyvatelstvo a radost, že je už

promluvil profesor gymnáziadr. Treybal, Sál byl plny, veliké nad-

šení tam bylo."l2

Obr zek 2 - Dr- Slanislctl, Trel,bul|3

Dr. Stanislav Treybal p ednášel zelménao osobě T, G, Masaryka,

jeho činnosti a zásluhách na vzriku státu, ,,Masaryk, syn panského

o vzniku Československa zpravidla až s vydáním zprávy tiskem v novi-

nách (Slovácko nebo Lidové noviny), Kronika byla psaná s odstupem aje

možné, že kroniká použil raději všeobecně známé a uznávané symbo-

lické datum. Nelzc ovšem vyloučit variantu správnosti zápisu v kronice,

protože byjinak došlo k posunu dat i u dalších zápisri,

I2MěstskémuzeumStráŽnice.ParnětníknihaměstaStrážnice,s.857.
I3treybal.jpg(480x659).DostLrpnéonline:http://www.gymskalica.

edu.sk/historia/treybaljpg (citováno 7, l 1, 20l 8),
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drába z Hodonína, vládnc dtrcs tlacl císa e nr a rozhoduje o jeho

osudu. Náš stát, k něnruž t-t-lttsítltc ťrplrrč zrnčnit své chování, to
bude náš svobodn;i lidov stllt, všiclrni nlusíme b5iti politicky
činni a spolupracovat na ztnčttách, .|cž pr'iidou v nejbližší době.

... Mad'a i a Němci, rraši oclvčcí ncp-átcló, budou ted'chudáci,
my však, národ pracovnikťr. bltclcll-lc tvo it bohatjl stát. Dosud
však zachovejte naprost)' klid, ž/tclrló anarchie a pogrorly, vše p i-
jde samo sebou,"|a... ,,Moc kriisrló to bylo, také sedláci se z -

častnili. Nakonec všichni zazpívali s poltttutím ,Kde dornov m j'.
Té noci málokdo usnul vc striržrrici klidnč. všichni rozm šleli,
co s námi všemi bude. Velrni nráltl srlac1 spali dosavadní vládcové
města a židé."

P esuňme se ale do dalšílro tltlc: .,Ttllro dne 29. íjna již se
čtlo pilně v novinách, že je náš ,ť'cclroslovenskyi stát prohlášen'
(Jcště to neurněli ani íct, ,íkalo sc: čcclroslováckyi, čechoslo-
vensk , teprve potom českoslovclrsky.) .., Dychtivě se poslou-
chaly zprávy, že okresní hc_jtlnarl Swo[rtlcla už ncvládne, místo
něho se ujal vlády nad okrcscrll 1lrtlíčstlr lro<lonskó reálky Juda
s národní radou v Hodonínč. -Žc vtl jlici strhují z čepic orlíčky
ap ijíždějí do Strážnice s trikoltlrirlrli. Vtl.jlrci a mladíci, hlavně
ale studenti ovládli hlavní ulicc, st-ctl lllčsta, kde procházcli
v živém hovoru a provolávali vcsclc , Ntrztlar!' Zvláště na korse
bylo stále živo (korso bylo tcnkrlrt tla PI",cdtnčstí na chodníku
podél dom od Raubiichlového kc (jrattbrlcrtrvétnLt. Ulice ne-
byly dlážděny jak dnes, tam se ncclalo prochlrzct-pronrcnovat).
A poněvadž otcové města odložili slavtlostllí prťrvod až na zit-
ek večer, studenti si aspoň zazpivali tra ktlrzc slovernské a slo-

vácké pisně: Hej, Slované, Kde doIlrov lnťrj, Nad Tatru, Hore
Váhom."|5

l

|4 Městské ntuzeuít Stnížrrice. Pamětní krriha rnčsta Strážnicc, s. t]57 858,
l5 Tamtéž, s. 858.
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obrázek 3 Dobová pohlerlnic:e zntillrňtt jí<,í klíčrné osobnosti vzniktt

,y a m os la í n é h o Čes kos l ove n s ktt l,t,,s 7l i a n i 
"; 

tn o t ivy Stražn ice,|6

,,ZakaŽdoupísníněkdoZvolal:,At'žijcMasaryk,AťžljeWilson
_Dohoda _Srbsko _Rusko _čemá Hora _Jugoslavie, Ať zhyne, pereat

Vilém _Maďa i _ket,asi apod., až do oclrraptění. ostatní obecenstvo se

shluklo kolem a poslouchalo, ba i zpívalo a k ičelo s nimi. Rusi zajatci

tu také stáli, měli radost, Na P cclrlčstí bylo hlučno dlouho do noci.

Rozvášněná rnládež strhla lrnccl plcchové rakouské orly z pošty, od

financri (byli na obccním dorně dole na náměstí), z bemího u adu

a okresního sortcltt a zo všeclr traflk. kluci jimi kutáleli po zemi, nosili

je a rnlátili do niclr. Nčkclo vytloukl i několika židrim okna (ač vyvěsili

čerrlenobílé prapory): Bérinkovi v panské ulici, poprum a tam po celé

pravé straně Židovskó ulice. To nemělo blft a hned tam běželi studenti,

sokoli a studenti-vojáci dělat po ádek. Ještě šli studenti demonstrovat

k zámku, neboť se doslechli, že luabě Magnis p ijel a chce odvéá pa_

mátky ze zátnkudo Pruska,"l7

l6 Tamtéž. s. 865.
l7 Tarntéž.

l30

Komoróól z mokrÉ'óurli.

Obrázek 4 - Dohovti kut,ilrttlttt,tt _ttti,tlt,ňtt jít,í

císa e Vilénla q Kurltt jttkt ptlttttč,šilL' ,lpilt,a|8

Hlavní oslavy se konaly až vc stI",ccltr 3(). ,ijrla l9l8, což není

Strážnicklim specifikern, alc podobrlč sc oslavy odsouvaly i v ji-
nlich lokalitách. Traduje se, že v Tvrdonicích sc ;lrávč konaly hody,

na počest vzniku nového státu krojovany prťrvocl obcšcl obec a ob-

čané se vrátili k tanci.|9 Jan Skáccl vzporníná: ,,30, íjna, velk

l8 Tamtéž, s. 865.
|9 Lexa, Lukáš: Neklidná doba zrodu Československa v Lanžhotě.

Zvony Podluží, 20l8, č. 2|, s.9.

l3l
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svátek strážnice. p es den se děly p ípralry: studenti a sokoli cho_

dili po městě s trikolorami na levé pažl (pŤevzali na večer bezpeč_

nostní službu), sehnali zpéváky a zpěvačky do auly gymnasijní,

kde nacvičil učitel Hugo Nossek slavnostní písně, zvl. kdo jste

boží bojovníci. Na P edměstí p ed záložnou stavěli tribunu, celé

město se zdobilo, okna okrášlována národními barvatni, se st ech

vlály prapory. Německé nápisy a firmy zmizely (židovské obchody

vypadají pustě). Zato české v klady a okna v privátních bytech

jsou krásně vyzdobena obrazy Masarykovl nri, Wilsonov,j,mi, vlas_

teneck mi nápisy, _ večer pak to bylo všecko osvětleno, drim vedle

domu. ve vlikladní skíni obchodníka Julia Graubnera na p ed_

městí, vyložené černl m florctn, bylo vystaveno mrtní oznámení

starého Rakouska a pentle s nápiscm: ,odpočívej v pokoji" Lidé

se tam zastavovali a sc zájnrcnl čctli:"20 (viz p iložené parte),

n./í|.,^oL ,Jdo!t (x .(..i. ori.il!ií do 
"l, 

ui"m,nl nrroJoY' bivtl'hó R'loU'l',

/c |?| h rll .(.(ll

,,)ežibaba Hustria"
1.ri!|. v téllt(h li!aí(h,ellotll vě!.m,,to!líniíl vi,nl, rdol nél, tr,št'tk P}iiíli ! nl

or|!dl, pohic, lci, lonrn Drl v la(hlo dnc(h " Pljní<h li,!"donic, n,d Pi,you

Nc<hí odpočívá 9c věaném klidu a nilrdy ncdo ltá sc lltk íš?ní I

lal|( ,. ,otilblaI

)ugoslauia. Čcskoslovensko, Polslro.

1,1lrlo 9aí( d.ly narodnim ,jlchim r! Plii,6.1i,

,Zkrátka všecko d chalo vlastcnectvíI-n a nadšením, zdobilo se ná-
rodními barvami. Večcr, když sc rněsto osvětlilo, bylo to báječné.
O pril sedrné večer r,yšcl prrivod od gymnasia. P ed tírn už dlouho
proudilo obecenstvo ulicenri. Šti ted'v šcstistupech a obecenstvo
z města i okolí za nimi: napi'ccl.icljcden rnladík na ověnčcnérn korri,

za:nítn mčstská hudba, clopllrčná, hrající pochod a národní písně, za
nimi zpěváci. Sokoli s hasiči Lldr,žtlvali po ádek, šli po stranách, lidé
s larnpiony v adách, vp cdrr clvč pochodně a osvětlerré nápisy: At' žije
čcskoslovensk stát, Rovnost, voltrost, bratrství, At'žíje Wilson, Ma-
saryk a jiné nápisy. Lid zpíval s hLttlbtlu a mezitínr neustále provolá-
váno: Nazdar a podobnč. Prťrvotl sc bral sc slávou Bedná skou ulicí.22

(Profesor Treybal navrhujc tlazvati .ji Masalykovou, a P edměstí
Wilsorror,l7rn náInčstírn) SLlchyrrl I,iiclkcrll,rr Nčtneckou ulicí]a na ná-
městí. Celou cestou donly osvčtlcltó, všccka okrra ztir"-í světly, lidí plno,
všecko je vcnku. Na nárnčstí prlivtxl obcšcl kolcrll reldnicc, vyzdobené
také, k soše sv. Floriána. kclc starrtrl. S tlkna bytu proí. Vcčc c u Ci-
gánk v I. poschodi zahrál p. Scllnciclcr,, ťr,cclník clrlrhy. na k ídlovku
píseň Na b elru R na - Vcllrri ttl prtsobilo, všiclrrri srnckli a clojatě na-
slouchali, k tomu zvonily zvolly-. Pak provoltirro Nazrlar a šlo se dále
Panskou ulicí, Ková skou a Újczdem na P,c<lměstí, kdc r'ečnil prof.
Treybal. --- Tak byl oslaverr státní p cvrat."zs

Slovácké noviny p inesly o oslavách vzniku Československa
následující zprávu,.,,Hned po rozší cní zprávy o prohlášcrrí satno-
statnosti českosIovenského státu zapest ily se ulice nrěsta národ-
ními prapory a město odělo se ve sváteční háv. Ve st edu 30. ,íjna

uspo ádán slavnostní pruvod s hudbou, místnínri spolky a ncsčet-
rr m obyvatelstvem. ulicerni jindy klidnlimi rozléhal se neutuchající
jásot a zpčv vlasteneckych pisní za hlaholu zvon , Na p edrněstí
prornluvil s tribuny k zástupu prof. Treybal o p íčině radosti

Obrázek 5 - Dobové humoristické prlrte Rakouska-[Jherska2|

20 Městské muzellm Strážnice. Pamětní kniha města Strážnice, s. 858,

2l Archiv autora,

l32

22 Dnešní Masarykova ulice.
2] Dnešni Skalická ulice.
2a Dnešní Komenského ulice.
25 Městské muzeum Strážnice. Pamětrrí kniha rnčsta Strážnice. s. 859.
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v našem národě a vyznatnu této slavnosti- Zapěny vlastenecké

písně a zapálen ohňostroj. Na svátek Všech svatych konány

v obou zdejších kostclích clěkovné bohoslužby azapěno Te Deum,

v neděli 3. listopadLr svolala cyrillo_Methodějská jednota velkou

schrjzi veškerého občanstva. Y ic než tisícihlavému davu nadšeně pro_

mluvil v zahradé spolkového domu děkan P. Fischer o v mamu pro-

hlášení českoslovcllskóho státLr. velrni poutavá, p es hodinu trvající

eč jeho byla pozornč vyslcchnuta. Rečník vzpomenul reskriptu císa e

Františka Joscfa z r. lt]] l . čcskoslovensk stát není ničím novym, ze

vzduchu vzatym, n brž historicky doloženym, právním obnovením

d íve rrmávanl ch prlrv a vysad zemí koruny svatováclavské. Provolá_

ním slávy čcskoslovctlskótrrtt státu a zapěním hyrnny >Kde dornov

mťlj < tato <l ťrstoj ná s l a vtltlst [tkončena."26

Zá1,1isy trkazují na ncochvějnou jistotu oprávněnosti požadavku

čcchťr a slovlrkťr na vlastní sarnostatny národní stát. Mezi slavícími

pochopitclnč chybčli Nčrrlci, ncbot, válku chápali jako jednomačnou

prohru, zatínlco čcši ptlcitbvali. že stojí na straně vitězt (i když to

samoďejnrě nebylo tak.icclnocltrc|ró, ncboť většina českl ch voják bo-

jovala do pádtr monarchic v i,atlách rakousko-uherské annády), Na

české straně se vzepjala vlna naclšcní, vlastenectví a místy spíše až na_

cionalismu. Projevovalo se okázaló slavení, které T. G. Masaryk oma-

čova| za,,fangličká ství" a odsrtzoval. Musíme si však uvědomit, že

v pruběhu války, zejménana jejírn konci, se již žádné oslavy nekonaly

a projevy nacionalismu byly potírány. Podobně jako kyvadlo se spo-

lečenská atmosféra po p evratu vychl lila na opačnou stranu,

Organizace politické správy a postupná stabilizace poměrri

Hlavní politickou moc v zemi držely na počátku Českosloven-

ska Národní vl bory. vc strážnici, jakožto centru soudního okresu,

vznikl okresní Národní vl bor: ,,Okrcsní Národní v bor je násle-
dovně ustaven: P edsedou prof. Dr. Starrislav Trcybal (státoprávní

demokracie), rnístop edsedou p. dčkan Fischer. Členové vyboru:
zámečnik František Doubal (čs. strana lidová), prof. P. František
David, editel gynnasia (státoprávní dcmokracie), stola Antonítt
Floryan (státoprávní demokracic), rolník Marlin F|oryán (čs. strana
lidová), obchodník Jan Craubncr (čs. strarra lidová), obuvník Fran-
tišek Hrachovsklí (státoprávní dcrllokraci e), souken ík Karel Hornli
(státoprávní demokracie), rolník František Horák (čs. strana li-
dová), rada zemského soudu Chytil (státoprávní dernokracie), ad-

vokát Dr. Kouteck (státoprávní dcnrokracic), rolník František
Kudlík (čs. strana lidová), rolník Joscf Mučka (čs. strana lidová),
učitel E. Pištělka (agrárníci), dčlník.|. Polcšák (státoprávní dcmo-
kracie); nadučitcl v. v. Františck Vorálck (státoprávní dernokracic),
advokát Dr. Zochlár (státoprávrrí dctnokracie), - Z obcí: učitel
Mazrirek z Yelké Vrbky27 (státoprávní demokracie), učitel Bech
z Tv. Lhoty (státoprávní demokracic), jc tajemnikern, učite| Kňou-
rek z Maló Vrbky (státoprávní dcnlokracic). Úi-adovna Národrrího
vyboru je v l. poschodí v hotclu Lr >Čcrného orla< a ri aduje se

každou st edu apátek dopoledne 9-14, odp. 2-5 hod., v neděli od

9-1 2 hodin dopolcdne."28
Podrobnosti o mezinárodní a vnitlostátní politickó situaci vědčl

poměrně ťrzk kruh inteligence a národovcrj. Řadové obyvatelstvo
se spoustu tajenl ch věcí dozvídalo jen fonnou tzv. šeptandy, a je-
jich infonnace byly tudiž značně zkres|ené. Proto se v prvníclr
dnech Československa konaly p edevším ady p ednášek, na kte-
rych zástupci politické reprezentace, ale taktéž učitelé a knčží in-
formovali obyvatelstvo o činnosti domácího a zahraničního od-
boje, T. G. Masaryka a čs. legií. Snažili sc situaci uklidliovat
a nep ilévat olej do ohně národrrostních vášní. Nčkte í nastiňovali

26 Slovácké noviny 35, č.51,9. l l. l91 8, s. 5.
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]7 Dtrcs Hrubá Vrbka.
r8 Slováckó noviny 35, č. 64,4. 12. |9 l 8, s. 2.
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i podobu budoucího státu, což však m žeme označit za p edčasné,

neboť i na centrálrlí úrrovni se rada otázek měla teprve vy ešit po

návratu čeln ch p cclstavitelťr zahraničního odboje. Problérny ne-

vyvstávaly jen rnczi jcdnotlivl mi národními tábory, ale i v rámci

českého etnika. Brzy vyvstala otázka,,kulturního boje" (zmínky

nacházíme nap íklad na stranách Slováckl ch novin) - problema-

tika odklonu od katolické církve a v bec odbourávání k esťan-

sk ch symbol ve školách, sjedrrocování k est'anskych a židov-

sk ch obcí (strážnickri židovská obec byla se zbytkem města

spojena v červntt l9 l 9) apod.

Obrtizek 6 Dr. Juro:slav Kouteckilzg

Ve Strážnici sc v prťrběhu roku l9l8 uskutečnilo hned několik
p ednášek, besed či schťrzí. ,,Slavnostní schrize o československém

státě svolána ve st edrt 6. listopadu k >Černému orlu<, Ježto však

masám lidu sál nedostačoval, rozvinul se tábor lidu na p edměsti,

kdež s tribuny Dr. Kouteck} promluvil o našich povinnostech k no-

vému státu a těrni jsou hlavně: svorná, vytrvalá práce, naprostá

poslušnost k Národnímu v boru a jeho orgánrim a ukázněnost.

Msta není místnou, práce a jen práce houžermaté a svomé jest našemu

/

národu pot ebí. V neděli dne l0. listopadu odpoledne po ádána ve

spolkovlich místnostech schrize lidu, na niž porokováno o zásobování
vracejících se našich vojínri. Když cčníci zdíraziovali p ítomnl m
lásku, nelekající sc obětavosti, když jiln tra srdce kladli, aby dle sil
sv,_ich mímili hlad a nouzi vracejícírn chrabrym našim otc tn, syn m

a bratnjm, aby právě zásobováním potravin čclilijinak vznikání nepo-
kojri a nepo ádku v zemi, ozval se p, A. Šafa ík stoupenec demokracie
a slovy: >Nic nebuderne odvádět, Lrž jsrnc dost dali!< >vystihl< sv j
pojem vlastenectví. Plícerni nikdo vlasti ncprospěje, ale skutky. Zak i-
kováním druhych zb ečně svonlá prácc se zdržuje, od stranickl7ch

štvanic zrazuje sám Wilson. Nikdo trcstlí dnes b ti netečn m, lhos-
tejn m k nov m tvarum politick nr, polovičatlim člověkem. Ob-
vyklé u mnohlich: >beze mě se to spraví<.jcst dncs vicllcž nernístnym.

Bud'mež pevnych lyhraněn; ch zásad a k těrnto zásadám ve ejně se
hlasme hned, každ;i a na všech tnístcclr,"r()

29 Kresta, Josef: Strcižttic,e v obrtlzech. Strážnice 1934.
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r0 Slovácké novirry 35, č.59, l6. l l. l9l8, s.4.
]l Poručík Richard_Sicha_v_rocc l9l8jpg (490x609). Dostupné orr-

linc: https://upload.wikirnedia.org/wikipedia/cotnmotslclc2lPoru"/oC4%o

8D%C3%ADk_Richard Sicha_v roce_l9l 8jpg (citováno 30. l l. 20l8).
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Následovala p ednáška o p sobení 3. pěšího pluku (posádkou p ed

válkou v Kromě íži, konccm války v Bmě) v prvr:rí světové válce. Nesla

název ,,T eťáci doma a v poli" a by,t se měla uskutečnit d íve, byla p e-

sunuta kvrili ch ipkovó cpidenrii na 10. listopadu l9l8. P ednášel poru-

čík Richard Sicha, jedcn z hlavních aktéru p evratu v Brně, kteryi besedu

doplnil o snírnky z událostí bmčnského p evratu. Již 9. listopadu l9l8
se konala stejná p ednáška v Hodonirrč. Obč byly po ádány ve prospěch

fondu pro pozrista|é po čs. lcgioná ích.3r 23. listopadu 1918 proběhla ve

Strážrici p ednáška P. B. Dtrška, prof. náboženství z Uherského Brodu

,,O povinnostech českého človčka v čcském státě."3r A 26. listopadu

1918 p ednášel prof. Dr. Stanislav Trcybal o životě Tomáše Carrigua

Masaryka.3a V sobotu 7. prosincc l9lt3 p ipďrjezdu Moravou se ve

Strážrici zastayil ministr želemic lsic]or Zalrradník. P ijel zvláštním vla-

kem z Hodonína a na radnici jej p ivítal ccll okresní v}bor a starostové

z okesu v čele s poslancem Žampaclrenl. Ministr kladl shrornážděnému

obyvatelstvtt na srdce: ,,aby po k est'ansku starali se, aby lid měl co
jísti." V pondělí 9. prosince se v au|e strážnickélro gymnázia shrornáž-

dili studenti i profeso i, aby vyslechli p cdnáškLr dra. Treybalao,,hero-

ickénr zasáhnutí našich legioná do války za svobodu národ , rekov-

nych a obětavych jich činech v Rusku, tra Mamě, v ltálii, a o nesínr-

teln ch ásluhách jejich o movuzaložení státu českého.''r5

Na konci první světové války bylo rnožné pozorovat zv,_ šenou kri-

minalizaci obyvatelstva.36 Svou roli v tomto sehrálo jistě p sobení

12 Slovácké noviny 35, č. 58, l3. l l. 1918, s. 2.
33 Tamtéž, č.63,30. ll. 19l8, s.4.
,- l amtez.
]5 XV. vyročni zprtiva slátniho gymnasia ve Strážnici. Za školní rok

19|8 19|9. Strážnice l9l9. s.8,
36 Více k tématu nap . Konrád, Ota - Kučera, Rudolf: Cesty z apoka-

lypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově st ední Evropy |914 |922. Praha

20l8; Kučera, Rudolf: Erploiting Victoty, Sinking into Deíbat: Unifor-

med violence in the creation of the New order in czechoslovakia and

Austria |918-1922. Journal of Modern History 88,20|6, s. 827-855.
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bezprost edních zážitk z fi-ontovó linic. ale taktéžnuztlé zásobovací
poměry společnosti, která sc potlrccla na pokraji hladomoru. Vojáci
po návratu z války eši|i vypjató sitttacc tak, jak byli zvyklí - silou,
resp. násilím. Nez ídka se fbnnou Irrsty ,,vy izovaly nesplacené ričty"
3. prosince l9l8 byl na cestč tnczi Kncšždubem a Strážnicí stlučen by-
val mi vojáky dr. Učeň ze Strážrricc, Zraltční byla tak vážná,že musel
vyhledat léka skou pol-]oc u doktclra Naklácla|a. Príčinou pry bylo, že
se k vojákriln v době jejich pobytu v lazaretu v Hodoníně dr. Učeň
nechoval šetrně.]7 Téhož dnc sc vltltr;lali do strážnické Reiffeisenky
neznámi lupiči, vy izli otvor do trcztlrtt a trkradli veškerou hotovost.38

V noci ze 3. na4. prosirrce došlo v l ltllcšovč k pogrornu namí enómu
proti židovskému obyvatelstvu. Jc l,t-tožt-tci. žc se novinov.lirni zprávami
o této události inspirovali Strážničarló pri incidcntu, ktery se udál
5. prosince v Židovské ulici.]"

Obrázek 8 Prof. Síani,slay Trc.l,hul v 1xllinlc\ilém věkuau

]7 Slovácké noviny 35, č. 61, |4. 12. 19 l 8, s, 4.
ll Ť,", lamle7,.
39 Dnešní ulice Boženy Hrcjsové,
a0 treybal l,jpg (287x433). Dostupné online: http://www.gymska-

Iica.edu.sk/historia/treybal%2}l jpg (citováno 7. l l . 20l8).
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Tento popisuje kroniká následovně: ,,S pokračující zimou byl
citelnější nedostatek všech denních pot eb, nejtíživější u nemajet-

n ch. Vojáci z takovlich rodin, kte í se vrátili domri a slyšeli stíž-

nosti na všelijaké nepo ádky a švindle se zásobováním, nebyli

ochotni snášeti je dále a rázně se domáhali potravin a pot ebn ch
věcí, jichž zásoby tušili u židťl. U Kónigsteina bylo několik kra-

vál , vojáci bodali bajonety do pultu a k ičeli: ,Gde sri ty cigarety'/'

Vědělo se dob e, že žid s nimi kcťasí, že je dávájenom zamáslo,
vajíčka apod. - Židovku Kohnku v židovské obci vojáci rabovali.
Došli večer 5. prosince a chtěli petrolej. Dostalo se jim odpovědi:

Nemáme. -Teda svíčky. -Nemáme. -Mriku. -Nemáme. -Tož budeme

rabovat. Oháněli se ,gvichtama'aI a rabovali, objevili zásoby. Po-

dobně se rabovalo i v okolních obcích, hlavně u žid . Vojáci si do-

nesli z války domťr zbraně a st elivo, ve Vrbce žida Reichsfelda,
keťasa, zabili."a2

Slovácké noviny sice ncp inesly zprávu p ímo o incidentu,

v žádném p ípadě jeho aktéry tedy ani neodsoLrdily. Naopak p ed-

kládaly dťkazy o rťrzniich nekalostech v oblasti zásobování: ,,Nyní
viděti jak Strážnice byla na rizné to zboží bohata. Národní stráž v

tyto dny u r znych >phanri< provedla náhlé prohlí dky a našla zboži
víc než dosti. Našlo se kolik sudri petroleje; nám dávali někdy za

uhersk rok po '/o l - pry není; kolik beden cukru a dobrého kost-

kového; rny jsme dostávali rněsíčně po'/rkg >cukrkandlu( - pr
není; mouky žitné a už už stuchlé, lístka i >fasovali< otrlby,ryže,
franckové cikorie, Schichtova mydla atd., tolik se toho dobrého

zboží našlo po 4letém válčení. Kolik toho bylo vyvezeno! Silnice
ke Skalici, ta by mohla povídati!"a3 Řada p ípadri tzv. keťasení byla
p ipisovánapolskym žid m (patmě uprchlík m zHaliče).aa

I

Nutno podotknout, že něktcró prrikazné p ípady byly dotaženy
ažp ed soud. Nap íklad obchodník Jan Graubner a jeho rnanželka
Anna byli l 9. rinora l9l 9 okrcsnítl soltdcIn ve Strážnici odsouzeni
pro p estupck p edražování (.lan k 5 dnťrrn včzcni a l00 K pokuty
a Anna k l0 dnrim vězení a 200 K pokLrty).a5 Oba se sice odvolali,
ale krajsky soud v Uherském Hradišti.jinl rozsudek potvrdil a Janu
Graubnerovidokonce z47šiltrest na 6 clttí žaláíc a l40 K pokuty.aí'
Podobná soudní íizení zavedl stríržnick okresní soud proti He -
manu Hornému nebo Anně P íkazskó.a7 Mczi skupinou tzv, ket'as
bychorn ale nenašli jen židovskó obyvatclstv<l. Židé se však stali
terčem nejost ejších ritok . Kroniká trcba již ncznlilir,rje sedláky,
kte í nelibě nesli rckvizice - násilné zabavovltní potravin a jin ch
komodit, zakteré dostali od státu jcn stattt,lvclttru ccrrtt. Na čcrném
trhu by jistě získali nčkolikanásobrrč včtší ;lrotilroclnotu. Ale toto
stálo a možná dosud stojí na okraji zájnlu. Čcrllii trh kvetl hlavně
ve styku s Vídní, kde neobchodovalilcn ŽiaC, alc často zboži pa-
šovali také rodinní p íslušníci železničá-ťr. .lall Sklrccl j ich jrnerruje
hned několik.a8

Návrat vojákri z bojišt'světové války

V pruběhu listopadu se houfnč vrace li vojáci z fronty.,,Denně
p ijížděla spousta vojákri z bojišt', vlaky na hlavních tratích byly
užasně p ecpány, vojácijeli i na st cchách vagon ,jenorn kdyžjeli
dom . Mnozí v|ekli ruzné věci z fi,onty z vyrabovanych skladišt',
ale málo toho p ivezli domťr, pobrali jirn to ve Vídni. P úížděli
a vykládali, jak vojáci po desetitisících ustupují pěšky horami, na

4| Závaži,zněm. das Gcwicht,
42 Městské muzeum Strážnice. Pamětní kniha města Strážnice, s. 862.
43 Slovácké noviny 35, č.61,23.11, l9l8, s.3.
44 Městské muzeum Strážnice. Pamětní kniha města Strážnice, s. 863.
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a5 Tamíéž, s. 867.
46 Tamtéž, s. 875.
47 Tamtéž, s. 878.
a8 Tamtéž, s. 864.
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svou pěst, nemohli se dostat do posledních vlakri, -aže pětadvacát-

níc149 (25. Schiitzenrcgiment, d ív Landwehr, od nás doplňovan )
ještě l , listopadu šturmovali,50 nevěděli, že je už p evrat."5l Ještě

l. listopadu p išlo na radnici udáni z 27. iijna l918 na Antonína

Zahnaše, kterli zběhl oc1 3. pčšího pluku. ,,Deserté i, t.zv. zelené

kádry, se dávaly k novč ztzt>vanému československému vojsku,
které mělo plno práce na všech stranách."52

n
Obrázck 9 ltttl.s,k.í, lagitlntii' čelai' Cyril Cundrla53

,,Na Štědn_ri den p ijcli do Strážnice italští legionári. Mezi nimi Cyril
Cundrla, Strážničan (stLrdcnt). Vystoupili z vlaku a z stali tu. Lidé se
jirn divili, jak jsou pěknč oblečeni, ne jako naši vojáci v kopfivov,_ ch

hadrách, všecko sc na nich jen lesklo novostí a elegancí. ltalská uni-

forma s kloboLrkern a pérem na rrěm jirn mamenitě slušela. Privezli si

?.,_l

i potraviny, složilije s vagottťt tltr svych kár. do l"ichž zapíáhli rnuly

a jeli do města. Ubytovali sc vc šktllltclr rra t dcn. Odep eli si vánoční

setkání s rodinami, jen zblíz,kych rníst ocljcli donr a chystali se na Slo-
vcnsko, karn je povinnost volalit. llcbot' Mad'afi tam zle hospodafili

a Slovensko nechtěli vydat."'{ l)trtllc citlstttpnych indicií se jednalo

o 39. st eleckl pluk čs. lcgií v ltiilii.|' í)alšínl Strážničanem sloužícírn
u 39. st eleckého plukr-r ita|skych lcgií byl .Iosef Soclror.5" ,,Strážničarré
měli legioná e rádi a clrovali sc l< ltitll s ítctou a obdivern. -Legioná i

odjcli ze Strážrice 3l. prosincc ir.iiž lra Novy rok byli u Bratislavy..."57

19 25. st eleckl pluk (d ív 25. zeměbraneck pluk).
5" Útočili (pozn. aul,ora).
5I Městské muzeum Str,ážnice. Pamětní kniha města Strážrice, s. 859-860.
52 Tamtéž, s. 860.
53 Archiv autora,

l42

Obrázek l0 Donlobrunat,: lt lic rt,.s,ll,tižtlic,lrént zámec,kém 1larktts&

rffiťtt

54 Městské muzeum Strážrricc. Panrčtní kniha rněsta Strážnice, s, 862,
55 Vojenskli historick archiv Praha. Databáze legioná ti, Cundrla Cy-

ril; Státní okresní archiv Hodonírr. íbnd Archiv města Strážnice, irrv. č. 82,

s.219,253.
56 Státní okresní archiv Hodonírr. forrd Archiv města Strážnice. inv.

č.82, s.2l].
57 Městské muzeum Strážnice. Pamčtrrí kniha mčsta Strážnice, s. 863.
58 Mčstské muzeum Strážnice.
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Slovácká brigáda a 8. divize domácího vojska ve Strážnici

Již počátkem djna l 9 l 8, tedy p ed p ewatem, se projevovaly anar-

chistické tendence a pokusy o ťrtok na ve ejn i soukrom majetek.

Morálka obyvatelstva upadala. Proto se formovaly rumé polovojen-

ské strážní oddíly k ochraně továren a skladišť materiálu. Zaberpečit
klid a po ádek bylo nutno i po p evratu, kten_ si mnozí obyvatelé vy-
ložilijako rozpad státní rnoci a volnost nejen názorovou, ale i veške-

rého faktického konání. Vzhledcrn k faktu, že vojáci rakousko-uher-

ské anlády se ještě stále nacházeli na frontách první světové války
(pro Rakousko-Uhersko skončila 4. listopadu l9l8, pro západni

frontu l l. listopadu l 918) a legioná i jakbysmet, museli se chopit ini-
ciativy d stojníci a vojáci v zázemi. Mezi ně patrili jednak nádražní

a posádkoví velitelé, dristojníci náhradních těles, rehabilitující se ra-

nění a d stojníci ve l"_ službě či na dovolené.Mezi ně pat il i setník

dělost electvav záloze Cynl Hluchli z Moravské Nové Vsi,

l

ď

r.

,ii

ť!

Poté, co dostal zmocňovací clckrct k vytvo cní Slovácké brigády
od vojenského odboru Ntiroclrrílrtl vliborr"r v Brnč (konkrétrrč od Ja-
roslava Stránského), začal _5. listolladLr l9l 8 svolávat dristojníky
a mužstvo z Hodonínska i tlktlllrícIr okres . Také do Strážnice p i-
šla 8. listopadu zpráva z hrlc|<lttínskóho okresního hejtrnanství:

,,Dobrovolnici, kte í se hlirsík lrliroclníobrannó strážní službě, mají
sc ilrned dostaviti r-ra vojcrlskó síarličllí velitelství do Hodonína.
Tato akce je velrni vážnáa lrtttrtii k ttc|ržcní po,ádku."('()

59 Regionální muzeum Mikulov. Podsbírka Fotografie, pohlednice, vi-

deozáznamy, inv. č.56.
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Obrtizek 1 l - Setník Cyril Hluchj,sg

Obrázek ] 2 - Pi'ísaha Slovtit,kt' llri,q dy v lItxJoníně6|

Záhy se utvo ily prapory v Hodotlírlč, Kyjovč, Uherskérn Hra-
dišti a Uherskérn Brodě. Pozdčji sc vytvoI'ily další t i polní prapory,
náhradní prapor, štábní setnina apod. (kc Slovácké brigádě byl p i-
dělen také oddíl dělost electva, jczdcctva, zákopník a telegra-
fistri). Nejvyšší početrrí stavy brigády p csahovaly 5 500 rnužri

í'() Městské muzeuln Strážnice. Pamčtní kniha rněsta Strážrrice, s. t]60.
6I Archiv autora,
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(bojové 3 500 mužri)."' To ji adí mezi největší dobrovolnické jed-
notky své doby. Jádro p íslušník Slovácké brigády tvo ili p ede-

vším dobrovolnici z ad někdejších voják rakousko-uherské ar-

mády (v prvé adě ze zázemí, později i navrátilci z front), vojenští
zběhové ztzv. zelenych kádrri i muži, kte í dosud neprošli vojen-
sk m v,_ cvikem (často inspirovaní ke vstupu členstvím v tělol"_ir-

chovně-vlasteneckych spolcích Sokol, Orel nebo DTJ). Slovácká
brigáda se vyznamnou měrou podílela na obsazování jihomorav-

ského pohraničí, které usilovalo o odtržení od Československa,
a jeho následné vojenské ochraně (včetně pohraniční sírážní
služby). Její vojáci však také pobyvali ve Slezsku, kde pomáhali
chránit demarkační linii na Těšinsku dosaženou po bojích s Poláky.
V květnu 1919 se vojáci Slovácké brigády zapojllitaktéž do boj

na Slovensku s mad'arskymi komunisty. Po reorganizaci brigády
na Slováckl pěší pluk v čcrvnlt l9l9 se vojáci pluku podíleli na
vojenské ochraně Brati slavy.

62 Více nap . Něrlcčck, Vlastirnil P,ínos dobrovolnic,kllch litvar ,

zejména Slclvcické brigád1,, 1ltli vzniht ČSR , tetech ]9l8-t920. In:

Kux, Jan a kol.: P ínos armády pro vznik a rozvoj České republiky.
Brno 20l3, s. 36 46: Lexa, Lukáš: Slov cká brig da a její d stojnicky
,sborv lelec,h l9l8 až l9l9. Jtžní Morava 52,2016,svazek 55, s. l59-194;
Tyž: Voi c:i Slovác,ké brigádl, očima hisíorické síalistiky, Magisterská
oborová práce. Brno 2018;Tyž: Oc:hránci hranic z Moravy, l. světová,

20l8, č. l, s, l0 13 Tyž: Volk.swehr v českj,ch zemích na počátku
Českc,slovenska se zamě enitn na jižní Moravu. Diplomová prácc.

Brno 20l8; Ecker, Lev: Slovrjcká brigáda. Říjnovlí vojenskli p evrat

na moravském Slovácku l9l8. B eclav l930; Malík, Antonín: K his-
íorii Slovác,ké brigtidv po 28. íjnu l9l 8 na jižni Moravě. Od hradské

cesty. Prameny k <lějinám Žarošic a okolí, 1992, s. 26 29: Coufal,
František: Osvobozeníjižni Moraw, Vzpomínky a dokumenty o p e-

vratu na jižní Moravě roku l9l 8. Praha l937.

146

Obr zck l _J Vojuc,i Slovácké brigád1l63

Do Strážnicc sc vo.jirci Slovácké brigády dostali 6. prosince
l918 v reakci na uclálosti spojené s rabovánírn židovsk ch obchod-
níkri 5. prosincc l9llt a kv li obavárn strážnického starosty Ho-
v rky o život. Do Strlržrrice p ijelo nejprve 15 muž asistenční
setniny Slovácké brigády z Hodonína a o dva dny později pr'ibylo
dalších 5l vojákri.6a Tito rnLrži zajištova|i bezpečnost starosty, p ed
jehož domem stávala stráž a doprovázela ho, když šeI na radnici.
,,Ve Strážnici byl starosta Hovrirka p edmětem obzvláštní a zvy-
šené nenávisti, Po ulicíclr nosili v zástupu šibenici s panákem, měl
to bl7t Hov rka. - Hovrirka se vážně obával o život a dovolával se
vojenské ochrany."ó5 P íslušníci Slovácké brigády dbali na zacho-
vání klidu a po ádku ve Iněstě. Od | 9. prosince l 9l 8 se počet stráže
zredukoval na l3 rnužri. Vojáci asistenční setniny se ze Strážnice

('3 Soukromá sbírka pana VlastimiIa Hely.
6a Městské muzeu|n Strážnice. Pamětní kniha města Strážnice, s. 862.
65 Tamtéž.
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stáhli l8. ledna l9l9. Vedle asistenční setniny ve městě p sobilo
,,místní vojenské velitelství", které čítalo l l3 muž (v podstatě
taky spadalo do velitelské pravomooi Slovácké brigády).66 V jeho
čele stál poručík Josef Urx (narozen l893 v Bílichově) a později
nadporučíkJaroslav Ročák (narozen l 885 v Nedašově Lhotě). Oba
v době p evratu pob vali ve Strážnici. Na oslavy l . máje l 9l8 bylo
do Strážnice jakožto okresního města nadporučíkem Nosterskllim
odesláno 50 muž Slovácké brigády. MěIi zajistit klidnlí a dristojny
prriběh oslav.67

Obrázek l4 Oslavy l. kvělna l9l9, i'eční prof . Stanislav Treybal68

6('Tamtéž, s. 864.
67 Vojensky historick archiv Praha. fond Slováckábrigáda, karton 3,

inv. č. 4|2.
68 Městské muzeum Strážnice. Pamětní kniha města Strážnice, s. 87 l.
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Obrázek ] 5 Oslaw ]. kvčltttt l() l(), llčltatn tlruhého ltihora lidu ,ec\ní

z balkonu ,stlt:. dcm. 1ltl,:,ltttt<,t, K()llln|', z Hodonína69

t]

Obrázek l6 - Sázení lípv swlhtx|.r l . ltvětttu l9l97||

69 Tamtéž,
7o Tamtéž, s. 873.
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Obrcizek ]7 - Záznam o mrti RudolJ'a Slaňka1|

Z ad Strážničanri sloužilo v rámci Slovácké brigády 87 mužri

ruzn ch hodností. Mezi dristojníky se jednalo o nadporučíky Mi-
loše Úlehlu, Vladimíra Útehlu a Františka Viniče, poručíky Jana Hor-

ného, Ferdinanda Flrdličku, Ladislava Mlčocha, Jiňho Noska a Bo-
humíra Veče u, praporčíka Amošta Urbančíka, prapomiho zvěroléka e

Edvina (Ervina) Raubtichla nebo o kontroverzního poručíka Jaro-

slava Demasiho. Jaroslav Demasi se ,,proslavil" tím, že jednal p i
obsazování lokality Strachotín bez zmocnění vyšších velitelri.72

Nesmínte zapomenout ani na nadporučíka Jana Oškeru, kten_}i byl
velitelern asistenční setniny Slovácké brigády. Mezi p íslušníky
Slovácké brigády bychorn našli také pěšáka Rudolfa Staňka naro-
zeného l l. dubna l 898 ve Strážnici. Tcnto byl zaíazen u Vl. pol-
ního praporu, a sice l4. a posléze u 3. setniny tohoto praporu.73

Rudolf Staněk zem el 6.bíezna l 9l 9 v hodonínské válečné nemoc-
nici následkem válečn ch r"itrap na b išní tyfus.7a 8. b ezna l9l9 se

konal poh eb zern elého na hodonínskénr h bitově. Nejmladšírn
Strážničanern ve Slovácké brigádč se stal pěšák Karel Svoboda
(narozen 8. záíí 1902). Naopak nejstarším sc stal oficiál technické
služby JosefDoležal (narozen 9. srpna l 878).

K zajímavějším zmapovanyrn osud rn pat í životní p íběh Jana
Mll nka. Bohužel se ncdochovala jeho fotografie ani další osudy po

skončení prisobnosti u Slovácké brigády. Jan Ml; nek se narodil ve
Strážnici l. dubna l889. Sice se qlučil obuvníkem, ale emeslo ho
nenaplňovalo a v rocc |908 odešel do Vídně.75 Tam si našel práci
sluhy v cestovní kancelá i. Pak se dostal do Paňže, kde pojal rirnysl
vstoupit s kamarády do Cizirrecké legie. V Marseille se p ihlásili
k sedmileté službě. Náslcdně prodělal Jan Mll nek vlicvik v Alžín4
poznal Fez a Casablancu. Jako policejní hlídka doprovázel karavanu
p es Saharu do Timbuktu. Tam na čas zristal v policejrrí službě a po-
sléze se p esunul p es S dán do Džibutska. Později strávil dva měsíce
na Madagaskaru a následně byl odeslán do Indočíny. Odtamtud byl
poslán v roce 19l2 do balkánské války. V ní byl Rumuny zajat a ode-
slán do Rakouska. V roce l9l3 byl odveden do rakousko-uherské ar-
mády a za azen k bosensko-hercegovskérnu pluku. Následně byl vy-
slán jako zvěd do Niše, aby p inesl ,zpráw o srbskérn arzenálu. Chodil

7I Vojcnsk historickli archiv Praha. Kartotéka padl ch v l. světové

válce (bílá).
7r Vojensky historickli archiv Praha. fond Slovácká brigáda, karton 3,

inv, č. 44.

l50

7] Lcxa, Lukáš: Voláci Slovácké brigárl1, oclima histot,ické ,stati,stikll.

Magisterská oborová práce. Brno 20|tj, P íloha č. l.
7a Vojensky historick archiv Praha. Sbírka vojensklich rnatrik. Ma-

trika válečnó nemocnice v Hodonírrč.
75 Městské muzeuln Strážnice. Pamětni kniha města Strážrrice, s. 802.
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tam p estrojen za obchodníka se zeleninou, ale nic nevyzvěděl. Nako-
nec se za ter-rto ne rspěch dostal p ed polní soud. Po začátku prr,ní svě-

tové války musel narukovat k 3. pěšímu pluku a s ním na frontu, kde
prodělal boje na srbském, ruském i italském válčišti. V ltálii byl na-
něn na Monte san Gabriele. ze naněni se léčil i v rekonvalescentu

umístěném nazánlku ve Strážnici. Po 12.listopadu l9l8 se p ihlásil
do služeb Slovácké brigády a v jejich adách se ričastnil obsazování
pohraničních zemi jihu Moravy. Byl za azen u štábní setniny a po-

sléze u 3. setniny l. polního praporu a také u 4. setniny téhož praporu

(zprvu v hodnosti desátníka a později četa e).

l

\ -,

Obrázek ] 8 Vojac,i 8l . pěšího pluku ve Strážnici v roce l9 ] 976

Po vypuknutí bojri na Slovensku v květnu l9l9 se situace nevyví-
jela pro čs. jednotky nikterak rižově, Proto byly p etvá eny jednotky

někdejší rakousko-uherské armády na nové čs. formace. Zároveň bylo
podpo eno dotvá ení dobrovolnick; ch jednotek. Ze Strážnice se do

Hodonína vypravilo 62 člen Sokola, z nichžbylo 22 klasifikováno

stupněm A Qrejlepší zdrayotni zprisobilost),77 Náslcdkern vzniklé si-
tuace a díky své geografické poloze se Strážnicc dočasně stala posád-

kov rn městcm. V červnu p ijelo do nrčsta na 300 vojákťr, kte í se
ubYovali ve školách. LeopoldNopp tuto skutcčlltlst kotl-tclltoval: ,,Pro
p íchod vojska byl unáhleny koncc školního r<lku. Dtlc 2l 16 pfišlo asi

300 rnužri 8l . pěšího pluku a zabrali llov()Ll školni budovu tak rychle,
že učitelé obecné školy chlapcckó, ktcrá by|a ulnístěrla kvrjli uspo e

topiva již 4. rok v pfrzemí, nruscli shronláždit žáky na dvo e a tarn jim
narychlo rozdali školni zprávy, V l. a Il. pat e rnohli učitelé s žac-
tvern ještě ten den zustati, alc v ncclčli p išlo opět asi 300 muž a ob-
sadi l i ostatek."78 Annáda usutpovala školní budovy i nadál e,,,Voj sko
bylo brzy po ceIém mčstč. Bylo rrbytováno i v chlapecké obecné škole
u koste|a, v gynnasiu, v katolickénr spolku, ve dvo e, v zámku." Na
zámku byla dokoncc utlístčna podd stojnická škola. Celkem se jed-
nalo o více ncž 2000 rluž 8. divize domácího vojska z fonnujícího
se sboru generála Aloisc Podhajského.79

76 Městské mllzeum Strážnice.
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Obrázek ]9 - Polni leliště nedaleko Strážnice v roce l9l 0

71 Tamtéž. Palnětní krriha rněsta Stťážnice. s. 875.
7* Městské lnuzeum Strážrrice. Pamětní kniha mčsta Strážnice, s. t]7_5.

19 Ježek, Zderrěk: Bo.j o Slovensko. Y letech l9 l 8-1 9 | 9, Praha l 928,
p iloha 7.

80 Národní ustav lidovó ku|tury Strážnice,
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Obni:cli 2() Vojtíc,i 4. pěšíhtl pluku8|

Na ,,lLikách" poblíž Strážnice bylo lrybudováno dokonce polní
letiště. Počátkem července 1919 p išly velké deště, které znemož-
nily vlicvik voják na loukách v okolí Strážnice, proto vojáci cvi-
čili p ímo ve městě u Bílé věže.8) Dostali nové hnědé stejnokroje
(z americkyich dodávek). Díky p ítornnosti vojska se ve strážnici
otevíraly nové hostince a cukrárny. Kultumí život celkově nabral

na interrzitě. Čtená sko-pěveckli spolek Beseda pozval, do Stráž-

nice členy bměnského Národního divadla (na jeden večer i t i členy
pražského Národního divadla). Bměnští divadelníci ve městě se-

hráli cyklLrs hcr a z ídili i kabaret, v němž se zpíva|y ironické veselé
písně na Rakousko, císa e nebo Vídeň, nap íklad od Karla Hašlera.

K produkcím pat ily takť, (clcplr(ickó poktrsy a hypnóza. Vojáci
azejména d stojníci si zk1,1'rtkil ptlti,cbtlvali po válečnych ritrapách
užíttaké trochu zábavy a kttllLtt,y. l)otltlbltó kabarety byly oblíbené
iv Praze, Brně a jinlich včlšíclr ttlčstcclt. ktcrlirn se alespoň na čas

Strážnice kultumě p iblížila. V htrstilrcích bylo vččnč plno, do rněsta

p ijel dokonce i kolotoč a ,,alltcrickó lttltrpačky".
V neděli 14. záíi l9 |9 sc v zlilltcckóllt ;larku konalo cvičení So-

ko|a. Cvičili na něm prostná a s 1lttšl<tltt lirkó vojáci. Večer se konala
taneční zábava na Čcrnónl tlrlc. ,.l)iisítljrlíci s akadcrniky a jinlirni
byli velice ožralí."83 BčhcIn ptlbyttt vtl.jskit vc Strážnici se vršily
stížnosti na nepěkné chování vtt jákti. ( )byvlrtcló poukazovali na to,
že legioná i zltálie, které zdc vitlč,li tl Vlitltlcich rokrr l9|8, se clro-
vali mnohern kultivovaněji.81,,Vc clrrcclr l . l(). rí|na od.|íždí vojsko
zeStrážnice. P ipojují sc i trirlls1-1tlI,ty z tll<rllí. Vtljiikťr.jc všady plno,
tropí hluk, odjíždějí v hancbllótll slltvtt. všce ktl tlžraló. Na nádraží
se s nimi loučí děvčata, - ncjcdtta i pllič,c. .. ( )tlicli it tltčsto_jc naráz
pr-rsté."85 Ve většině obyvatcl vtl j/rci tlrl1,1t,ť, r zlltlrttíllky tlczatlccltali.
Zejnéna správce měšt'anskó šktlly l.ctllltlltl Ntl1l1l si stčžoval na

poškození budov školy vojáky: ,.l}yli trr cclť, 1lrliztlrtilty a rlatlčlali
ve škole mnoho škod. Vše ničili, lra 1l,. strtly s 1,tivcrtt 1ltlrršlčli vtllrlč
po schodišti a odrazili tak kr-rsy sclrrltlti. l'ilir rr vrlrt llyl vyvrltccll
nepozomyn vozkou, vojáci to lcclabylc sllrllvili, vr1llil sc Itctlala za-
víít.Zallrady školní zničili. Mčclčrló lt ttrtlsitzttó lrličky v tčlocvičnč,
součástky v kotelrrě odšroubovtlli. ziicltlrly vc trítlr'rch a -ctízky od
ventilací odtrhali, ze zav erlyclt skt'íltí vyltltrpili scšity, tužky,
pcra."8(' Štoay zptisobené pčšín plttkcrtl č. l()4 byly vyčísleny cel-
kem na 4.3l0 korun. Administracc pltrktr sc však k proplacení škod
postavila negativně a proh|ásila jc za bčžrlc( tlpotr",cbcní.

8I Městské muzeum Strážnice.
82 Městské muze um Strážnice. Pamětní kniha města Strážnice, s. 876
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83 Tamtéž, s. 877.
8a Tamtéž. s. 878.
85 Tamtéž.
86 Tamtéž.
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Obrázek 2l Vojáe:i l04. pě,šiho pluku87

Strážnice si na čas vyzkoušela, jaké to je b t posádkovym
městem. Kasárna ve městě však nevyrostla a vojáci se stěhova|i
jinam. Zistává otázkou,jestli by občanó města o vojenskou po-

sádku stáli. P ineslo by to jistč adrr problém , které by patrně

zv šení prestiže města ncvyvážilo. Vc městě v meziválečném
období udržovali po ádckjcn policisté a četníci a vojenskéjed-
notky se do města dostirvaly jcn v době cvičení (tzv. manévr )
a rnobiliztrcc v roce l938.

Místo závěru pár podnětri k zamyšlení

Dnes se m žeme setkat s polemikami, jestli bylo rozbití ra-

kousko-uherské íše správné. P ívrženci obou protich dn ch ná-

zoril dokáží zahrát na emocionální, nostalgickou či p epjatě

nacionální notu. Řada z llicll zlt1,1tlIllíll/t, ž,c vznik Českosloven-
ska a rozpad Rakouska-[Jlrct,sl<lr lrclryl izolovan proccs. Johann
Wolfgang Briigel, histolik z ;lt,rlstt,cclí rlloravskych Něrncri (ro-
dák z Hustopečí), považtlvltl rtlzl-tlttl llakouska-Uherska za ne-
vyhnutelny.88 To zárovcti trtt;lrlvítlli i rra otázku z první věty od-
stavce. Pokud by se dč_iiny rrrč,ly rrllír,lrt .jilryln strrěretn (kontra-
faktuální historie je dncs sicc rllllíllcllyrll. ;-lrcsto vrtkavym snrě-
rcm historiografie), muscltl by tlrljit l<c zttlčně celé ady postojri
a proces . Zachování Raktlttslilr-[]ltcrska .jako takovó by jistě
světovli mír a,,spásu lidstva" ttc;li,irrcslrl. Ncvolc českého etnika
v či vládč Němcri aŽidťr sc sč.ílltllr ;ltr cclii tllotrlrá desetilctíp ed
první světovou válkou (vícc lrir;li,íkliltl (zv. bo.j o radnice lnorav-
sk ch rněst). Podobně tonltt byltl lttczi Sltlviiky v či Mad'ar m.
Světová válka konflikty jcštč vytrs(i,illt lr stlttži(í viiše zrníněnyclr
národnostních skupin v intcltcíclt 1rlctlcltrlzíhtl ob<lobí se staly
nemožn rni.

Zásadni vliv na podobu tlovólltt sllittl si v 1lrt'rbčhtr svčtovóho
konfliktu usurpoval zahraničrlí tltlllrlj (lrl' rrž 1ltlliticky, tak hnutí
čs. legií). Krásn p íklad nltižclttc rrlr.jíl rl l)tltlkitrptttskó Rusi,
o jejírnž p ičlenění k Českoslovcttslitt v 1ltltlsllttč rtlzhtlclli Rusíni
žijíci v zahraničí, zatitnco dolnlrcí 1ltllitič,lí ;lrctlstavilcló tcndo-
vali k vytvo ení samostatnólro sttiltr. pt,í1llrtlllč pr"-ipo.jcrrí k Ukra-
jině nebo Mad'arsku. Vytvor--cn í slttlttlstlll ttť.|ro ('cskoslovenska
nebylo obratem o l80o. Stálc sc v ttllttlhótll Itavazovalo (bohu-
žel) na tradice rakousko-uhcrskó ttlotlltrchic. Nov stát p-evzal
krorně zákonrj také étos poIitika,crri lr l.Lizllych nacionálních
a nábožensklich pletich. Hranicc trovóhtl stliltr ncbyly po stránce
etnického složení obyvatelstva rrc._j š('astrlčj ší. Problétn tnczi

87 Městské muzeum Strážnice.
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88 Podrobnější rozbor
l9l8 l938. P cklad: Petr

viz Brůgcl, Johatttr Wolígarrg: Češi a Němc,i

Dvo áček. Plaha 2006, s, 51-75.
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Cechy a Němci neustal. Po první konflagraci na počátku repub-
liky se sice na nějakl čas utlumil, ale světová hospodá skákrize
na p elomu 20. a 30. let pohasínající uhlíky opět rozdmlichala
a spor se dostal do vrcholné fáze v roce l938 a následující druhé
světové válce.

Nástup první repubIiky znamenal obrat politického paradig-
matu. Z národnostní menšiny se stala vládnoucí většina a nao-
pak, Změnilo se obsazeni rolí, ale stále se hrálo se stejn m,,an-
sámblem". Kroniká si neodpustil jízlivou poznámku na adresu
starosty: ,,P es všecko udávání, jakžidé a Hov rka zaválkyke-
t'asili, nestalo se jim nic a ,ričinkovali' vesele dále."89 Jan Skácel
se v kronice vymezoval také v či d ívějšímu p ehnanému pro-
rakouskému vlastenčení Leopolda Noppa nebo bratrrj Neswedo-
vych, kte í se záhy po p evratu stali československ mi vlas-
tenci.90 ,,Nejeden černožlutyí Rakušák se naráz p ebarvil, hned
byl velikl m Čechoslovákem, - kdo m|uvil d ív jen ostentativně
německy, najednou uměl česky."9| Zbavit se prospěchá a,,p e-
vlékač kabátri" se neda ilo v dobč první republiky, jako se nám
to neda í ani dnes. A poda í sc to vrjbec někdy v budoucnu?

89 Městské muZc1_1ln Strážnicc, Pamětní kniha města Strážnice, s. t]63.
90 Kup íkladu Kamil Nesveda (rozenli jako Camillo Nesweda v Ra-

dějově do rodiny panského lesníka) se však za prvni republiky uplatnil
v čs. armádě a věrnost a oddanost myšlence čs. státu prokázal v období
druhé světové války, kdy se zapojil do protinacistického odboje. Po roz-
krytí odbojové organizace Obrarra národa, ve které p sobil, byl zatčen
gestapem, vláčen kriminály a bestiálně mučen, P esto nic o svych spolu-
pracovnících r-rcprozraclil a dobrovolně raději ukončil sv j život, nežaby
byl popraven. Zdroj: VHU PRAHA, Dostupné online: http://www,vhu,
czlkamil-nesveda/ (citováno 7. l l. 20 l 8).

9I Městské muzeum Strážnice, Pamětní kniha města Strážnice, s. 86 l .
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Adaptace je p eci základním cvolučním nástrojem, takže by-
clrom jednali vlastně proti pi'írodě. M že zvitězit morálka nad
p írodou?

První republika vyr stala v době krajně nevhodné pro etab|o-
vání k ehkého dcrnokratickóho zí,ízení. V Evropě se dostávaly ke
slovu r zné fonny totalitárních rcžirn , od fašismu, nacisnru či au-
toritá ské demokracie k levicovlirll republikárn rad a bolševismrr.
Tato zYizení v některych p ípadcch negovala konzervativní sta-
vovské společenské uspor"ádání zn-lize|ych monarchií, v l]lno-
hém rnrjžeme t'íci, že na tato zí.ízcrlí rtavazovala. ba ncdokázala
se z jejich dědictví vymanit. O prvorcpublikovérn Českosloven-
sku se hovo íjako o ostrově dcnloklacic uvnit radikalizující se
st ední Evropy. Tato demokracic byla pozoruhodná (z driešního
pohledu) tnírotl aplikace autority. Ncní to rnyšleno v negativním
s|ova smyslu. Autorita morálních vťrdcťr.jcštč nemusi znamenat
autoritá sk rcžitn, kde je autorita vyllucclla vojenskou silou
nebo jinyrni rc;lrcsivními složkami. Byt' byla rcpublika rozdě-
lená na mnoho tábor (dnes se nrnohdy nrluví o toln, že prezi-
dent a p edscda vlády dělí společnost na dva tábory), prokázaly
rnnohé rnyšlenkovó směry loajalitu a uznávaly autoritu tehdej-
šího prezidenta T. G. Masaryka nebo později E. Bencše. Ptáme
se, jak je to možlré'/ Jedná se z ejmě opět o relikt nronarchic,
kdy i pro adu politickych odprirc p edstavoval císa nepopira-
telnou autoritu, o kterou se opírala stabiIita íše. Dnes voláme
po jednotě, ale nebylo by zdravější politické, náboženské či
spoIkové diferencování společrrosti (v pozitivním slova smyslu),
abychom prost ednictvím rozllanitosti dospěli kjednotě a doká-
zali se op ít právě o takovou autoritu, jakou p edstavoval T. G. Ma-
saryk? Hledání takové osobnostije jcn na nás. NcmčIi bychom
se stále obracet do minulosti, ale hledat v současnosti či blízké
budoucnosti. Historie nárn mriže dát pouze inspiraci v rozhodo-
vání, niko|i zaručeny návod či klíč k spěchu.
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