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Předmluva 
Josef Šrámek se narodil 26.10.1892 

Ve dvaadvaceti letech ho odvedli na frontu. 

● ve  věku,  kdy  většina  z  nás  se  zajímá  o 
zábavu,  případně  o  všeobjímající  pochopení 
dějin a společnosti 

● ve  věku,  kdy  jednoroční  vojenská  služba  v 
míru je považována jako příkoří 

● ve  věku,  kdy  každé  snížení  nezasloužené 
životní  úrovně  vnímáme  jako  sociální 
nespravedlnost 

Vzápětí zažil hlad, zimu, smrt... 

● lidi,  ze  kterých  se  v  blízkosti  nebezpečí  a 
smrti stala zvířata. Z některých draví zabijáci, 
z jiných jateční dobytek 

● situace,  kdy  o  životě  a  smrti  rozhodovala 
náhoda 

● nemoc, která znamenala smrt protože nikdo 
nemocnému nepomohl. 

● útěk  do  zajetí,  jako  jediné  racionální 
východisko  člověka  pošlápavající  všechnu 
ideologii, které věřil. 

● stovky dní, kdy pravděpodobnost, že se dožije 
něčeho lepšího se blížila nule. 

Ve svých nejhorších dobách si  psal  deník.  Téměř 
zázrakem  ho  zachránil  i  v  situaci,  kdy  zajatci  v 
karanténě byli svlečeni do naha a kromě vzpomínek 



jim  nebylo  necháno  nic.  Díky  tomu  se  dnes  s 
odstupem můžeme podílet na jeho zkušenosti. 

I my máme své problémy, a někdy nemusí být malé. 
Tento  deník  nám  pomůže  si  uvědomit,  že  mohou 
existovat  i  situace  nesrovnatelně  horší.  Možná  nás 
naučí i těšit se z toho, co máme. 

Po válce se vrátil domů jako francouzský legionář. 

Oženil  se  s  Ludmilou  "Anči"  Novákovou  (která  je  v 
tomto deníku zmiňována) a měli spolu 2 děti, Josefa a 
Jarmilu.

Josef Šrámek zemřel  3. 2.1984.

Poznámka redaktora: 

Tento  text  obsahuje  výroky,  které  lze  chápat  jako 
hanobení  rasy,  národa  nebo  náboženství.  Je  mou 
povinností  upozornit,  že  tyto  výroky,  zachované  v 
zájmu historické autentičnosti

● nevyjadřují názor žádné žijící osoby, 

● nevztahují se k žádné žijící osobě ani skupině 

● netýkají se současných událostí.
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V rakouské armádě 

Září 26 (1914). 

Po  čtyřnedělním  výcviku  odjíždíme  z  Plzně  přes 
Budějovice,  Grund,  Vídeň  na  srbskou  frontu. 
Jedeme zabíjet lidi, kteří nám nic neudělali. "Bůh to 
chce," pravil nám polní páter ve svém kázání! 

Projíždíme  Solnohrad,  Semering  -  to  okouzlující 
divadlo nechávám nepovšimnuté - těžko se loučím s 
naší krásnou domovinou. Vzpomínám na rodiče a je 
mi smutno a teskno. Uvidíme se kdy? Vrátím se? 

Září 30. 

Minuli  jsme  Slavonii,  projíždíme  Bosnou  a 
vystupujeme  v  Dolení  Tuzle.  Dva  dny  odmoru, 
odtud  pěšky  do  Zvorníka.  Jdeme  dva  dny  v 
ohromném vedru do hor, blížíme se ke Zvorniku a 
slyšíme pozdravy kanonů. Přecházíme Drinu. 

Říjen 2. 

Jsme v Srbsku, v moři bláta, toho srbského bláta, 
kterého jsemtolik užil, tolikrát v něm ležel, kráčíme 
dopředu. Vidíme spálené kuči, první známky zuřící 
války. 



Říjen 5. 

Po třídenním bloudění bez mináže a chleba dorazili jsme dnes k 
našemu  batalionu. Leží  šest  hodin  od  Zvorníku  a  my 
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potřebovali plné tři dny! Vítání - každý najde známého 
- já jsem zde sám! Seznamuji se s kap. Jupou, kdesi 
od Unhoště. Hodný člověk, v době nedostatku a hladu 
přináší chleba. Prší a sněží, execírujeme. 

Říjen 8. 

Stavíme  deckung  v  bahně  a  vodě,  spím  v  loužích. 
Když nám voda naše obydlí zaplavila, stavíme nové na 
vršku. Prší den co den jen se leje. 

Říjen 10. 

Byli  jsme na hlídce  čtyři  hodiny daleko,  sotva jsme 
tam  došli,  musíme  nazpět.  Zůstávám  vzadu.  Ráno 
jsem došel, batalion se stěhuje - jdu pomalu za ním, 
nemohu, jsem vysílen. Tři dny jdu za kompanií a spím 
a jím u regimentů, které stihnu. 

Říjen 13. 

Dnes  jsem  našel  batalion  v  nových  zákopech  na 
pokraji  lesa.  Denně  hlad,  chleba  málo,  rozmáhá se 
mezi  námi  úplavice,  dyfterie  atd.  Porce  chleba  tři 
koruny,  Jupa  mě  zásobuje  chlebem  od  kuchyně. 
Čekám balíky, marně - p.t. feláci nám je rozkradli. To 
samé s rumem a vínem! Oficíři opilí, sekýrují a tlučou 
holemi. 

Říjen 15. 

Denně cvičíme "Marsch einz" a v žaludku nám kručí. 
A to jsme v reservě, jak bude teprve až budeme v boji? 
Píši často domů i do Ústí, ale málokdy něco dostanu. 
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Vojna  přituhuje  den  ode  dne.  Lidi  z  hladu  snědí 
konservu  -  na  dvanáct  hodin  uvázání  a  tři  koruny 
pokuty. Oficíři denně opilí! My máme i o vodu nouzi. 

Říjen 19. 

V nejlepším "šlapání"  začaly do nás padat šrapnely, 
rozutekli  jsme  se.  Úplavice  se  vzmáhá.  Též  první 
vešky. Hlídky se zostřují - čekáme Srby. Můj deckung 
je bezpečný, hůře až budu muset ven! 

Říjen 24. 

Srbové nám zabili kaprála na patrole. Krásné počasí. 

Jupa byl ve Zvorníku nakupovat, kšeftujeme s tabákem, 
čokoládou atd. 

Listopad 2. 

Dnes byl na nás noční útok. Srbové nás napadli - ale 
nepořídili. Naši oficíři byli zalezlí jak syslové. Měl jsem 
štěstí, kulka šla skrze střílnu okolo mé hlavy. Příští 
noc  útok nový,  tentokráte  prudší.  Jde  do  živého.  Z 
mého zákopu je vedení k nastražené pumě. V noci na 
patrolu do lesa, nepřítel na 300 metrů od nás! 

Listopad 5. 

Kupředu! Dnes ráno o 5.hodině  nasazené bodáky a 
nastupovat. V 8 hod. narazili jsme na Srby a došlo k 
srážce. Oni jsou výborně ukryti v kukuřici, decimují 
nás svými strojními puškami. Z mé čety z 56 lidí 32 
raněno  neb  mrtvo.  Já  dostal  kulku  do  čepice,  když  jsem 
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neopatrně  zvedl  hlavu.  Konečně  odpoledne  Srbové 
ustupují, ale zato jejich artilerie nám hraje.Noc trávím 
v díře narychlo vyhrabané. Můj druh Šimeček zasažen 
kulkou do krku. 

Listopad 6. 

Celí  promrzlí  vstáváme,  postupujeme,  jíme  v  lese, 
šrapnely do nás. Major a hejtman raněni. Při postupu 
jsme se dostali do pravého deště kulek. Kulka mi jde 
okolo  hlavy  do  mantle,  do  kterého  udělala  23  děr. 
Ležíme v srbských dekunkách. 

Listopad 7. 

Vstupujeme  do  Krupanje,  kde  držíme  hlídku  u 
přístupu do města. Vaříme slepice. Artilerie postupuje 
k Valjevu, které se ještě drží. Veliké nadšení, myslíme, 
že jsme již vyhráli válku, ano najdou se proroci, kteří 
tvrdí,  že  budeme  na  vánoce  doma.  Vždyť  to  i 
všemocný Vilém řekl! 

Listopad 13. 

Jdeme  do  Závlaky,  kde  v  noci  defilujeme  před 
sborovým  velitelem.  Jdeme  na  hlídku  s  kadetem 
Brejníkem na vrchy. Do rána jsme zasypáni sněhem. 
Mrzne. Našli jsme půl prasete a zelí, vaříme. Bydlíme 
v kučích a živíme se sušenými švestkami. 

Listopad 16. 

Nazpět do tábora, zde je mnoho zajatců, vedeme jich 
1300 do Ložnice. Při zpáteční cestě v ohromném blátě, 
zůstal jsem spát v kůče. Ráno jdu do Závlaky, vidím 
vesnici  pod vodou.  Veliké deště a snad také Srbové 
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způsobili rozvodnění. Celý train a pekárny pod vodou. 
Batalion je pryč a já se brodím po pás ve vodě hodinu 
cesty. Hledám ho, mám čas. 

Listopad 21. 

Po 3 dnech jsem konečně dohonil batalion ve Valjevu. 
Neměl jsem se cestou zle. Když se blížila noc,  našli 
jsme kůču, zabili ovci a pekli. Odcházíme z Valjeva. - 
Mrzne a padá sníh. Spíme v polích, hladoví, promrzlí, 
vysílení.  Jdu na patrolu a dostali  jsme se  do deště 
granátů.  Jako  zázrakem  jsem  vyvázl.  Jsme  docela 
blízko  Srbů,  kteří  obsadili  vrchy.  Denně  srážky  na 
patrole. Bez chleba - porce na 10 mužů, 3 dny bez 
mináže, polévka celý měsíc neslaná. 

Hledáme  jídlo  po  okolí,  sháníme,  co  se  dá,  hlavně 
jablka a švestky. 

Listopad 27. 

Postupujeme ve sněhu po kolena. 

Došli  jsme  na  vrchy,  které  Srbové  tak  houževnatě 
drželi.  V každém zákopu mrtvý  Srb,  zmrzlí.  Srážky. 
Denně postupy i  ústupy.  Hladovíme,  a Maďaři  mají 
plné saky masa. 

Prosinec 1. 

Něco se  děje  -  myslím,  že  budeme utíkat.  Jsme co 
"rückzugbedeckung". Ležíme ve sněhu, hladoví, denně 
v ohni. Divím se opravdu, že jsem ještě bez pohromy. 

Prosinec 6. 

Marná námaho! Již 4. den střílíme. Srbové ze všech 
stran.  My  již  4.  den  bez  jídla,  bez  oficírů,  držíme 
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poslední  vrch.  Dnes  jsem byl  3krát  v  pravém dešti 
kulek, kompanie rozbitá, utíkáme každý jinak. Okolo 
mě praskají granáty do sněhu. Únavou nemohu již jít. 
Večer  sedám k  ohni  s  Maďary,  vtom Srbové  zde  - 
"Bacaj puški"! 

Jsem  zajat.  Srbové  nás  hned  obírají.  Nechci  vydat 
moji  peněženku.  Srbák mě uhodil  kolbou,  padám k 
zemi. Vtom jede srbská artilerie, jsem zachráněn. 
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V srbském zajetí

Prosinec 9. (1914) 

Kragujevac! Po třídenním putování plném útrap a 
svízelů. První, co bratři Srbi udělali, že nám svékli 
mantle a oblékli se sami do nich. S botami totéž. 
Vše, co mělo nějakou cenu - prádlo, deky, hodinky, 
peníze, všechno se jim hodí. Naše celá strava za 3 
dny byla 3 půlky chleba. První 2 noci jsme spali na 
sněhu a viděli prvé bažiny. 

Prosinec 12. 

Dnes  jsme  přijeli  do  Skoplje.  Tři  dny  a  tři  noci 
nacpáni  ve vagonech dobytčích,  kde nemožno ani 
sedět. Nejdříve nás vodili po městě sem a tam, pak 
nám dali každému l chleba a kus špeku a hajdy! 
Byla to hrozná jízda. Zde jsem dostal první vešky, 
národní  to  nezbytnost  srbskou,  kterých  jsem  se 
nezbavil, dokud jsem byl v Srbsku. 

Prosinec 15. 

Již  jsme  ubytovaní.  Bývalé  konírny,  špatné  pro 
dobytek,  ale  dobré  dost  pro  "Šváby".  Je  nás  zde 
namačkáno několik tisíc. Strava stále stejná, zelná 
polévka  a  ovčí  maso.  Píši  domů  první  lístek. 
Prozatím nepracujeme. Počasí zde je nádherné, jak 
u nás v květnu. 



Prosinec 20. 

Rozmáhá  se  nemoc  mezi  námi,  tyfus  a  úplavice. 
Denně umírá víc a víc lidí. Vinu nese špatná strava a 
nečistota, jakož i mizerná voda. Zakazují nám ji pít, 
ale nic jiného není a polévka je samá paprika. Vešky 
se rozmohly. Prát nemůžeme, není kde a usušit teprve 
ne. Tak prostě místo vybírání je kartáčuji. Jsou všude, 
v košili, v ponožkách, blůze a mantlu a čepici. Najdeš 
je ve vlasech, ve vousech, zkrátka všude. Najdeš-li jich 
v košili  150, není to tak mnoho! Vybereš-li  je  jeden 
den, ráno jsi jich zas plný. 

Ležíme  na  zemi,  sláma  žádná  a  to  ještě  nesmíš 
naznak,  nýbrž  na  boku,  poněvadž  třeba  místo. 
Nejhorší je v noci, kdo jde ven, nemůže projít a šlape 
po nohách, po hlavě. Vládne zde batina. Pro nic za nic 
dostaneš  ránu,  nebo  bejkovcem  a  můžeš-li  rychle 
zmizet, štěstí pro tebe. Vládne zde všemocný gospodin 
kapitán Dogič, zvíře v pravém slova smyslu. "Ja sem váš 
Bog,  já  možem  ta  vás  své  ubijim" je  jeho  oblíbené 
pořekadlo.  A  naši  feláci,  Chorvati  a  Bosanci,  mu 
statečně pomáhají, bijí a fackují na potkání. 

Prosinec 24. 

Štědrý  večer.  Co  vzpomínek  probíhá  hlavou!  Jaký 
rozdíl před rokem a dnes! Co asi dělají moji rodiče v 
tuto chvíli! Stmívá se, já ležím ve svém vyvýšeném loži 
(spím ve žlabu). Vlezl jsem si sem proto, abych neležel 
v  té  nečistotě  a  proto,  že  sem vešky  tak nemohou. 
Ležím  a  vzpomínám,  tak  vzdálen  od  své  domoviny. 
Několik  jablíček  a  za  l  dinár  čokolády  je  moje 
štědrovečerní  večeře.  A to  ještě  jsou mnozí,  kteří  si 
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nemohou  ani  to  dopřát.  Vše  ztichlo  -  každý  snad 
vzpomíná  a  kdyby  tu  bylo  lepší  světlo,  viděl  bych 
leckterému  slzu  v  oku!  Jak  smutno  nám  u  srdce. 
Poslouchám - tam z rohu od 102. Rg. pomalu nesměle 
první  zvuky  písně  "Kde  domov  můj".  Každým  to 
zachvěje. Hlasů přibývá a naším chlívem zní velebně 
píseň,  vyznačujíc  tak  naše  city!  Hluboké  ticho  a 
pojednou  zazní  "Narodil  se..."  A  zase  ticho.  Každý 
vzpomíná.  Nyní  večeře  a  pak  se  připravují  na 
půlnoční. A mnohý, který se již dlouho nemodlil, prosí 
toho, jenž světu mír přinesl, o brzký mír a o štastné 
vrácení se! Bude to kdy? 

Prosinec 27. 

Svátky jsou pryč. Na Boží hod jsem pracoval celý den 
a postil se. Kus sýra a chleba byl můj oběd. Chodíme 
na práci denně, je různá. Na nádraží, na stavby, čistit, 
kopat, presovat seno, dělat cesty. Ráno nás vyženou v 
1/2 6 na dvůr. Tam stojíme hodinu v dešti a zimě, 
většina lidu bosá. Dogič obchází s bejkovcem v ruce, 
naši  feláci  a  žandárové  dělí  party.  Konečně  vše 
rozděleno.  Práce  se  moc  nepodělá.  Kdo  pracuje  na 
cestě,  jde  hledat  vši,  ti  kteří  jdou  přes  město,  se 
rozejdou, jedni jdou pít do kafany, druzí na výdělek, 
třetí žebrat. Když číča přivede ze 300 lidí na nádraží 
80, zakleje "Majku jim švábskou jebem u dupy" a věc 
je  vyřízena.  Kolik  nás  mají  všech,  to  nespočítají 
kdybychom tu byli ještě 5 let. 

Prosinec 31. 

Poslední  den v  roce.  Vzal  ho čert,  pěknou věc nám 
nadrobil.  Vzpomenu-li  si,  jak  pěkně  jsme  ho  vítali 
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(bylo  to  tuším v  Krásném Březně  v  Českém domě), 
mám zlost! 

1915 

Leden 1. 

Nový roku, co neseš nového? Dost špatně začal, nosím 
pytle  celý  den  na  nádraží.  Dnes  jsem  vyklouznout 
nemohl. 

Leden 5. 

Jsem nemocen. Horečka, za chvíli zima, nemohu jíst, 
jen bych pil a ta voda naše zabíjí. Ležím jako pes na 
zemi, nikdo se nepodívá, nikdo si nevšimne. Ostatně 
nejsem sám, víc jak polovina mužstva leží. Epidemie. 
Ve  městě  není  lépe!  Nemocnice  přeplněné,  lékaři 
schází,  bolničary  jsou  zajatci,  z  nichž  největší  část 
jaktěživa nemocného neměla v ruce. Zato okrást je, v 
tom jsou mistři! 

Leden 10. 

Již  je  mi  zase  lépe,  že  mohu  chodit.  Dnes  mě  již 
vyhnali na práci. Nosit pytle s moukou - a jdu sotva 
sám. Hlásil jsem se k visitě. Seřadili nás na nádvoří, 
přišel  Dogič  s  bejkovcem a  visita  začala  -  "Co tebe 
pálí?"  -  "Bolí  mene  glava  "-  "Pizda  ti..."  a  bejkovec 
švihá přes záda. My druzí již nečekali a hned bylo po 
visitě. 
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Leden 14. 

První lístek z domova. Karel píše, tatínek je rád, že jsi 
z nebezpečí.  Kdyby ale věděl,  jaké je zde nebezpečí. 
Denně umírá sta zajatců v největší  nečistotě. Vší je 
tolik, že to už není k vydržení. Košili jsem nepral už 
měsíc.  V nemocnicích umírají  lidé bez pomoci,  není 
lékařů, není léků, není postelí, ba ani jídlo. 

Leden 17. 

Stále  nové  zprávy  o  míru.  Nedostatek  čim  dál  tím 
větší. Není chleba, někdy je fialový, jindy žlutý. Jsme 
již  6.den bez mináže,  nejdříve  scházelo dříví,  potom 
voda  a  nyní  maso.  Čekám  peníze  z  domova,  ale 
marně, zde to rozkradou šarže. 

Leden 23. 

Denně  na  práci,  místo  mináže  povidla,  a  výprasky 
denně. Vězení  zde nemají  a soud je  báječně prostý: 
"Pětadvacet  na  dupu".  Ten,  kdo  je  dostane,  má 
památku na několik dní. 

Leden 28. 

Epidemie  dostupuje  svého  vrcholu.  Naše  přeplněné 
chlévy  prořídly  úžasně,  více  jak  polovina  se 
vystěhovala za bílou zeď. Lidé,  kteří  večer jsou plni 
života, ráno nevstanou. 

Únor 5. 

Měli  jsme  tu  návštěvu  řecké  hraběnky,  přivezla  s 
sebou bedny prádla, cukru, čaje. Dostal jsem košili, 2 
kapesníky a cukr. Presujeme seno a jezdím s volma. 
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Tu a tam dostanu lístek z domova nebo z  Ústí,  ale 
chodí to mizerně. 

Únor 14. 

Byl jsem komandován za bolničara do nemocnice, ale 
vida ten nepořádek tam, utekl jsem. Z 1200 zajatců 
zde ve Skoplji zbyla nás hrstka. Zase několik dní bez 
mináže, zkažený sýr, povidla za oběd. 

Únor 26. 

Odjíždíme ze Skoplje do Djevdjekie. Je to při samých 
řeckých hranicích na trati Niš-Skoplje-Soluň. Je nás 
15, jsme komandováni za bolničary. Je to hezké město 
obydlené Turky, Bulhary, Řeky atd. Krásné počasí. Je 
zde  asi  na  500  Rakušanů  v  službách  americké 
lékařské  misie.  Někteří  užili  zlaté  časy.  Američani 
přivezli s sebou všechno možné, prádlo, medikamenty, 
postele, konservy, cukr, čaj, petrolej, boty, inu vše. 

Začínají dělat pořádek a zařizují nemocnice a oddělují 
raněné od tyfusových. 

Únor 28. 

Jsem bolničarem. Nemocnice je bývalý turecký státní 
magazín,  ohromná  budova  o  5  poschodích.  Dostal 
jsem sobu VI. Je nás 5 bolničarů a máme na starosti 
přes  80  nemocných  tyfusových.  Hrůza  se  podívat. 
Většinou Srbové, rekruti, hubení s omrzlými nohami. 
Leží na slamnících na zemi, v nečistotě, jakou jsem v 
životě neviděl. Nemohou na nohy, záchody jsou daleko 
-  poněvadž  strop  je  z  prken,  kape  a  teče  na  ně 
seshora, inu hotové peklo. Každý den jich umírá 6 až 
8 a na jejich místa čekají již jiní. 
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Vši  hýbou  celým  barákem.  Medicina  žádná,  doktor 
přijde  jednou  za  3  dny.  Máme  hrozně  práce.  Nosit 
mináž, rozdělovat, uklízet, nosit vodu (do 3. poschodí), 
dávat obklady. Nevím, jak dlouho to vydržím, i v noci 
se musí držet služba a dávat obklady. A za všechnu 
námahu dostane člověk jen nadávky. Celý den slyšíš 
jen samé nadávky a jebání. Chorvati a Bosanci obírají 
mrtvé,  prohledávají  je,  já  bych  na  ně  nesáhl,  ani 
kdyby tisíce měli. Boty a šatstvo z nich hned prodaji. 

Březen 2. 

Mám  horečku  39°,  ale  pracuji  stále,  bojím  se 
ulehnout, neb kdo zde ulehne, málokterý vstane. 

Březen 22. 

Konečně zase při vědomí. Nevím, co se se mnou dělo po 20 
dní. Sedm dní jsem prý vůbec nic nepřijmul, později 
jen  čaj  a  mléko.  Měl  jsem  už  také  41°  horečky. 
Pomalu jsem se vzpamatoval. Nevěděl jsem, kde jsem, 
jak se jmenuji. Jsem sláb, že nemohu se ani postavit 
na nohy. 

Březen 25. 

Pomalu  nabývám síly  a  zároveň  hladu.  Snědl  bych 
pětkrát tolik, co mi dají. Mundur a mantl mně zatím 
ukradli, takže jsem holý. moji tašku náprsní též, měl 
jsem  tam dopisy  a  asi  4  koruny.  Tašku  jsem  viděl  u 
jednoho  Srbáka,  ale  když  jsem  ji  chtěl,  tak  mě  uhodil.  Hlad 
mám ohromný a peníze žádné. Za poslední 2 dinary 
jsem koupil chleba, pečené maso a víno. 
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Březen 28. 

Dnes jsem byl  propuštěn  z  nemocnice  a  poslán na 
komando.  Nastaly  zde  ohromné  větry  a  nemocným 
omrzly nohy v nemocnici. 

Duben 4. 

Jsem  zase  už  bolničarem,  tentokráte  v  "Hotel 
Magasin". Starý turecký tabákový magazín. Jsou zde 
jen  ranění  nebo  omrzlí.  Zde  je  již  lepší  pořádek. 
Američani a naši lidé to mají v rukou. Práce dost, ale 
jídla také dost. Líbí se mi zde. Na zahradě nám kvetou 
fíky. 

Vlepen článek ze Samostatnosti  z 15.II.1918 (článek 
není celý.) Opis: 

Nebylo zbraní,  byl nedostatek  munice,  nebylo oděvů,  
ani  sanitárních  potřeb.  Nedostatek  komunikačních  
prostředků  zaviňoval  i  špatnou  dopravu  potravin  a  
následek toho byl, že z větších center,kde byly pro nás  
opravdové  sympatie,  rozprchli  jsme  se  po  nově  
osvojených srbských krajích, kde lid, ač v jádru dobrý  
a slovansky pohostinský,  přece většinou -  a to  jen z  
pouhé  neznalosti  -  nechápal  našeho  odboje  tak,  jak  
toho  zasluhoval.  Jen  šťastlivcům  podařilo  se  už  v  
těchto  dobách vmísiti  se  mezi  hérojské  obránce stále  
ještě ohrožené malé srbské vlasti.  A pak v patách za  
námi  vplížila  se  do  Srbska  hrozná  epidemie  tyfová.  
Kolik  českých  hlav  a  rukou  pomáhalo  v  
nedostatečných  lazaretech  a  bolnicích  srbských,  aby  
zdolán  byl  nepřítel  tak  zarputilý.  A  právě  proto,  že  
pomocnou  tuto  službu  konali  jsme  s  pravým 
porozuměním, obětavostí a láskoou v tvrdých poměrech  
života  balkánského,  hynuly  stovky,  hynuly  tisíce  
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našich hochů, po boku těch, kdo s nadlidským úsilím a 
nedostatečnými  prostředky  postavili  se  na  odpor  
zákeřné nákaze.  Drobné dřevěné křížky na srbských  
hřbitovech jsou bolestným památníkem těch hrozných  
dob, ale tato ušlechtilá naše snaha a práce sblížila nás  
tak s .... (další pokračování chybí). 

Duben 20. 

Američané  odjeli  -  a  Dr.Borssič  převzal  nemocnici. 
Ohromný poplach, Bulhaři přepadli  srbské vojsko u 
Strumtce. Mnoho jich pobili. Obyvatelstvo se stěhuje 
obávajíc se Bulharů. My dostali  celý vlak raněných, 
ale v jakém stavu! Pokrytí krví, v bezvědomí, umírající. 
Celou noc a celý den obvazujeme a omýváme. Mnoho 
jich zemřelo již první noc, někteří jsou v agonii, jiní 
nesou  hrozná  zranění.  Jeden  má  16  bodnutí 
bajonetem. Bulhaři si vedli jako zvěř. 

Duben 26. 

Máme nyní jen raněné, kdo dostane horečku, jde do 
druhé  nemocnice.  Mám  se  nyní  dobře.  Všeho  je 
nadbytek, mléka, čaje i vajec. Málokdy dostanu co z 
domova. Stále se těším, že snad bude již brzo konec a 
zatím píší noviny o vypovězení války Itálií. 

Duben 30. 

Nový sobar Srbák začal dělat vojnu, ale brzo povolil. 
Přišel jsem mu na šmejdy a musí být zticha. Seznámil 
jsem se s Roubíkem. První transport na stavbu dráhy 
do Kněževace odchází. Příjdem pryč všichni. 
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Květen 5. 

Odjíždím z Djevdelije do Niše na stavbu dráhy. Dostali 
jsme 2 dinary na cestu. Než jsme v Niši došli z nádraží 
do maštalí, promokli jsme na kůži. Zde spíme a nové 
překvapení  -blechy.  Veliké  jako  mouchy  a  v  1/2 
hodině  jich  máš  na  sobě  na  sta.  Na  spánek  ani 
pomyšlení. 

Květen 7. 

Dostali jsme každý 3 chleby a kus uzeného masa na 
cestu a jdeme přes Niš do Knaževace. První noc byla v 
lese, promrzl jsem na kost, bez mantle, bez deky spát 
ve  vlhké  trávě.  Druhá  noc  byla  lepší,  spíme  v 
opuštěné  škole.  Cesta  stále  obtížnější  přes  vrchy, 
rokle, jaké jsem ještě neviděl. 

Květen 15. 

Po dvoudenním oddechu v Knaževaci,  kde jsme byli 
ubytováni  v kafaně a spali  pod stoly,  jdeme k búro 
sekcii.  Každý  dostal  pár  opánků,  někteří  nějakou 
bejkovcem. 

K večeru dorazili jsme do Banice, kde jsme se koupali 
v  teplém  prameni  a  naše  mundury  vyvařovali  v 
kotlích. Když jakž takž uschly, šli jsme na nocleh do 
Ragostě,  kde  jsem  spal  s  několika  kamarády  v 
kurníku. 

Květen 23. 

Po  celodenním  obtížném  a  nesmírně  nebezpečném 
pochodu došli jsme na místo. Za obydlí nám vykázána 
ohromná  jeskyně,  kde  je  postavena  kuchyň.  Kolem 
dokola  skály,  pod  námi  divoký  Timok,  nad  námi 
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kousek modré oblohy, naši společníci orlové. Travičky 
nevidíš,  samá  holá  skála.  Hotová  pustina.  Pěšinky 
musíme vytesávat, chybný krok a zřítíš se. Je nás zde 
35,  většinou  Češi,  se  šikovatelem  Roubíkem.  Za 
komandanta  je  nám  Černohorec  Theodor  Čejkovič, 
pacholek  první  třídy,  vypadá  jako  nějaký  uprchlý 
trestanec. Hoši mu hned dali jméno Babinský, které 
mu padne jako rukavička. S dubovkou v ruce, vždy 
připraven  zjednávat  si  autoritu  fackami  a  ranami, 
stává se pravým postrachem všech lidí. Staví se zde 
dráha,  která půjde přes samý most,  tunel  a násep. 
Vše se musí trhat dynamitem, práce velice namáhavá 
a obtížná. Spíme ve skále jako jezevci, a je mi zima, 
poněvadž  nemán  ani  mantl  ani  deku.  Strava  stále 
stejná, v poledne a večer fazole a kousek kozího masa, 
ráno zapražená polévka a l chleba na den. 

Červen 3. 

Nedělám ve  skále,  nýbrž  chodím denně pro potřeby 
pro  kuchyň  a  chleba.  Musím  vstát  ráno  o  4  hod., 
abych přivezl maso do 7 hod. Z porážky až do Glisury 
je vezou na vozech, odtud jej musíme nosit na hřbetě 
přes skály skoro jednu hodinu cesty. 

Dokud neprší, je dobře, ale když začne pršet, tak tu 
prší kolik dní a tu není možno vytáhnout z bláta nohy. 

Červen 20. 

Přibylo nám 120 lidí a pracuje se pilně. Máme plat od 
50 h do jednoho dináru, ale co platno, když nemožno 
ničeho koupit, mimo rakiju. Sekcie vyplácí, kdy chce 
(kdy má). 

22



Červen 28. 

Dnes  byli  zraněni  dva  zajatci  při  odstřelování.  Celý 
den  neslyšíš  než  samé  hřmění.  Dostáváme  místo 
polévky  ráno  povidla,  která  jsou  výborná.  Vaříme 
kávu,  hlad  nemáme.  Jednoho  si  vážím,  že  jsme  se 
zbavili  vešek.  Tu  a  tam  nějaká,  ale  přece  jsme  to 
vyčistili. Zato ale začínají blechy. 

Červenec 12. 

Partie vzrostla na 300 lidí. Přišli ze Skoplje a Brtolje. 
Každý má pěkné nové boty, které přišly od amerických 
Čechů.  Přišlo  prý  jich  30  tisíc  párů,  ale  Češi  jich 
dostali tak 3 tisíce. Ostatní rozkramařili Srbové. - V 
transportu přišel také Šalomon Hruška atd. 

Červenec 25. 

Dostal  jsem lístek  od  Karla,  je  odveden.  Z  domova 
dojde  málokdy  zpráva.  Někdy  lístek  z  Ústí  od  F.T. 
nebo A.M., ale také jeden od S.F. Stále myslíme, že 
snad bude již konec, nic o světě neslyšíme, jsme zde 
jak na pustém ostrově.  Postavili  již  provizorní  kolej, 
takže chleba vozíme na vozíkách. Každý den dojde k 
úrazům při střílení. 

Srpen 10. 

Den za dnem ubíhá a my stále otročíme. Bůh ví, snad 
máme  souzeno  se  nevrátit.  Zde  je  člověk  stále  v 
nebezpečí být zasažen kamenem. 

Srpen 25. 

Babinský vymámil na mně moje hodinky, které nešly, 
za 5 dinárů, ale přidal mi. Mám nyní 80 h. 
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Září 12. 

Stavba pokračuje báječně. Tunely proraženy, ohromně 
vysoké  mosty  zcementovány.  Tato  nákladná  trať 
zhotovena z  mozolů a potu zarobljeníků.  Lidé,  kteří 
jaktěživi podobnou práci ani neviděli, pracují s palicí a 
klínem jako by  to  dělali  od  narození.  Zde  se  nikdo 
neptá  na  tvoje  zaměstnání,  dostaneš  krampu  nebo 
kolečko a hajdy! 

Září 25. 

Jezdím  nyní  jen  pro  maso  a  obchoduji  s  ovocem: 
švestky,  hrušky,  ořechy,  okurky  ,  ano  i  jitrnice. 
Řezníci  na porážce udělali  jitrnice,  přivezl  jsem jich 
200 a hned byly rozebrané. 

Říjen 2. 

Dnes v noci uteklo 7 hochů do Bulharska. Nemáme 
tam daleko, asi šest hodin. Též z druhých km utíkají 
denně. Máme strach ze zimy, bude zde veliká, koupil 
jsem si  deku  a  kožíšek.  Dostal  jsem tento  týden  z 
domova dvoje peníze, jednou dinárů 10 a podruhé 12. 

Říjen 6. 

Zprávy  o  vpádu  Němců  do  Bělehradu  a  zakročení 
bulharském.  Mnoho  poběhlíků  a  skoro  denně 
neštěstí,  hlavně  v  tunelech.  Slyšíme  v  noci  rány  z 
kanonů.  Babinský  nás  ujišťuje,  že  Bulhaři  "hraví 
manvry". Ale myslíme, že to nějak smrdí. 
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Říjen 10. 

Dnes  v  noci  jsme  měli  alarm.  Bylo  jasně  slyšet 
kanonádu  a  oheň.  Bulhaři  srazili  se  na  hranici  se 
Srby. 

Z Glysucy odešlo na 800 lidí dělat zákopy ke Králjevu. 
Ohromné  rozčílení  v  Knaževaci.  Civilní  obyvatelstvo 
utíká.  Dostáváme  každý  dvě  deky,  dvoje  opánky  a 
prádlo na cestu. 

Říjen 16. 

Ütíkáme před Bulhary, kteří jsou již v Knaževaci. V 11 
hod.  přišel  rozkaz  "Utíkat",  mináž  jsme  vylili,  pytle 
hodili  na  záda  a  jdeme  do  Niše.  Nářadí  se  nese  s 
sebou, jakož i kazany. 

Je  to  ohromné  procesí,  zajatci,  Srbi,  civilové,  celá 
Sekcija,  vše  prchá  skrze  tunely  -  silnice  k  Niši  je 
přeříznuta. 

Říjen 19. 

V Niši.  První  noc přenocovali  jsme v tunelu a ráno 
plným  kvapem  přes  vrch,  nehotové  mosty  ke 
Gramadě. Cesta ohromně nebezpečná a ještě táhneme 
s sebou všechno nářadí a těžké kazany. Druhou noc 
jsem našel v pytli s poštou lístek z domova Toníkovi 
(nevlastní bratr). Chleba zde stojí plné vozy a množství 
sudů s povidly. V noci dojeli jsme do Niše a šli spát do 
strojovny. 

Ve městě panuje ohromný zmatek a  panika,  vše se 
stěhuje, vláda je prý již v Prokuplji. 
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Říjen 20. 

Naši  táboří  na  louce  za  městem.  Přivezli  ohromné 
množství rakouských comodek, zajatci se rvou o ně i 
já  šťastně  ulovil  jeden  pár,  třeba  za  cenu  rány 
bejkovcem.  Zde  shromážděno  na  8  tisíc  zajatců. 
Znovu rozdáván chléb a povidla. Celý den prší. Na noc 
jsem opět utekl do strojovny. 

Říjen 22. 

Po  celodenním  pochodu  došli  jsme  v  10  večer  do 
Prokuplje,  kde  nás  nacpali  do  kafan.  Spíme 
namačkáni po zemi. Druhý den odstěhovali  jsme se 
na louku. Celý den prší a celou noc, jsem promočen 
na kůži. Prší stále, koupil jsem za 3 D dřeva, dělám 
ohníček a osušuji se. Stěhujeme se na druhou louku. 

Říjen 25. 

Došli  jsme  do  Koršumlije,  kde  spíme  prvou  noc  v 
kafaně.  Zde  naše  parta  rozdělena.  Polovice  jde  s 
Theodorem někam spravovat cesty. Naši oficíři táboří 
zde. Začíná bída, hlad a vešky. Celý den jdeme přes 
hory, lesy, cestou necestou, bláta všude plno a stále 
prší. K večeru došli jsme v největším lijáku do vesnice, 
ale není místa, zavedli nás na luka. Sedíme ve vodě, 
prší  jen  se  leje,  zimou  se  chvěji.  Když  na  chvíli 
přestalo  pršet,  udělali  jsme  oheň  s  ohromnou 
námahou. Ale bouřka přišla a my museli utíkat před 
zátopou. Celou noc hřmí a pravá průtrž mračem. Je to 
jedna z nejhorších nocí, co jsem zažil. 

Ráno jdeme dále, moje deky namočené váží trojnásob, 
jsme umdleni, nevyspalí, hladoví, máme na den 1/2 
chleba, štěstí, že mám ušetřené peníze. 
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Říjen 28. 

Priština. Po 2denním nesmírně namáhavém pochodu 
přes lesy,  hory,  řeky bez  mostu,  dorazili  jsme sem! 
Nastala bída. Ten chleba na 2 dny sní se lehounce na 
l den a chceš-li koupit, platíš dinary dva až tři. Hoši 
prodávají prádlo, deky, boty za kus chleba. Naše stráž 
nás  okrádá  až  běda.  Nedovolí  nám  nic  koupit, 
přinášejí to sami a nechají si platit 10krát dráže. 

Jde se celý den bez zastávky, kdo zůstane vzadu je 
tlučen holí, kolbou, píchán bajonetem, vody se nesmíš 
napít, stále řvou - četyry a četyry. Silnice je zatopená, 
skoro čtyři hodiny jdeme po pás ve vodě. 

Priština  je  staré  turecké  město,  poloprázdné,  skýtá 
báječný pohled svými mešitami. Spíme ve smrdutém 
chlívě  plném  hnoje,  ale  jsme  rádi,  že  jsme  pod 
střechou. Dostali jsme 2 chleby na 5 dní. 

Říjen 30. 

Na dnešek jsme spali zase v dešti, naši stražári řádí 
jako divoši, bijí, kopají, okrádají. Na noc došli jsme do 
Orechovače, kde spíme namačkáni jeden na druhém. 
O spaní není ani řeči, poněvadž nemůžeme ani sedět. 

Listopad 2. 

Cíl včerejší naší cesty Prisren viděli jsme již v 
poledne.  Krásné turecké město  s  ohromným 

tureckým  hradem  a  s  velikým  počtem  mešit. 
Obklopen ohromnými vrchy skýtá báječný pohled. Zde 
hraničí  tři  území  Srbské,  Černohorské  a  Albánské. 
Jsme ubytováni  v  ohromných tureckých  kasárnách. 
Ležíme sice  na  zemi,  ale  jsme šťastni,  že  jsme pod 
střechou  a  že  můžeme  se  natáhnout  dle  libosti. 
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Odpočíváme zde 2 dny, využívám toho k prohlédnutí 
mojí košile a zbavení se alespoň poněkud těch bílých 
příživníků. 

Naše "sledovanje" je stále stejné, l  chleba na 2 dny. 
Nemít  svých  peněz,  musel  bych  prodat  deky  jako 
druzí, případně i boty a jít bos. A ještě štěstí, že mám 
své peníze ve stříbře, papírové nechce nikdo, ztěží je 
udáš za 6 dinárů. Říká se, že jdeme do Drače a odtud 
do  Itálie!  Všecko  jedno,  jen  když  se  dostaneme  z 
rukou těch lumpů srbských. 

Listopad 4. 

Jdeme dále. Slyšíme bulharskou kanonádu od Skoplje 
a  náš  komandant  provádí  "Eilmarsch"  (rychlý 
pochod).  Spíme  na  Kosovu  poli.  Kumanovo  prý 
dobyto.  Jdeme  samými  vrchy  a  roklemi.  Albánci 
nejsou zlí, ale sami mají hlad. 

Listopad 6. 

Jdeme stále pustinami. Po nějaké cestě ani památky, 
tu a tam nějaká rozbitá chatrč, stále se musíme brodit 
až  po  kolena,  poněvadž  přes  potoky  nejsou  žádné 
mosty.  Spíme  denně  venku,  v  lijáku,šťastni  jsme, 
můžeme-li  si  večer  udělat  ohníček.  Vypadáme  jako 
cikáni, rozervaní, bosí, hladoví a zavšivení. Dnes jsme 
šli  do  10  hodin  v  noci  a  došli  jsme  do  vesnice 
Preškoplje, kde jsou polní pekárny. 

Celý  den  musíme  čekat  než  nám  napečou  chleba, 
který zase dostáváme na 4 dny. koupil jsem ještě dva, 
takže mám zásobu. 
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Listopad 8. 

Po celodenním lezení z vrchu na vrch došli  jsme do 
Debra.  Jsme  ubytováni  ve  starých  tureckých 
kasárnách,  napolo  rozpadlých.  Jeden  transport 
zajatých Bulharů a několik Němců je zde. Máme hlad 
a Srbáci z nás tahají poslední halíře. Je to hrozné být 
vydán na milost několika trhanům, kteří tě okradou, 
svléknou a ubijí, kdy chtějí. Já se stále držím vpředu, 
ten, kdo se opozdí nebo nemůže, je tlučen a okrádán. 
Nevím však, stačí-li mi síly, moře ještě daleko a bída 
stále větší! Bože pomoz! 

Listopad 10. 

Včera naše četa rozdělena, my dostali jméno Rádničká 
četa  a  jdeme  stavět  cestu.  Komandantem  nám 
profesor prý Žižkovič, člověk s očima baziliška. Celý 
den  jsme  šli,  k  večeru  dorazili  jsme  do  arnautské 
(albánské)  vesnice  v  silném  dešti.  Komandant  nás 
chce ubytovat v kůči, ale Arnauti se zavřeli a nechtí 
otevřít.  Po  dlouhém a  marném vyjednávání  stražári 
vrata rozbili a my se nastěhovali. Avšak prší na nás 
stejně, poněvadž střecha je děravá.- Steblová je malá 
vesnička,  kupujeme  brambory  velké  jako  třešně. 
Arnauti  nám  prodávají  pečené  tykve  a  kukuřičnou 
mouku,  ale  jen  za  prádlo  nebo  boty.  Zřízena  zde 
kuchyně,  vaří  2x  za  den  vodu  a  v  ní  plave  trochu 
lupení  zelného.  Chleba  je  jen  někdy.  Kopá  se  zde 
cesta.  Začlo  mrznout  a  padá  sníh,  sháníme dříví  a 
rozebíráme  ploty  z  kůči  arnautské.  Ve  3  dnech 
nenajdeš  ani  kousek  plotu.  Arnauti  sami  rozebrali 
zbytek  a  poschovávali.  Vařím  z  kukuřičné  mouky 
škubánky  a  různé  jiné  speciality.  Je  to  nemastné, 
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neslané, ale chutná to všem výborně, doma by to snad 
ani pes nežral. 

Listopad 12. 

Smutné časy, již 3 dny žádný chléba a žádná mináž a 
máme  pracovat.  Zmíráme  hlady.  Prší,  potok  se 
rozvodnil  a  train  k  nám  nemůže.  Eman  Růžička 
odešel do kuchyně. Vaříme kukuřici a šípky. Dal jsem 
košili  a  spodky za trochu kukuřičné mouky.  Peníze 
srbské  Arnauti  nechtí  vidět.  Hoši  se  zbavují 
posledních dek za mouku. Na práci nechce nikdo jít. 
Dnes křičeli na nárednika: "Dej nám chleba anebo nás 
postřílej, takhle nemožno žit." Jsme zoufalí. 

Listopad 16. 

Dnes konečně po 6 dnech přišel chleba. Bohu díky! 
Na pět  dní  dostali  jsme 3/4 kg chleba!  Mináž stále 
žádná.  Hlad a  stále  hlad.  Mrzne a celou noc sněží, 
jsme strašně vysoko. Obrovské závěje a mnoho lidí je 
boso. 

Listopad 19. 

Mrzne a stále sněží. Dnes zase došla komora a zase 
každý dostal 3/4 kg chleba, ale úplně rozmočeného. V 
noci naše stráž byla povolána do Debra, jsme tu sami 
a  snad tu  i  zůstaneme.  Nevíme,  co  již  hlady,  stále 
sněží  a  mrzne.  Zprávy,  že  Niš  dobyta  od  Bulharů. 
Máme  přesvědčení,  že  se  do  Itálie  nedostaneme, 
nepřijdou-li však Bulhaři, zahyneme tu. 
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Listopad 20. 

Ve  12  hod.  v  noci  měli  jsme  alarm,  přijel  náš 
komandant  Žižkovič  a  dal  rozkaz  k odchodu.  Místo 
chleba na cestu musíme nést všecko nářadí a i celou 
kuchyni.  Jdeme  do  Elbasánu.  Stále  sestupujeme, 
otepluje se. Asi v 9 hod. ráno zpozoroval komandant, 
že několik lidí zahodilo cestou nářadí. Poručil zastavit, 
oddělit  ty,  kteří  neměli  nářadí,  a  nařídil  každému 
vysázet dvacet pět. Bylo to hrozné divadlo. Více jak 80 
lidí zde stálo, z nichž většina žádné nářadí nedostala. 
Nic platno prosení, spíš kámen by obměkčil než jeho. 
Byl jsem též mezi nimi, avšak podařilo se mi se ztratit. 
Ten,  kterému se dokázalo, že zahodil  sochor,  dostal 
50 ran, ale také již nevstal. 

Po  polední  šli  jsme  podél  kukuřičného  pole,  lidé 
jsouce hladoví sebrali několik klasů. Za to, když jsme 
zastavili  k  večeru,  zavolal  si  všech  šest 
Zugskomandantů  (mezi  nimi  Roubíka  a  Salomona), 
poručil jim lehnout si na silnici a vyplatili každému 
deset  ran.  Posléze  trest  prominul  a  prohlásil,  že  za 
trest nebude dnes kuchyně vařit. Spíme pod kolnou. 

Listopad 21. 

Ráno polévka ze zelí a v 6 hodin vycházíme. Před námi 
řeka  Škomba.  Musíme  přes  ni.  Skoro  l/4  hod.  se 
brodíme  ve  vodě  po  pás,  ba  až  pod  prsa  v  silném 
proudu. Několik hochů poraženo a odneseno. Jsme na 
druhé  straně  promočeni  a  mrzne!  Sestupujeme  s 
kopců do nížiny a jdeme po skalní stezce za hrozné 
bouře  sněhové.  Chytáme  se  skalní  stěny,  abychom 
nebyli smeteni do pod námi proudící řeky. Přicházíme 
na  starou  tureckou  silnici,  pohled  na  okolí  je 
nádherný. Od jižní strany ohromné ledovce Bitoljské a 
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od severu sněhová planina albánská, proti nám údolí 
Elbasánské  s  palmovníky  a  cypřiši.  Ale  nemáme 
žádný smysl pro tyto přírodní krásy. Mysl naši zajímá 
Elbasan a tam čekající chleba. 

Konečně v 10 hod. v noci dorazili jsme do Elbasánu, 
kde nás Turci ubytovali ve městě. Já ležím v turecké 
mešitě.  Turci  jsou  k  nám  velice  přívětiví  a 
dobrosrdeční.  Město  je  pravým  Eldorádem  kuřáků, 
tabák stojí zde 1kg 2 dináry 600 para. 

Vlepeny výstřižky s obrázkem - bez uvedení časopisu. -  
Opis. 

Vychytralí Albánci dovedli jako vždy i nyní využitkovat  
situaci.  Když  vzhledem  na  četné  tlupy  uprchlíků  
neodvažovali  se  ubíjet  a  loupit,  okrádali  nás  jiným 
způsobem  -  prodávali  potraviny.  Zde  kus  chleba,  
vlastně placky kukuřičné stuchlé, tvrdé, odporné chuti,  
tam  kus  slaniny,  jinde  opět  kukuřičný  plod  nebo  
brambor - a to vše musilo se skoro vyvažovat zlatem.  
Ostatní  peníze ztratily úplně cenu. Kdo měl zlato, ten  
ještě  jakž  takž  mohl  se  najíst.  Hůře  bylo  ostatním s  
bankovkami  černohorskými  nebo  srbskými,  ti  byli  
odkázáni na milost druhých. Ovšem bylo i dosti míst,  
kde ani  za zlato  nedalo se nic  koupit,  neboť Albánie  
byla před námi jdoucími skoro úplně vyjedena a my  
vlastně byli již poslední, kterým podařilo se uniknout.  
Bylo nám projít napříč Albánií, která snad ještě dnes je  
méně  prozkoumána  než  střední  Afrika.  Není  
cestovatele,  který  by  se  odvážil  mezi  nezkrotné  
albánské kmeny, které samy žijí v neustálém sporu a  
bojích,  kde  život  lidský  nemá  pražádné  ceny,  kde  
Albánec, má-li novou pušku, vyzkouší ji na nejbližším,  
koho potká, a lituje spíše náboje do ní než své oběti. 
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Hůře  bylo  s  jídlem.  Měl-li  kdo ještě  nepatrné  nějaké  
zásoby, žárlivě je skrýval. Za kus kukuřičného chleba 
asi libru těžkého platilo se 40-50 korun a bylo k tomu  
ještě  třeba  veliké  protekce  a  milosti  se  strany  
prodávajícího. 

Žalostný byl pohled na rakouské zajatce - a bylo mezi  
nimi značné procento Čechů, kteří snad dobrovolně šli  
do  zajetí.  Na  ty  se  ve  všeobecném  zmatku  úplně  
zapomnělo,  o  ty  se  nikdo  už  nestaral.  Vlekouce  se  
ulicemi,  vychrtlí,  a cáry rakouské uniformy, která jen  
chatrně pokrývala jejich zubožené tělo, podobni spíše  
kostrám než lidským bytostem, žebrali o kus chleba. 

(Připojen časopisecký snímek přechodu asi  6 lidí  a 3  
koní  přes  horský  hřeben).  Poznámka  -  podle  typu  
písma se nejedná o výstřižky z časopisu Samostatnost,  
spíše o nějaký obrázkový týdeník. )

Listopad 25. 

Nejen tabák,  i  chleba a maso jsou zde laciné.  1 kg 
masa ovčího 70 hal. Ale zase úraz, bankovky srbské 
nemají žádnou cenu. Jsi rád, dostaneš-li za ni 2 až 3 
dináry nebo-li čereky. Máme zde denně mináž a půlku 
chleba. Město je plné mešit, ale najdeš zde i obchody 
po evropsku zařízené. Rostou zde pomeranče a cypřiše 
jakož i  olivy.  Bohužel,  třetí  den po našem příchodu 
přišel  mráz  a  3  dny  padal  sníh  a  bylo  hned  po 
pomerančích. 

Zatím dorazilo sem více jak 2.000 zajatců, vyprávějí, 
co v horách Bitolských pomrzlo a zahynulo našich. Za 
5-6  dní  dostali  šálek  mouky  a  nemajíce  ani  dřeva, 
snědli ji takto. 
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Přišel i  můj kolega Vlček, byl jsem šťasten, že maje 
peníze,  mohl  jsem  mu  koupit  chleba  a  dávat  po 
několik dní mináž. Debru prý mají Bulhaři, Bitojl též a 
do Drače prý se nedostaneme, musíme do Valony a 
odtud  prý  do  Francie!  Dej  Bože,  abych  to  vydržel! 
Rozmohla se mezi námi nemoc, prý tyfus, ale myslím, 
že je to z hladu. 

Prosinec 2. 

Včera  jsme  odešli  z  Elbasánu.  Město  je  přeplněno 
zajatci  i  civily.  400  mužů  s  Roubíkem  odešlo 
spravovat  cestu.  Hned  za  městem  musili  jsme 
přebrodit  řeku.  Potkáváme  karavany  s  moukou 
americkou,  jdoucí  z  Drače.  Jsme ubytovaní  v  jedné 
arnautské kůče, ostatní si vystavěli deckungy. Jsme 
zase druhý den bez mináže a bez chleba. Nevědouce 
hlady  již  co  dělat,  chytli  jsme  s  Roubíkem kozlíka, 
podřízli a v noci uvařili. Též mužstvo krade po okolí 
telata, krocany atd. Arnauti střílí po nich z pušek. 

Prosinec 4. 

Večer  přišlo  asi  15  důstojníků  rakouských, 
nemocných a dnes přešlo tudy přes 600 důstojníků, 
rozedraní,  sešlí,  hladoví,  mezi  nimi  oberleutnanti. 
Cesta se netrhne. Tisíce a tisíce zajatců projde denně, 
každý  otrhaný,  bos,  spíše  cikánu  podoben,  žebrají, 
kradou  a  každý  hledí  jen  dopředu,  k  moři  k 
vysvobození.  Bohužel  sta  a  sta  jich  klesá  hladem, 
únavou,  nemocemi.  Nám  vaří  jednou  za  tři  dny 
polévku  se  zwiebackem  (sucharem),  ale  obyčejně 
dojde  k  útoku  na  kotle  a  je  třeba  hole  k  udržení 
pořádku. 
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Prosinec 7. 

Včera  přijel  komandant  se  svým  bratrem  a  šíří 
postrach kolem sebe. Asi čtyři Maďaři prodali lopaty v 
Elbasánu, byli udáni a zde je trestá. Nechá je uvázat 
ke  stromu na  3  hodiny  až  bolestí  omdlí,  pak  si  je 
posadí  ke  stolu,rozpráví  s  nimi  a  nechá  si  hrát  na 
housle.  Druhý  den  je  uváže  zase  a  dívá  se  na  to 
mučení. Tři zajatci utekli od party, byli přivedeni nazpět, museli 
si kopat hrob a on komandoval vojáky k jejich zastřelení.  Smrt 
jim odpustil,  ale  byli  uvázáni.  Ale  vrchol  zvířeckosti 
provedl dnes. Kuchaři nemající dříví šli porazit strom 

asi 600 kroků od kuchyně. Žižkovič je uviděl, přinesl 
si  ze stanu pušku a pravil,  že musí vyzkoušeti,  jak 
nese.  Zamířil  a  střelil  kuchaře  Janotu  do  břicha.  Když  jej 
přinesli,  pravil:  "Klesla  mi  ruka,  mířil  jsem  na  hlavu."  Když 
medik Krtička ze Slaného žádal převezení raněného do 
Elbasánu, odepřel a prohlásil "Nechať crkne, dostaje 
ubil  Srbínů."  Ubohý  Janota  zemřel  druhý  den  v 
ohromných bolestech. Takovému netvoru jsme vydáni 
v šanc. 

Prosinec 9. 

Jednou za  3  dny  dostaneme kolečko  sucharů nebo 
půlku chleba. Pěkné teplé počasí. Jdeme 4 km dále, 
kde  si  stavíme  deckungy.  Jdu  2  hod.  cesty  k 
arnautským  kůčám  sehnat  něco  k  jídlu.  Marná 
námaha. Zdálky již Arnaut křičí "Ska ič buka", hrozí 
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puškou  a  pouští  psy.  Nedivím  se.  Zajatci  táhnou 
krajem jak loupežníci, přepadají v noci kůče, kradou 
dobytek, drůbež, kukuřici.  Riskují  život,  mnoho jich 
Arnauti  ubijou, mnoho jich zmírá hlady v roklích a 
močálech.  To  nejsou  více  lidé,  to  je  zvěř,  hladová, 
která vraždí vlastního přítele pro kousek chleba. 

Viděl  jsem  následující  příhodu.  -  U  cesty  leží 
Rakušan, u něho dva Bosňáci. Dojde hlouček Čechů : 
"Co  zde  děláte?"  -"To  náš  brat  nemože."  Nemocný 
otevře oči a šeptá: "Já nejsem Bosňák, já jsem Čech, 
oni mě chtí ubít a svléknout." A na to hole měly hned 
práci  na zádech Bosňáků.  Vůbec,  bez pořádné hole 
nejde  zde  nikdo.  Panuje  právo  pěstní,  právo  kdo  z 
koho! 

Vlepen výstřižek z nějakého blíže neurčeného časopisu.  
Na  jedné  straně  obrázek  "Z  ústupu  srbské  armády.  
Bídná  albánská  chatrč,  v  níž  srbský  král  Petr  
přenocoval na slámě uprostřed hrstky svých vojáků." 

Na druhé straně je následující text: 

Po této improvizované silnici postupovalo se jen zvolna,  
husím pochodem a každý krok musil se vyměřiti. Chvíli  
co chvíli cesta byla zastavena nějakým padlým koněm,  
který  si  buď  zlomil  nohu  neb  učiniv  chybný  krok  
zapadl  do bahna.  A tak  záhy hromadily  se  po obou  
stranách cesty zdechlí koně, někde musilo se jíti přes  
celé hromady zdechlin, nohy klouzaly po měkkém ještě  
mase čerstvě padlých koní, jinde opět staré zdechliny,  
obklopené  mračny  much,  vydávaly  nesnesitelný  
zápach, a tam zas kůň, po kterém se kráčelo, zdvíhal  
ještě svoji hlavu a smutným pohledem jako by prosil o  
smrt.  Někde  bylo  vidět  Albánce,  kterak  se  zdechlin  
stahují kusy kůže na svoje opánky. 
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Cholera,  hlad  a  strádání  vyžadovaly  v  řadách  
uprchlíků stále nové a nové oběti a kdo únavou klesl,  
více  již  nepovstal.  Jako  řady  šílenců,  s  vyjeveným 
zrakem,  sami  blízcí  padnutí,  kráčeli  uprchlíci  kolem 
umírajích,  každý  staral  se  pouze  o  sebe,  pud 
sebezachování  ovládal  každého.  Kupředu,  bylo  
heslem, kupředu, dokud nepadnu sám. Syn zapomněl  
na otce, bratr na bratra, přítel na přítele. Nebyly řídké 
případy,  kdy  matky  odhazovaly  svoje  nemluvňata,  aby  
svobodněji  mohly se vléci samy kupředu. A padlí byli ihned 
olupováni od Albánců o to poslední, co na nich zůstalo. 

Těžko je tomu, kdo sám neviděl, představit si zubožený  
stav  kdysi tak vítězného a nyní prchajícího srbského  
vojska.  Vojáci,  vlastně  pouhé  jen  kostry,  potažené  
žlutou koží, kteří  již prchali  plné dva měsíce, odění v  
zablácených  hadrech,  ponejvíce  bosonozí,  odhazovali  
svoje zbraně, snad ani jeden ze sta neměl svou pušku,  
a bez hlesu volně se vlekli kupředu. Noha zapadala až  
po kolena do bahna a jen pracně postupovalo se krok  
za  krokem.  Každý  odhazoval,  co  měl  zbytečného,  a  
zbytečným záhy stalo  se vše kromě zbytků potravin,  
které, kdo ještě měl, schovával pro krajní případ. 

Prosinec 11. 

Ležíme a očekáváme lhostejně smrt hladem, vždyť již 
třetí den jsem nedal nic do úst. 

Srbská kavalerie jde tudy zubožená, vysílená, a ta nás 
zachránila.  V  nejkritičtějším  okamžiku  Bůh  nám 
seslal pomoc. Po cestě leží padlí koně. Vrháme se na 
ně jak smečka dravých vlků, uřezáváme kusy masa, 
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děláme  ohně,  vaříme  a  udíme.  Jsme  zachráněni 
padlými koňmi. Chutná mi jako nejlepší vepřové ten 
očouzený  ještě  polosyrový  kus  masa.  Opekli  jsme 
kusy  masa  do  zásoby!  Je  to  podívaná.  Každý 
pokrvácen, řeže a párá, ten hledá srdce, onen se snaží 
rozbít  kamenem  lebku,  koňský  mozek  předčí  prý  i 
vepřový! Každému záři z očí radost, dnes se najedl po 
tak  dlouhém  čase  dosyta.  Bohužel  mnozí  zaplatili 
smrtí  svoji  hltavost,  jdouce dále,  každých 10 kroků 
leží mrtvola ubožáka Rakušana neb Srba, kteří zmizí 
zde nepoznáni a jejichž drazí tam doma marně budou 
čekat! 

Prosinec 13. 

Včera  jsme  přišli  do  Lešina  a  večer  jsme  museli 
přebrodit  řeku Semeni. Řeka hluboká a prudká ,jde 
mi přes prsa, jednu chvíli proud mne nesl, dostal jsem 
závrať a cítil jsem se ztracen. V tom s druhé strany 
začli  na mě volat,  to mne přivedlo poněkud k sobě. 
Mnoho zajatců ostalo v řece, mnoho jich zemřelo přes 
noc. Rozdělali jsme oheň a celou noc se sušili. Ráno 
nám nechal komandant uvařit dva magorce, kteří již 
dodělávali. Z města přinesli kukuřičné placky, každý 
dostal  jednu  a  šli  jsme.  Prý  do  Valony,  kde  se  již 
naloďuje.  Ještě  před  odchodem zbil  komandant  asi 
padesát lidí za to, že přišli  pozdě. Bije je bejkovcem 
přes  obličej!  Na noc  jsme se  dostali  do  Ružné,  kde 
nám město dalo každému půl placky. Neseme kazany 
s sebou, dnes je nesla moje četa, Maďaři se hádali, 
nikdo  nechtěl  nést  a  komandat  nařídil  vysázet 
každému muži 12 ran. Je to první bití, co jsem dostal 
v Srbsku, nebylo to tak hrozné, poněvadž mi je sázel 
známý stražar, ale mít pušku, tak jsem lumpa střelil. 
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Řádí  jako  pominutý  pes,  den  ode  dne  hůř,  zdá  se 
nám, že občas šílí. 

Prosinec 14. 

Dnes jsme vyrazili časně zrána. Cíl vidíme před sebou, 
tmavé vrchy.  Tam musíme být  večer.  Poněvadž  tam 
nevede nijaká cesta, jdeme přímo přes bažiny. Naše 
četa z trestu nese dnes kazany znovu. Zpočátku jde se 
dobře, ale čím dále je cesta obtížnější, nohy se boří do 
bahna, stále musíš přeskakovat široké příkopy. Jsou 
to rýžová pole pod vodou. Po poledni jdeme ve vodě již 
pod lýtka, později pod kolena i po pás! Nohy se boří, 
padáš  a  ještě  neseme  kotle,  které  váží  80  kg.  Tak 
jdeme  až  do  večera,  umdlení,  rezignovaní,  divím se 
dnes  opravdu,  kde  sebrali  jsme  tehdy  tu  sílu! 
Nepřemýšleli  jsme  o  ničem,  jen  kupředu  nás  vše 
táhlo, tam za těmi vrchy, tam je vysvobození. Mnoho 
ubožáků zůstalo ve vodě, sklesli  vysílením a zapadli 
do  bahna!  O Srbio,  mnoho  máš  na  svědomí!  Večer 
jsme se dostali k vrchům a pomalu vyškrábali se na- 
horu. Zde ohromné cypřiše a olivy. Táboříme v lese, 
odkud  je  vidět  do  širokého  údolí  na  valící  se  řeku 
Semeni. Tisíce ohňů září po březích, to jsou zajatci, 
kteří přicházejí od Drače. 

Prosinec 16. 

Večer, když jsme se utábořili, promočeni až na kůži, a 
sehnali dříví, dal Žižkovič rozkaz : pouze l oheň pro 
četu,  což  znamená  pro  80  lidí.  Když  však  hoši 
rozdělali více ohňů, šel potmě od ohně k ohni a řezal 
ubožáky  bejkovcem  přes  obličej.  Bylo  to  hrozné 
divadlo, nezapomenu na to do smrti. Divím se, že nenašel 
se mezi 400 muži jeden, který by jej odpravil. Avšak byli jsme 
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již tak skleslí na mysli, že nám bylo vše lhostejné a že 
jsme  volali  smrt  co  vysvobození!  On  jsa  si  vědom 
svých  provinění  hleděl  svými  ukrutnostmi  udržet  si 
svoji autoritu a dovést nás až do Valony, kde shrábne 
peníze za naše vydržování  po celé cestě.  Dnes došli 
jsme  v  11  hod.  dopoledne  k  široké  řece,  měl  jsem 
strach, že se budeme zase brodit, nevida mostu, ale 
jsou zde vory a Arnauti převážejí.  V 11 hod. v noci 
jedeme na druhou stranu, kde táboří  tisíce zajatců, 
kteří přišli od Drače. Vyprávějí, co tam dostali mouky 
a chleba amerického, a my zde umíráme hlady. Drač 
je bombardována z moře i ze vzduchu, naloďují se tam 
srbští vojáci i civilové na Korfu. 

Prosinec 17. 

Prošli  jsme  dnes  městečko  Fiera,  které  je  plné 
italských vojáků všech druhů zbraní.  Jaký to rozdíl 
mezi nimi a námi. Jsou dobře ošaceni, výborně živeni 
a  my  vypadáme  jak  cikáni,  otrhaní,  bosí,  spálení. 
Cestou samé mrtvoly, zapáchající, našich i srbských. 
Jdeme  již  asi  3  hodiny  po  kotníky  ve  vodě,  žádná 
cesta, musíme se brodit přes strouhy po pás ve vodě. 

Odpoledne  dorazili  jsme  k  řece  Vojuši.  Na  druhé 
straně přijímají nás již Italové a do Valony již jen 2 
dny. Jsem šťasten, že konečně naše cestování končí a 
s  ním snad i  naše  útrapy.  Avšak na březích táboří 
několik  tisíc  zajatců  -  o  hladu,  poněvadž  Italové 
převážejí nejvýše 1.000 za den, a nás je zde na 8.000. 
Sekcie  přišla  s  námi,  musí  ale  do  Drače  a  s  nimi 
všichni vojáci srbští. Theodor musí též zpět, i na něho 
došlo. Zde je ohromná bída a hlad. Široko daleko nic 
k  sehnání,  ani  dřeva  není,  lámeme  trní.  Za  srbské 
peníze nikdo nic nedá, a i kdyby dal. já jsem již hotov. 
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Kousek kukuřičné broje 8 čereků! Zde platí jen čereky 
a  liry.  Zde  se  nikdo o nás  nestará,  všechny naděje 
jdou na druhý břeh. 

Prosinec 18. 

Dnešní  noc  nezapomenu,  co  živ  budu.  Ulehl  jsem 
večer do příkopu do trní, v noci přišla bouře, liják, jsa 
unaven, neprobudil jsem se, ač jsem úplně ležel ve vodě. Celou 
noc prší a dnes celý den. Naše situace je zoufalá. Řeka 
se rozvodnila a nemožno převážet. Dnes sebrali na 60 
mrtvých  vysílením.  Je  to  hrozný  pohled  na  nás.  Z 
každého visí cáry, bosí s omrzlýma nohama, zarostlí, 
nemytí,  všechno to utrpení  dlouhé cesty zříš jim ve 
tváři.  Ničím nejsi  jist,  v  noci  vezmou ti  pod hlavou 
brotsack (chlebník),  deku,  mantel  a  vůbec,  co  máš. 
Lidem,  kteří  slabostí  již  nemohou  vstát,  svlékají 
mantle a boty a prodají. 400 lidí z Radučké čety nese 
dnes  kazany  a  nářadí  zpět  do  Fiera,  kde  to  vše 
Žižkovič prodal. 

Prosinec 19. 

Stále  prší  a  mrtvých  přibývá.  Převážet  se  nemůže, 
řeka rozvodněna. Přivezli  Taliáni  fasung - 1 kolečko 
sucharu, to je jídlo na 3 dny. Druhý den dostali jsme 
každý 2 lžíce rýže. Vaříme ji - voda není k sehnání, je 
špinavá, dřevo žádné. Bože, vysvoboď nás! 

Prosinec 20. 

Dnes sebráno víc  jak  200 mrtvých.  Bída  dostupuje 
vrcholu. Přišli  Albánci a přinesli broju. Máš-li dobré 
boty, dá ti jí tak l kg, a to musíš dát pozor, aby se na 
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tebe  nevrhli  a  nevydrápali.  Dnes  náš  komandant 
odešel. Díky Bohu, že jsme zbaveni toho netvora! Lidí 
zde  stále  přibývá,  poněvadž  Italové  převezou  denně 
600 osob. Srbští vojáci okrádají veřejně. Kdo má dobré 
boty, ranami přinutí jej k vydání, kradou a stáhnou z 
tebe mantel, deku, vůbec vše, co má cenu. Fasung, co 
nám Taliáni pošlou, rozkradou, a pak nám prodávají 
kolečko za 3 čereky. Dovolání není. Od čeho jsme živi? 
Vaříme čaj z malinového listí, hledáme šneky, želvy, 
vyhrabáváme  kořínky.  Slyšel  jsem,  že  prý  kdesi  i 
lidské  maso  jedli.  S  resignací  hledíme  budoucnosti 
vstříc. Je nám souzeno umřit zde a hledět na druhý 
břeh. Tam je vysvobození, život zde pozvolné umírání. 
Několik lidí zešílelo - jiní nemohouce povstat prosí o 
ubití. A stále prší, ve dne i v noci. Řeka zase stoupá, 
fasung na zítra nám voda odnesla. 

Prosinec 21. 

Dnes se nepřeváží, poněvadž řeka je rozvodněná, byla 
to zase hrozná bouře, blesky, liják, sedíme ve vodě. 
Ráno přes 300 mrtvých leží po březích. A stále nové 
tisíce  zajatců  přicházejí.  Dnes  jsme  dostali  koflíček 
mouky na celý den, není voda k pití, tam v té kaluži, 
kde jsem ji bral, leží několik mrtvých. Stále prší. Ležel 
vedle mne jeden, dívám se naň, umírá! Kdy dojde na 
mne ? Zítra? Pozítří? 

Prosinec 22. 

Dnes se zase převáží,  ale  jen marody!  Nepopsatelné 
scény  odehrávají  se  u  prámu.  Lidi  se  hrnou  jak 
smyslu  zbavení,  tlačí  se,  perou.  Srbové  do  toho  řežou 
klacky a pažbami. Mnoho lidí ubito, ušlapáno, svrženo do řeky. 
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Každý se hledí zachránit od smrti hladem. Naše četa 
má přijít zítra na řadu. Dostali jsme 3 lžíce mouky na 
dnešek a jdeme si hledat nocleh do trní. Natrhali jsme 
trávu  a  tak  ležíme,  okolo  nás  lítají  kulky  z  pušek 
Albánců. 

Prosinec 23. 

Zase na nás nedošlo - vozili ještě marody, jichž je víc 
než  zdravých.  Na  dnešek  v  noci  byl  silný  mrazík, 
mnoho lidí omrzlo a museli je vodit, aby se rozhřáli. 
Arnauti  dávají  kousek broji  za  boty.  Dal  jsem moji 
deku,  abych  dostal  kousek.  Lidé  bloudí  jak  šílení. 
Hryžou  lupení,  trávu,  kůru  ze  stromů.  Zítra  prý 
jedeme určitě. 

Prosinec 24. 

Štědrý  den  -  jak  smutný  a  žalostný.  Postím  se 
opravdu, poněvadž o fasung nás okradl náš četař. Byl 
jsem ráno již u samého prámu, když přišel rozkaz : 
dost,  a  já  se  musel  vrátit.  Taliáni  prý  budou  držet 
svátky, proto nepřevážejí. K večeru pozoruji, že mám 
horečku, jsem nemocen. Je to snad začátek konce? 
Nedej  Bože,  abych  podlehl!  Dostali  jsme  2  kolečka 
sucharů, ale já nemohu jíst! Vzpomínám na domov, 
tak  smutný  Štědrý  večer,  ležím  rozpálen  v  trní  a 
modlím se jak nikdy v životě! Co asi dělají moji rodiče 
nyní! 

Prosinec 25. 

Boží hod! Radničká četa nastupovat! Je mi zase lépe. 
Stavím  se  k  odjezdu.  Nám  schází  četař,  moje  četa 
nepojede,  všichni  moji  kamarádi  odjíždějí  a  já  tu 
zůstal.  Nastupuji  s 10. četou, když jsme přišli  až k 
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prámu, bylo převážení zaraženo. Jsem zoufalý!  Dávám 
poslední prádlo za kus broje a poslední 3 dináry. Nyní jsem bez 
haléře. 

Prosinec 26. 

Dnes  opět  nepřevážejí!  Zde  hrůza  dostupuje  svého 
vrcholu.  Mrtvých  plno,  nikdo  je  nesbírá,  nikdo  se  nestará  o 
jejich  zakopání,  ošklivý  zápach  nese  se  vzduchem.  Houfy 
krkavců krouží vzduchem, cítí dobré hody. 

Prosinec 27. 

Dnes ještě nepřevážejí. Ztratil jsem již úplně naději a 
odevzdal  se  osudu.  Srbáci  okrádají,  co  ještě  zbylo. 
Více jak 2000 lidí odtáhlo do lesů, ale vracejí se zase - 
je tam plno sněhu a Albánci je ubíjejí a okrádají. Prý 
tam ubili a obrali též Žižkoviče. 

Prosinec 28. 

Hned zrána jsem byl u prámu marně. V noci byl silný 
mráz,  přes  200  mrtvých,  z  toho  asi  polovina 
pomrzlých.  Ve 3 hod. odpoledne přišel  náhle rozkaz 
"Nastupovat"  a  za  malou  hodinu  přejíždíme  řeku. 
Díky,  Bože,  jsme  zachráněni!  S  Bohem!  Prokletá 
Serbie! 

Vlepen výstřižek ze Samostatnosti z 15.II.1918. 

Přišla Albánie, ty strašné aleje smrti, kdy český člověk  
raději  volil  smrt  v nejpřísnější  formě -  smrt  hladem -  
než aby byl znovu vrácen armádě rakouské. Poslední  
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šli  jsme  pustou  Albánií  -  Mrtvolami  trasovali  jsme  si  
cestu  do  neznáma  nepřístupnými  horami.  Bosi,  
hladoví, holí - položiví vlekli jsme se ne jako lidé, ale  
jako  děsivé,  bídné  lidské  podoby,  živící  se  travou,  
korou stromů, žížalami a p. - ba, bez nadsázky a zcela  
zodpovědně  -  i  lidským  masem  -  těmi  roklinami  a  
močály mezi řekami Škumbi, Semeni a Vojušou - Trpko 
vzpomínat. 
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V italském zajetí

Prosinec 29.(1915) 

Zdá se mi, že jsem na novém světě. Když jsem včera 
vykročil  z  prámu, měl  jsem dojem, jako bych byl 
vyšel z nějaké divočiny.  Vše se mi zdálo být jiné, 
krásnější,  vojáci  italští  jsou přívětiví,  nerozumíme 
jim ani slovo, ale jedno chápeme brzo: "Mandžári". 
Shazuji  chvatně hadry s  bot,  které  jsem navázal, 
abych  je  zachránil  před  slídivými  zraky  Srbáků. 
Večer  jsme  došli  do  tábora  italského,  kde  jsme 
dostali  rýžovou  polévku  z  konserv  s  masem  a 
suchary.  O  jak  mi  chutnalo  těch  pár  lžic  teplé, 
slané a mastné polévky. Vždyť již přes 20 dní jsem 
slanou polévku nejedl! Spali jsme na vršku, v noci 
byl  mráz,  vyrazili  jsme  již  v  5  hodin  ráno,  jinak 
bychom  byli  promrzli.  Ohně  se  nesměly  dělat. 
Jdeme do Valony. Již v poledne vidíme nádhernou 
zátoku valonskou. 

Prosinec 30. 

Přístav je krásný, kotví zde asi 7 parníků velikých. 
Před přístavem namačkáno na 4.000 zajatců, derou 
se kupředu, tlačí, šlapou po sobě, padají do moře. 
Talijáni  se  baví  tím,  že  hodí  kusy  sucharu  do 
zástupu a přihlížejí,  jak se zajatci  rvou jak psi  o 
kost. Konečně v 10 hod. večer protlačil jsem se na 
motorovou loďku, která nás zavezla k ohromnému 
parníku obchodnímu "Armenia"  z Marseille.  Je to 
loď  na  dobytek,  jsou  zde  ještě  žlaby.  Spím  v 
podpalubí. 



Prosinec 31. 

Snídaně sestávala z koflíku kávy a sucharu. Jak mi 
chutnala káva, pěkně slazená, kterou jsem již takový 
čas neměl. Oběd sestával z rýže, masa a trochy vína. 
Lidé  jsou  dobytek,  Italové  jsou  vlídní,  ale  s  našimi 
lidmi se po dobrém nic nesvede. Ti poslechnou jen na 
karabáč.  Ve  4  hodiny  zdvihnuta  kotva  a  vyjíždíme. 
Mám mořskou nemoc, celou noc nespím. 

1916 

Leden 1. 

Dnes  hned  ráno  vyhnali  nás  na  palubu,  svlékli, 
vykoupali a oblékli do italského munduru. Dole zatím 
dělali  pořádek,  všechny naše věci zaházeli  do moře, 
místnosti desinfikovali. Vše nám zahodili, boty, deky, 
moje  zápisky  již  zahozené  jsem  šťastně  zachránil.  Věci,  s 
kterými se lidé nesli po celém Srbsku a s kterými se 
ani  v  Albánii  nerozloučili,  zde  plavou  v  moři.  Ale 
bohužel i něco jiného házejí do moře, mrtvé, jichž bylo 
20.  Naše  loď jede  stále  kolem pobřeží,  doprovázena 
ještě dvěma, Sinay a Danten. Včera tedy skončil ten 
nešťastný rok 1915, v který jsem skládal tolik naděje 
a  který  tolik  zklamal.  Každý  z  nás  věřil,  že  nám 
přinese  vysvobození  a  zatím  byl  rokem  největších 
útrap a běd. Poslední  tři  měsíce byly nejhorší,  přes 
4.000 lidí zahynulo a kdo ostal, je jako kostlivec. Dnes 
jsouce zbaveni  těch hadrů a zase jednou po čase v 
čistém  prádle,  hledíme  s  novými  nadějemi  vstříc 
novému roku. Zda přinese mi to, po čem nejvíc toužím 
- mír, vysvobození a volnost? 
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Ať jsem se měl špatně či  dobře, vždy vzpomínka na 
domov mi dodávala sílu a trpělivost. 

Nyní tak vzdálen od Vás, moji drazí, někde u severní 
Afriky, přeji Vám i sobě - mnoho štěstí a plného zdraví 
v novém roce! Kéž Bůh splní moje jediné přání - kéž se 
shledáme ve zdraví a též zůstaneme v plném zdraví! 

Přál bych si  dnes být svobodný a doma, tak jak to 
bylo před 2 roky. 

Leden 2. 

Noc byla studená, nemáme mantle ani deky, ale také 
ne  vešky.  S  jídlem  je  to  slabé,  na  10  lidí  miska 
polévky,  ve  které  plave  trochu  makaronů  a  několik 
kousků  masa.  A  to  se  má  rozdělit  pro  deset  lidí 
vyhladovělých jak vlci. 

Mnoho lidí umírá vysílením a mořskou nemocí. Hodí se prostě do 
moře  a  věc  je  vyřízena.  Zjistit  jméno,  na  to  nikdo 
nepomyslí. 

Leden 3. 

Jedeme  stále  a  máme pořádný  hlad.  Večeře  nebyla 
včera žádná, k obědu 3 lžíce makaronů. Nějak divně 
začíná ten nový rok. Doktor lodní nařídil, že nesmíme 
mnoho  jíst,  poněvadž  jsme  slabí,  a  my  jsme  slabí 
proto, že máme hlad jako vlci! 

Leden 4. 

Dnes jsme přistáli u ostrůvku jakéhosi. Kotví zde asi 8 
velkých parníků. Máme hlad až běda. Jídla den ode 
dne  méně.  Dnes  zase  naházeli  mnoho  mrtvých  do 
moře. Myslí,  že umírání zarazí,  když nám dají  málo 
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jist.  Oběd  byl  velice  slabý.  Stále  místo  chleba 
dostáváme  suchary.  Jak  se  těším  na  první  kousek 
chleba. Hlad mám, jaký jsem po Albánii málokdy měl. 
K obědu 5 lžic polévky,  k večeři  káva. Jsme již  celí 
zoufalí.  Ležíme  v  podpalubí,  mezi  námi  mnoho 
nemocných.  Viděl  jsem,  jak  jeden,  nemoha  snést 
makarony, zvrátil je. Přišel jeden Chorvat a vybíral je 
na zemi z vyvrhnutého. 

Leden 5. 

V poledne začali nás vyloďovat na ostrov Asinara, kde 
máme být  v  karanténě.  Je  to  nevelký pustý  ostrov, 
samá  skála,  křovina.  Táboří  zde  na  tisíce  zajatců. 
Dostali  jsme  každý  jednu  masovou  konzervu  a 
suchary. Vařím si polívku z mořské vody. Setkal jsem se se 
Šalomounem a Hruškou a spím s nimi v  celtě.  Též 
Roubík, Černý a druzí jsou zde. 

Leden 6. 

Dnes se  mi  zdá být  nějaký velký  svátek,  jsem zase 
jednou po čase sytý. Den je nádherný a teplý. Nejhůře 
je, že není možné sehnat vodu. Chodíme pro ni daleko 
do skal,  třeba vyhrabat díru do země a čekat až se 
voda natáhne a pak ji  vybírat lžící.  Je špatná, plná 
bahna, ale co dělat, když je žízeň! Dostáváme denně l 
masovou konservu a 3 kolečka sucharů. Já jsem se 
nechal zapsat u dvou grup a mám tudíž dvojnásobně. 

Leden 7. 

Rozmáhá  se  nemoc  mezi  námi.  Je  to  následkem 
špatné  vody.  Konservy  jsou  slané,  lidi  pijí  špatnou 

49



vodu plnou bahna, ano i mořskou. Rozbolí žaludek, 
dostane se průjem, slabí jsme a tak třeba již druhý 
den  je  člověk  mrtvý.  Jsou  to  následky  Albánie,  to 
namáhání, útrapy atd. Lidé, kteří se dostali až sem, 
zde podléhají.  Spíme pod celtami bez pokrývek a je 
zima v noci.  Děláme ohníčky, dřeva je zde ohromné 
množství. Na dnešek v noci zemřelo v našem táboře 
na  140  lidí.  Je  to  hrozný  pohled  na  ty  vyhublé 
postavy. 

Leden 9. 

Denně stejné jídlo. Dnes burácí veliký vítr a boří nám 
stany.  Dnes  jsem  dostal  pelerinu.  Nemoc  se 
vybarvuje,  je  to  asiatská  cholera,  zavlečená  sem  z 
Albánie.  Lidé,  kteří  večer  uléhají  zdraví,  ráno  jsou 
ztuhlí. Jsme namačkáni po pěti ve stanu a nemoc se 
přenáší  ohromně  rychle.  Za  každým  křovím  vidíš 
ubožáka trhajícího sebou. Každý z nich má hroznou 
žízeň, dovlékne se k moři a pije a za chvíli je nebožtík. 
O  pitnou  vodu  je  ohromná  nouze.  Několik  slabých 
praménků ve skalách je celý den obléháno zástupy. Až 
sem se dostanou nemocní, zde pijí vodu, která zabíjí, 
pak zaleze do křoví, kde umírá, nepoznán a nezjištěn. 
Náš  ostrov  není  veliký,  nedaleko  ostrova  Sardinie, 
samá skála. Před léty byli zde prý turečtí zajatci, kteří 
stavěli  široké  zdi  z  kamene.  Náš tábor  je  uprostřed 
ostrova, na jednom konci je tábor, který se jmenuje 
"Real",  náš  se  jmenuje  "Streti"  a  za  námi  je  ještě 
"Tamborina". 

Leden 11. 

Denně  více  nemocných  a  také  více  mrtvých.  Každé 
ráno lékařská prohlídka, každý musí sundat kalhoty a 

50



ukázat košili.  Lidé zapírají  nemoc,  poněvadž by byli 
ihned  separováni.  Lékaři  jsou  zde  naši,  ale  léků 
nemaji  žádných.  Nám slibují  stále,  že se bude vařit 
mináž, ale stále nás krmí konservami. Dnes k našemu 
ohromnému překvapení  dostali  jsme  místo  sucharů 
bochníček chleba. S jakou chutí jsem se do něj pustil! 

Leden 13. 

Šikovatel Salomon dostal komando nad nově zřízenou 
nemocnicí. Stěhuji se s ním a dělám kuchaře. Vaříme 
kávu, ale těžko je shánět vodu. Jdu pro ni o půlnoci! 
Chorvati  již  obchodují  s  vodou.  Chodí  mezi 
nemocnými a prodávají vodu za suchary a přitom též 
okrádají  marody.  Držíme noční  hlídky.  Dostali  jsme 
30 konserv pro marody, v noci nám vítr porazil celtu a 
někdo konservy ukradl.  Mám nyní dobré časy, kávy 
dost a chleba též. Nemoc se stále rozmáhá a mrtvých 
přibývá den ode dne. 

Leden 16. 

Dnes poprvé  vaříme  teplou  stravu,  rýži  s  masem a 
večer  rýžovou  polévku.  Maso  je  argentinské  zmrzlé. 
Šalomon  dělá  kávové  večírky  -  abonentů  přibývá 
denně. Též u čet se vaří - každá četa pro sebe. Tábor 
je rozdělen na grupy, každá nese jméno lodi, kterou 
přijeli. Sinai, Armenia, Dante, Regina, Elan atd. Každá 
grupa rozdělena  na  čety  po  50  mužích.  Mužstvo  je 
rozděleno dle národností. 

Leden 18. 
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Cholera řádí hrozně,počet mrtvých dostupuje vrcholu. 
Dnes jich napočítáno na 1800. Snášejí je na hromady 
a pak zakopávají do společné šachty.  Nikdo nezjišťuje, 
jak  se  mrtvý  jmenuje. V  druhém  táboře  zemřel  Frant. 
Šaroch  (soused  z  rodiště  Vraného  u  Peruce),  byl 
převezen  s  nemocnými  a  asi  třetí  den  zemřel.  O 
Toníkovi  (nevlastním  bratrovi)  se  nemohu  ničeho 
dozvědět. 

Leden 20. 

Talijáni dovážejí vodu loděmi, denně maso a rýže nebo 
makarony.  Cholera  se  zdá  být  poněkud  zastavena. 
Dnes sešel jsem se s Karlem Reichlem, vyprávěl mi, že 
Kulma zemřel zde. 

Leden 22. 

Co hochy  nejvíce  trápí  je,  že  není  co  kouřit.  Kouří 
suché listí,  trávu,  inu, co se dá.  Za 1 cigaretu dají 
srbský dinar. Ostatně srbské novace klesly ohromně 
na ceně. Ferdinand prodal 100 dinárovou bankovku 
za  15  lir.  Úmrtnost  zvolna  klesá,  přece  se  podařilo 
nemoc zadržet. Přispěla k tomu hlavně změna stravy a 
to, že přivážejí pitnou vodu. Mnoho životů mohlo být 
zachráněno! Vysadili nás na pustý ostrov, vody nebylo 
a dávali nám konservy, z kterých byla ohromná žízeň! 
Každý  byl  zesláblý,  když  dostal  konservu  snědl  ji 
syrovou naráz a do rána byl nebožtík. 

Vlepen  výstřižek  z  časopisu  Samostatnost  z 
15.II.1918, Brokl Otto. 

"Osud vedl nás do Itálie. Přišla cholerová Asinara. Na  
pustném,  zamořeném  ostrůvku  ničila  cholera  naše  
řady  znova  neúprosně.  A  když  konečně  mohli  jsme  
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přepočítat  české  trosečníky,  všem  nám  bylo  úzko.  Z  
hrdých  33.000  Čechů  v  Srbsku  zbylo  nás  po  roce 
pouhých tři a půl tisíce. Hluboce jsme se zamyslili nad  
strašnou skutečností  -  zatímco  italské  slunce a moře  
zázračně  nás  léčilo,  co  doma  řádila  rakouská  
persekuce, co plnily se pověstné kriminály našimi lidmi  
-  co  stavěli  tam  i  šibenice  -  Do  přísně  upjatých  
poměrů ...." 

Leden 28. 

Jsme přestěhováni do druhé nemocnice. I zde jsem v 
kuchyni  spolu  s  třinácti  jinými.  Jsou  to  Maďaři, 
Rumuni,  Dalmatinci.  Oberkochem  (vrchním 
kuchařem) je Maďar, který mluví asi 7 jazyky. Zde se 
krade až hrůza. V noci odbývají pravé hody a mužstvo 
hladoví. Hnusí se mi takové jednání. Všechen cukr a 
špek sežerou sami a mužstvo jí makary nemastné a 
kávu hořkou. 

Leden 30. 

Máme plat 20 centisimů denně. Mám dostat L 4,20 a 
vybral  jsem  si  to  ve  věcech,  kousek  salámu,  2 
pomeranče, trochu vína. Práce mám stále dost. 

Leden 31. 

Dnes  jsem  poněkud  nemocen,  nastalo  nyní  ošklivé 
počasí.  Taliáni  nepustí  nikoho  do  tábora  zdravých, 
dokud  neprovedou  zkoušku.  Mají  skleněné  baňky, 
každý musí dát do ní kousek ....  a pak to prohlížejí 
jejich  doktoři,  nenajdou-li  bacily  cholery  nebo 
úplavice.  Úplavice  řádí  stále  ještě,  člověk  jí  ztížený 
zeslábne,  že  ani  chodit  nemůže.Viděl  jsem  hochy, 
kteří se přivázali u latriny, aby slabostí se nepřevrátili! 
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Únor 5. 

Dostali jsme italské lístky a píši domů. Posledně jsem 
psal 1.října 1915. 

Únor 10. 

Celý tábor "Jonio" odešel mezi zdravé a s ním i náš 
vrchní  kuchař.  Není  ho  škoda,  toho  lotra.  Taliáni 
stavějí  velké  stany  pro  nemocné.  Nastalo  mizerné 
počasí, veliké větry a deště. Zkusím dosti v kuchyni, je 
pod nebem a celý den stát v dešti, větru a dýmu, není 
maličkost! Na Sardinii sníh. 

Únor 18. 

Zítra má přijít španělský konsul na visitu, vše se čistí. 
Dnes byl jsem v táboře zdravých. Byl jsem překvapen, 
jak tam vše pěkně upraveno. Stany přesně v řadách, 
u každého malá  zahrádka,  uličky vysypané pískem, 
na stranách číslice a jméno grupy. 

Na  větších  prostranstvích  velice  pěkné  pomníky  a 
různé  skupiny.  Vše  z  betonu  a  uměle  vyzdobeno 
mušlemi a barevnými mořskými kameny. 

Únor 20. 

Naše nemocnice rozdělena na 3 oddělení :"Podezřelí", 
"Nosiči  bacilů"  a  "Cholera".  Dnes  zemřel  jeden  v 
"Choleře". 

Únor 23. 

O vodu stále je veliká nouze, vozí nám ji v soudcích na 
mulech.  Dr.  Atzelt  nám  dělá  nyní  vojnu  celý  den, 
rákosku  stále  v  ruce  a  vypláci  jednou  nemocné, 
podruhé  ošetřovatele.  Dnes  přijela  loď  "Foseton"  z 
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Drače  se  120  Rakušany  a  30  Bulhary.  Většinou 
nemocní a omrzlí, mají s sebou hojné zásoby konserv, 
cukru,  mouky,  rýže  atd.  Vše  od  americké  misie  v 
Drači. 

Únor 28. 

Peníze srbské jsou od komanda vyměňovány a sice za 
10 dinárů papírových lir 6,50 ctm a za stříbrné 7,50. 
Píši  každý  týden  domů,  někdy  do  Ústí.  Náš  vrchní 
kuchař  byl  obviněn,  že  kšeftoval  s  cukrem,  přišel 
Dr.Atzelt, zpráskal jej rákoskou a na místo nás přivedl 
do kuchyně 5 lidí z prádelny. 

Březen 6. 

Jsem u grupy "Foseton", ale ne nadlouho, hlásil jsem 
se k "Sinaji", poněvadž jsou tam všichni moji známí. 

Březen 10. 

Po  odbyté  zkoušce  do  skleniček  stěhujeme  se  do 
tábora  zdravých  a  já  jdu  k  Sinai,  do  stanu  se 
šikovatelem Roubíkem. 

Březen 12. 

Nemáme  nic  na  práci,  den  dlouhý  a  hodně  se 
politizuje.  Denně přicházejí  nové zprávy,  nikdo však 
neví, odkud se berou. Říkáme jim prostě "latriny", ale 
přece je rádi posloucháme. Poněvadž již jsme více jak 
6 měsíců bez zpráv z domova a poněvadž s Taliány se 
smluvit  nemůžeme,  vymýšlíme,  kombinujeme  a 
kolportujeme tyto "latrinenbefehle"! 

Jeden přinesl z Realu, že F.J.I. (císař František Josef 
I.)  dal  rozkaz  Itálii  okamžitě  nás  vydat  neutrálním 
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státům, Švýcarům nebo Americe, že prý Rakousko za 
nás  nic  neplatí.  Jiný  zase  slyšel  u  "freiwilligů" 
(dobrovolníků),  že  budeme  zavezeni  do  Itálie  a 
pracovat v továrnách jako civilové. 

Každý den přijde nová zpráva, každá zaručená! 

Březen 15. 

Píšeme  domů  každý  týden,  ale  na  odpovědi  marně 
čekáme. Pouze několik šťastných dostalo telegraficky 
poukázané peníze. Prádlem, mundurem i botami jsme 
dobře zaopatřeni. Každý 2 dobré deky, pelerínu, dvoje 
prádlo. Jídla by mohlo být trochu víc, hlavně chleba, a 
co  nejvíc  hochům  schází,  jsou  peníze  na  tabák  a 
cigarety. 

Březen 17. 

Máme zde též zvláštnost - denní trhy. A na co zde, na 
pustém ostrově? Na všechno možné. Vyjdeš-li si večer 
na  Piazza  Vittorio  Emanuello,  můžeš  koupit  porce 
masa za 10 ct., sýra za 10, suchary za 20 cts., chleba 
30  cts.,  kávu,  rýži,  makarony,  inu  vše  možné. 
Prodavači,  nejvíce  Srbové a Chorvati,  si  utrhnou od 
úst,  raději  hladoví,  jen  aby  měli  na  tabák.  Je  to 
opravdu podívaná na tento obchodní duch. Snášíme 
kámen na ohrazení hřbitova. Jeden tisíc čtyři jich tam 
odpočívá,  těch,  kteří  přetrpěvše  všechny  útrapy 
albánské, mysleli, že jsou zachráněni. 

Březen 19. 

Můj  svátek,  dost  smutný,  bez  haléře  v  kapse,  ale 
přece  veselejší  než ten loňský  v  Djevdefii  v  Srbsku. 
Koupil jsem si 3 porce sýra a l chleba. Taliáni jsou ve 
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velikých starostech, schází jim na 600 lidí a nevědí, 
kde jsou. Pomalu to bude jak v Srbsku. Dělají nové 
seznamy.  Jedno  zajímavé  konstatujeme  -  báječně 
mnoho šarží. Lidé, kteří byli bez hvězdiček v Srbsku, 
jsou  dnes  kapráli  a  četaři,  a  bývalí  kaprálové  jsou 
dnes již feláky. Říkáme jim "albánské šarže". 

Březen 21. 

Četaře máme poznamenané, mají červenou stužku na 
čepici,  ale  poznáš  je  podle  jejich  vypasených  břich, 
mají  "extramandžári"  a  20  cts.  denně.  Kdo  zná 
poněkud italsky, má zde zlaté časy. Při naší "Sinai" je 
též  srbský  náredník,  který  po  cestě  Albánií  ubil 
několik zajatců. Nevyleze celý den z celty, dostal by 
výprask. 

Březen 24. 

Očkují nás proti choleře, nyní když tři čtvrtiny z nás 
leží za hřbitovní zdí. Začíná zde být přes den horko. 

Březen 26. 

Taliáni staví barák za barákem, nosíme cihly, kámen, 
prkna.  Jednotlivci  dostávají  poukázky  z  domova, 
hlavně židé. Dnes jsme zde měli návštěvu : 3 hezké 
dámy, celý tábor byl v pozdvižení, vždyť je tomu skoro 
pět  měsíců,  co  jsme  neviděli  ženskou  (zakuklené 
Turkyně a ošklivé Albánky vyjímaje). 

Březen 28. 

Loď Sinai naložila 1570 lidí - 200 jich zemřelo na lodi, 
254 zemřelo na Asinaře a 291 je nezvěstných, to je 

57



zemřelo a pochováno bez zjištění jména, tedy 754, to 
je polovina! 

Březen 30. 

Dnes přišla mouka pro dohotovenou pekárnu, která 
však  již  jednou  spadla,  dík  umění  Taliánů.  Pošta 
chodí  velice  skrovně,  přijde  vždy  jen  několik  lístků 
německých.  Jsem  celý  nešťastný,  již  čtyři  židé  od 
Sinaie  dostali  z  domova  peníze,  i  poštu  dostávají, 
ovšemže  německou.  Dostali  jsme  ještě  jednu 
garnituru prádla, opasky, jehly a hřebeny. 

Duben 2. 

Dnes mne přišel navštívit kolega Vlček - je v druhém 
táboře, dostal již peníze z domova, 36 lir. Potěšil jsem 
se  velice  shledav  se  s  ním,  zalétli  jsme  ve 
vzpomínkách na ty krásné časy v Ústí. Dal mi 2 liry a 
kus sýra. Hodný to hoch. 

Duben 4. 

Dnes jsme měli službu v táboře a prohráli jsme to na 
celé  čáře.  Jeden  muž  a  desátník  jsou  zavřeni.  Na 
trestání jsou Taliáni chlapíci, zavřou na 10 až 15 dnů 
bez chleba. Náš pan leutnant sebral srbské bankovky, 
jel s nimi do Říma a když přijel, řekl, že nic neplatí. 
Ale  zatím  chodí  po  druhých  táborech  a  horlivě  je 
skupuje. Pěkný to oficír. 

Duben 5. 

Dnes  v  pekárně  poprvé  pečou.  Náš  kuchař  šel  za 
pekaře.  Měl  jsem  přijít  do  kuchyně,  ale  poděkoval 
jsem. Jsme očkováni podruhé. Stále čekám na dopis z 
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domova, ale marně! Pošta chodí velice pořídku. Stále 
nové zprávy o brzkém míru. Budeme mít prý 15 cts. 
denně. 

Duben 7. 

Naše  strava  je  stále  stejná,  v  poledne  rýže  nebo 
makarony, večer polévka a kousek masa. Nikdy žádný 
brambor, žádná zelenina, ta strava se mi již oškliví. 
Rýže rozvařená vypadá jak pop, nemastná, makarony 
to samé. Káva je trocha horké špinavé vody. Vejvoda z 
naší čety a Ryba z mé celty dostali peníze z domova. 
Zdejší  kněží  dělají  tajný seznam pro Rakousko.  Pro 
učitele  zřizují  zvláštní  grupu  po  vzoru  jednoročních 
dobrovolníků. 

Duben 9. 

Je nařízeno, že všechno musí být do hola ostříháno, 
aby  zmizely  poslední  vši,  které  se  ještě  tu  a  tam 
udržely (hlavně mezi Chorvaty). Pošta přichází denně, 
jak toužebně očekávám zprávy z domova, vždyť již 7 
měsíců nemám řádečky! 

Duben 12. 

Budeme mít denní plat 15 cts., desátníci a četaři 30 
cts., šikovatelé 50 cts. Italští zajatci mají v Rakousku 
to  samé.  Byl  jsem  dnes  v  Rialu,  mluvil  jsem  s 
Emanem Růžičkou. Mají tam krásný pomník "V paměť 
utrpení  zajatců  rakouských  v  Albánii"  postavený 
zajatcem.  Představuje  člověka  hledícího  k  východu 
slunce a znázorňuje utrpení. Socha činí veliký dojem 
na  každého  diváka.  Vích  (býval  ve  Vraném)  mně 
vypráví,  že  Šaroch Frant.  zemřel  ve  Fornelii  několik 
dní po vylodění. Šel jsem tam chtěje se dozvědět něco 
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určitého  -  marně,  i  tam  pohřbívali,  aniž  by  zjistili 
jméno. Později ve Francii jsem se dozvěděl od kol.Síse, 
že  zemřel  do  4  hodin.  O  Toníkovi  se  nemohu  nic 
dozvědět. Měli nám vyplácet lóny, ale oddalují to den 
ze  dne.  Jednou  nemají  seznamy  hotové,  podruhé 
nemají drobné. Na poukázky k vyplácení nutno čekat 
až 8 dní. Přišel rozkaz, že každá šarže musí podpisem 
potvrdit svoji hodnost, nastalo ohromné degradování, 
hvězdičky padají jedna radost. 

Duben 22. 

Dnes je Velký pátek a nepostíme se, ale myslím, že 
hřích mít nebudeme, vždyť se postíme vlastně stále. 
Roubík dostal německý lístek, já stále nic. 

Postavili jsme si stolek a lavičku před stanem. Denně 
větší horka. Velikonoce trávím smutně, jaký rozdíl ty 
dnešní  a ty před dvěma roky! Měli  jsme mši  v naší 
kapličce,  učitelé  zpívali,  chorvatský  páter  kázal  o 
trnité cestě, která vede do nebe. Postů jsme měli dost, 
křížovou a  trnitou  cestou jsme  šli  dost  dlouho,  ale 
podle bible křížová cesta vede do nebe a to zde nebem 
není ani dost málo! Nejspíš jsme si spletli cestu! 

Duben 24. 

Dnes jsem dostal první dopis od paniček K a K z Ústí 
(paní  Kohnová  a  Kornfeldová,  kde  byl  zaměstnán), 
poslali  mi 40 korun, píší,  že Lorenz je mrtev.  Psaly 
mým rodičům, mám velikou radost, vždyť je to po 9 
měsících  zase  první  zpráva.  Zde  vyhledávají 
řemeslníky jakož i rolníky na práci do Francie. 
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Duben 26. 

První lístek z domova z 26.3.,  jsem štasten, že jsou 
všichni  zdrávi,  Karel  byl  na  ruské  frontě  raněn,  je 
doma na dovolené. 

Duben 28. 

Denně dostáváme celý chleba, takže se nyní můžeme 
najíst  do  sytosti.  Druhý  lístek  z  domova  od  Anny 
Šarochové, ptá se, vím-li o Frantíkovi. Mluví se stále o 
brzkém odjezdu do Francie. Taliáni chtějí nás zbavit 
posledních  vešek,  provádí  se  desinfekce,  tábor  za 
táborem jde do Realu se koupat a šatstvo,  prádlo i 
houně se vypařují.  Přišlo na 70 balíků. Ryba dostal 
též  jeden,  v  celtě  celý  den  voní  viržinka  a  športky, 
vaříme čaj a čokoládu. 

Květen 1. 

Dva lístky, z domova jeden, od Mařky (sestry). Dnes je 
překrásný  den,  koupeme  se  v  moři.  Vybraní 
řemeslníci  jsou  dáni  do  zvláštního  oddělení.  Prý 
půjdou  do  Tunisu  nebo  Alžíru.  Činí  se  zkoušky  s 
námi,  plní  skleničky,  které  doktoři  prozkoumávají. 
Plnění děje se pod kontrolou, poněvadž i zde se dělaly 
"švindle".  Jeden to obyčejně obstaral za deset svých 
kamarádů. Večer nám sebrali boty a dali je vybraným, 
aby byli připraveni na cestu. Každý má dvoje prádlo, 
dvoje  boty,  ručník,  nádobu na jídlo,  kalíšek, čutoru 
atd. 

Květen 3. 

Vyplácí  nám "löhnung" (žold)  vždy za 15 dní,  ale  je 
ohromná bída o drobné. Taliáni sem posílají samé pěti 
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a deseti- lirové bankovky a zde je nerozměníš za nic 
na světě. Musíš za rozměnění dát 30 cts. Obchoduje 
se zde stále.  Hlavně se špekem. Koupí  1 kg špeku, 
nadělá kousky po 20 cts. a jde od tábora k táboru a 
trguje.  Podobně  i  s  cigaretami.  Koupí  jich  za  30 
franků,  rozprodává  a  tím  má  své  papírové  peníze 
rozměněny.  Stříbrné  půlliry  každý  schová  a  bída  o 
drobné  je  stále  větší.  Nastaly  zde  ohromné  větry, 
každou chvíli stan se zboří. 

Květen 6. 

Zase jedna novinka - Mír je prý již uzavřen a pojedeme 
domů,  proto  prý  ty  přípravy.  Dnes  se  zase  sbíraly 
ručníky  a  kapesníky  a  dávaly  se  těm,  co  jsou 
připraveni  k  odjezdu.  Za  čtyři  měsíce,  co  jsme zde, 
dali nám l pár onuček, a dnes je chtějí nazpět. Nosek 
nás  zásobuje  špekem,  sýrem,  cukrem  a  kávou  z 
magacínu. Vařím kávu třikrát denně. Taliáni nechali 
si podepsat listinu výplatní od holičů a četařů a pak je 
vyhnali a nic jim nedali. 

Květen 8. 

Nahromadilo  se  veliké  množství  poukázek,  ale  s 
vyplácením jde to báječně pomalu. Nutno čekat deset 
dní,  denně chodit  ke  kanceláři  a  denně se  vracíš  s 
nepořízenou.  Na  boudu  kancelářskou  dělány  pravé 
útoky, ale Taliáni mají v tom hrozný nepořádek. 

Vrátili  dnes  konečně  sebrané  srbské  bankovky  s 
podotknutím, že se už nevyměňují. A taliánští vojáci 
obcházejí po táboře a skupují je po 4 lirách za kus. 
Verbováni zde dobrovolníci pro srbskou armádu, dosti 
Srbů se hlásilo. 
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Květen 10. 

Dnes vyplaceny Roubíkovi došlé peníze zaslané 23.3. 
Lir  19,07  za  K  25.  Roznesla  se  zpráva,  že  naši 
důstojníci z ostrova Elba odjeli do Rakouska. Věří se 
všeobecně, že je mír. Každý je rozechvěn, nemluví se 
než o brzké cestě domů. Těším se, jen abychom nebyli 
zase  zklamáni.  Leutnant  dělá  visity  má-li  každý 
předepsané  věci.  Dostávám nyní  pravidelně  poštu  z 
domova i z Ústí. Celý den se rokuje o cestě domů. Ale 
odkud  ty  zprávy  jdou,  nikdo  neví  a  také  se  nikdo 
nestará. 

Květen 12. 

V  10  hod.  dopoledne  objevila  se  na  východě 
vzducholoď,  která  plula  směrem  k  Sasari.  S 
ohromným zájmem sleduje celý tábor "Zepelín". Když 
přicházela již k Sasari, náhle zakolísala, vyšlehly z ní 
plameny  a  spadla  do  moře.  Z  Realu  vyplulo  ihned 
několik parníčků hledat utonulé, ale marně. Byli jsme 
přesvědčeni, že to byl německý "Zepelín", ale dozvěděli 
jsme se, že to byla francouzská vzducholoď. Měli jsme 
zde návštěvu: 2 francouzské vyšší důstojníky. 

Květen 14. 

Nadšení  o  míru  zase  již  ochladlo.  Nastávají  vedra, 
koupeme se denně v moři, ale vedra jsou k nesnesení. 
Taliáni již pátý den nepřivezli vodu. Příjde dosti draho, 
prý 15 cts. litr. Denně se jí spotřebuje 280 hektolitrů. 
Přijíždí  sem každý  den  plachetní  loď  ze  Sardinie  a 
přiváží na prodej sýry, víno, citrony, třešně atd. Zde v 
kantině vše báječně drahé. Je vždy obležena zajatci, 
hlavně se kupují brambory a cibule. 

63



Květen 16. 

Co denně nám patří - 4 litry vody, 700 gr chleba, 137 
gr makaronů neb rýže, 200 gr masa neb sýra, 5 gr 
špeku, 10 gr Pomadore, 12 gr soli. Dostali jsme velkou 
návštěvu.  K  poledni  přijel  arcibiskup  ze  Sardinie  k 
posvěcení  kostelíka  v  Realu  a  s  ním  ještě  asi  5 
hodnostářů církevních, mezi nimi i biskup švýcarský. 
Všechny  nemocnice  prolezli,  na  vše  se  důkladně 
vyptali. Posvětili hřbitov a nám dali požehnání. Stráže 
v  bráně  (zajatci)  jsou  komandováni  po  italsku 
"Attenti"! Švýcarský biskup vyslovil podivení, že máme 
komando  italské,  když  jsme  rakouští  vojáci.  Vůbec 
páni  páteři  prohnali  ten  den  Taliány  jak  náleží. 
Vyřídili  nám  papežský  pozdrav  a  každý  dostal 
krabičku  10  cigaret  a  křížek  nebo  růženec  na 
památku. Tedy za cigarety vydali přes 6.000 lir a za 
růžence  též  nejméně  tolik.  Návštěva  měla  pěkný 
účinek.  Taliáni  dostali  strach a poměry se poněkud 
zlepšily. Poukázky jsou správněji vypláceny. 

Květen 18. 

Každý si pochutnává na papežských cigaretách. Je to 
poprvé,  co  nám  někdo  něco  poslal.  Římská  obec 
židovská poslala židům zde macesy. 

Zase rozruch v národě - nové zprávy. Zajatci z Ruska 
jedou  domů  -  ergo  mír  je  jistý!  Naše  převezení  do 
Francie prý změněno, do Itálie. 

Květen 21. 

Zase jsme to prohráli - přijel k večeru náhle p. generál 
a  poněvadž několik  lidí  bylo  vysvlečeno z  blůz (celý 
den je ohromné vedro), nechal leutnant Kakači odvést 
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do  vězení  lagerchefa  a  5  četařů.  Vězení  je  stan 
postavený na konci tábora, vězňové nechali si donést 
víno a hodovali. V noci se šel každý vyspat do svého 
stanu  a  ráno  přišel  kaprál  ode  dne  se  zdvořilou 
prosbou,  aby  páni  vězňové  přišli  než  přijde  p. 
leutnant. 

Roubík a šikovatel Zwick nebyli doma, ale dozvěděvše 
se o tom, šli do vězení za ostatními. Překvapení i zlost 
p. leutnanta bylo veliké, shledav, že místo šesti vězňů 
má jich osm. Posléze od dalšího trestání upustil. 

Květen 23. 

Dnes  odjíždí  první  transport  -  vybraní  zemědělci  z 
Realu, Streti i Tamboriny. Je jich na 5.000, jedou prý 
do  Francie,  ale  všeobecné  přesvědčení  je,  že  jedou 
domů! Celý den se mluví o míru, který je již hotovou 
věcí,  nejrůznější  zprávy  jdou  od  úst  k  ústům,  ale 
každý pevně věří, že mír je. Nejvíc můj soused četař 
Ferdinandi.  Utíkám  pryč,  abych  to  nemusel 
poslouchat,a nevěřím tomu. 

Květen 24. 

Dostal jsem z domova bedničku v úplném pořádku. 
Byly  v  ní  suchary,  koňak,  čaj,  salám  a  čokoláda. 
Báječně jsem si  pochutnal,  vždyť to bylo z domova! 
Též  jedno  prádlo,  ponožky  a  kapesník.  Mám 
nesmírnou radost, oh, kéž bych se mohl brzo vrátit a 
vše Vám drazí rodiče vynahradit! Denně docházejí sta 
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balíků a velké množství poukázek. Taliani se diví, co 
peněz dostávají "Austriako". 

Dnes jsme dostali dvojitou dávku všeho do kuchyně, 
nahromadilo  se  Talianům toho  mnoho  ve  skladišti. 
Vyplácení poukázek jde nyní mnohem rychleji, též náš 
žold je správně vyplácen. 

Květen 26. 

Zase  nové  transporty  odjíždějí  od  nás  i  z  Realu. 
Tentokrát se již netvrdí že domů, nýbrž do Alžíru. Měl 
to prý na lístku napsáno Grünhut z Prahy. Jedna loď 
prý se potopila, s každým transportem jede jedna loď 
bitevní. Denně ohromná vedra. 

Květen 28. 

Ferdinandi dostal přes 200 lir, dělám slavnostní oběd 
-  osmažené  brambory  a  smažené  ryby  a  zapíjíme 
vínem. 

Přišel  rozkaz,  jdeme do  Realu se  koupat  a  vypařují 
nám prádlo i oblek. Stěhujeme se na staré místo. V 
noci ohromný vichr, odnesl střechu skladiště. 

Květen 30. 

Dostávám nyní často poštu, jak z domova, tak i z Ústí. 
Zase se zde rozmáhá úplavice, následek horka, skoro 
každý má koliku. Rovnají tábory po 500 lidech a činí 
nové zkoušky se skleničkami jako dříve, pod dozorem, 
aby se předešlo švindlům. Odvezou nás již brzy pryč - 
prý do Anglie. Však je již na čase, nebo se zde na tom 
"Oslím ostrově" upečeme. 
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Květen 31. 

Z  dlouhé  chvíle,  poněvadž  slunce  hrozně  hřeje, 
spáchal jsem následující  "báseň" a odeslal na lístku 
sl.  Anči do Ústí. Došla v úplném pořádku, a jak mi 
později  sl.  Anči  psala,  při  čtení  se  rozplakala.  Tak 
vida, a já ji chtěl pobavit! 

"Báseň" zní : - 

Nejmilejší slečno Anči - jak Vám, tak i slečně Fanči  
zasílám přes širé moře tisíc vřelých vzpomínek. 

Těší  mne,  že vzpomínáte  na ty krásné staré  časy,  
které jistě nikdy víc bohužel, již nevrátí se! 

Píšete,  že  byste  "gerne"  odešly  do  velké  "ferne",  
poslechněte moje slova a zůstaňte pěkně doma! 

Všade  dobře,  doma  nejlíp,  praví  pořekadlo  staré,  
všade špatně, doma nejlíp novější je - ale pravé. 

Procestoval jsem já Srbsko, prošel celou Albánií, na  
Oslí se ostrov dostal Asináru v Itálii. 

Bůhví,  kam přijdeme  ještě,  co  z  nás  ještě  udělají,  
jedno pravím, to mi věřte, domů bych jel nejraději!  

Červen 3. 

Je zde horko k nevydržení, žádné stromy, koupáme se 
denně v moři. Ubíjíme zde naše nejkrásnější léta, co 
jsem mohl doma užít, nebýt té prokleté války. Žijeme 
si nyní dobře, vaříme brambory, děláme bramborový 
salát, kupujeme ovoce a různé věci, které se přivážejí 
ze Sardinie. Vína se zde vypije mnoho, je litr za 1 liru, 
hrajeme dudáka. Byla zařízena společná kuchyně pro 
celý  tábor,  to  kvůli  lepšímu  okrádání.  Četaři  mají 
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"extra"  makarony,  samý  špek  a  mužstvo  má 
rozvařenou šlichtu. 

O rýži nikdo nestojí, dřív se prodávala šálek za 50 cts. 
a nyní abys ještě přidal 10 cts., aby si ji někdo vzal. 

Červen 6. 

Ohromné větry zaplavují nás smrští pískovou. Každý 
od mé čety má již peníze a já, ačkoliv mám dvoje na 
cestě, nemohu dostat haléř. Moje četa je připravena 
na  odjezd  do  Francie,  já,  Roubík  a  Ferdinandi  prý 
nepojedeme. 

Červen 10. 

Vojna  přituhuje  -  denně  "klencáky",  prohlídky  u 
doktorů, zabaveny jim papíry a knihy, paterům celý 
kufr. Taliáni přišli na to, že sem dojížděla španělská 
bárka a přivážela noviny. Zákaz bárkám ze Sardinie, 
nesmí  sem  více  jezdit.  Mají  strach  z  podmořských 
člunů německých. Po 8 hod. večerní musí být vše ve 
stanech,  žádný  oheň  a  ani  kouřit.  Gendarmové 
patrolují po táboře a rozhánějí lidi klackem. 

Je to neklamné znamení, že se Taliánům špatně vede, 
tak to bylo i v Srbsku, když Srbové prohrávali, ucítili 
jsme to  vždy na našich zádech.  Obchodují  špekem, 
který nám nosí Nosek ze skladiště. Krásné jsou zde 
západy slunce - něco tak nádherného a uchvacujícího 
jsem  v  životě  neviděl,  též  měsíční  noci  jsou 
okouzlující. 

Červen 12. 

Taliáni řádí jak posedlí - přišli na to, že prý se naši lidi 
signály dorozumívají v noci s podmořskými loděmi. U 
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"Indiany" dělali prohlídku ve stanech, deset pohlavárů 
uvězněno  pro  "vyzvědačství".  Vše  jim  zkonfiskovali, 
límce u kabátů a  rukávy  rozpárali,  -  není-li  v  nich 
něco skryto. 

Červen 18. 

Denně  veliký  "mischung",  v  8  hod.  večer  počítání, 
zákaz  kouření  v  noci,  kdo  bude  v  táboře  zastižen 
mimo hranice,  bude  ihned  zastřelen.  Jsme  také  již 
vypsáni k odjezdu a vypraveni vším. 

Červen 20. 

Vedra k nesnesení,  vyplacen nám žold do dnešního 
dne. Dnes je Božího Těla, u nás zajisté vše v nejlepším 
květu, zde vyprahlá poušť. Vše spáleno sluncem. Den 
ubíhá  za  dnem,  ani  nevíme,  kdy  je  neděle, 
vzpomínáme,  toužíme,  ale  stále  marně.  Přijde  kdy 
den,  kdy  zbavíme  se  tohoto  otroctví,  kdy  budeme 
svobodní a užívat světa v naší milé domovině? Skoro 
již pochybuji, že to kdy bude. 

Červen 23. 

Předčítány seznamy, kteří  odejdou. Já jsem oddělen 
od Roubíka a Ferdinandiho. Visity na prádlo a visita 
pohlavní. Dnes se mělo odjet, ale loď nepřijela. Pošta 
jde nyní mizerně. 

Červen 28. 

Konečně došly peníze z domova. Ze zaslaných K 36, 
dostal jsem L 25,90. Druhý den došly peníze od Kohn 
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a Kornfeld z Ústí, z K 40, L 32. Ferdinandi dostal 2 
balíky,  konservy,  cigarety,  čokoládu.  Tábory 
"Armenia"  a  "Regina  Elena"  odjely.  "Dante"  dostal 
nového  leutnanta,  který  drží  na  pořádek  a  zavádí 
disciplinu mezi svými Srby a Chorvaty. 

Červenec 2. 

Balíků  dochází  denně  mnoho,  ale  polovička  je  jich 
vykradena. Taliáni kouří rakouské doutníky a cigarety 
veřejně.  Dnes  přijela  veliká  loď  "Sinai",  byla  již 
avizována  a  zase  odjezd  odložen.  Zítra  pojedeme. 
Přišel  rozkaz,  že  vše  se  musí  nalodit.  Na  nemocné, 
jichž  je  zde  dosti,  čeká  veliká  loď  Červeného  kříže. 
Odebrány nám přikrývvky a dostali  jsme pytlíky  na 
záda. 

Červenec 7. 

Dnes je tomu právě 6 měsíců, co jsme byli vyloděni na 
Asinaře, a právě dnes nás zase naloďují pro Francii. 
Loď je ohromná, jmenuje se "Seine". 

S  Bohem "Oslí  ostrove",  šest  měsíců  jsi  nás  hostil, 
mnoho  dobrého,  ale  více  zlého  nám způsobil.  Však 
jsme se ti také nanadávali a toužebně očekávali den, 
kdy tě opustíme, jsouce přesvědčeni, že to budeme již 
volní lidé a zatím -. do nového zajetí. Jak se nám tam 
asi  povede.  Loď  zdvíhá  kotvu,ještě  pohlížím  zpět  a 
dávám s Bohem našim kamarádům za tou bílou zdí, 
pod zeleným trávníkem. Zde jste našli ubozí svůj mír, 
na který se každý tolik těšil. Spěte klidně, Vám příboj 
mořský bude vyprávět zvěsti o Vaší vzdálené vlasti a 
my tam doneseme Vaše pozdravy. 
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Pomalu vyjíždíme ze zátoky, ostrov se stále menší a za 
hodinu mizí poslední obrysy. 
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 Francouzské zajetí
Opisováno  z  poznámek  v  červenci  1940  -  po  24  
letech. 

Červenec 7.(1916) 

Ve  4  hodiny  odpoledne  jde  kotva  vzhůru  a  my 
odjíždíme ... 

S  Bohem Asinaro -  s  Bohem Itálie.  Dala jsi  nám 
mnohé  -  dobré  i  špatné  -  ale  ještě  více  nedala 
vytouženou svobodu! 

Vyčistila jsi nás - díky Bohu - od vší a nemocí,  - 
toho nejhoršího, co nás potkat mohlo.- 

Děkuji Ti, Bože, že jsi mě zde chránil 6 měsíců od 
všech  nemocí,  teď  hledím  s  novou  nadějí 
budoucnosti vstříc. 

Jedeme  zvolna,  mizí  poslední  obrysy  Asinary  a 
Saardegny,  moře  je  velmi  klidné,  my  na  palubě 
máme sice horko, ale mnohem hůře na tom jsou ti 
v podpalubí a docela dole. Jsou ještě mnohem více 
napresovaní. - Jedou se mnou staří známí Roubík a 
Ferdinandi z Veltrus. 

V 6 hodin večer přišel rozkaz "Nekouřit a nemluvit 
nahlas", patrně mají strach. 

Noc byla velice špatná - chvílemi dosti zima a žádné 
místo.  Spíme  vsedě,  skrčeni  jeden  na  druhém, 
pokrouceni. 



Červenec 8. 

Ráno se probudím se silným bolením hlavy a žaludku. 
Běžím  na  latrinu  a  prodělávám  druhou  mořskou 
nemoc,která mě drží asi 2 hodiny - 1/2 šálku dobré 
černé kávy mi spravil  žaludek. Kolem sedmé hodiny 
večerní blížíme se k lesnatému pobřeží a vjíždíme do 
přístavu Toulon. Hned trošku jistoty - jsi-li na moři a 
vidíš kolem sebe samou vodu - zdá se ti, že loď stojí a 
že  se  nikdy  z  těch  vod  nedostaneš.  Z  obou  stran 
festungy a majáky. V přístavu ohromná loď lazaretní s 
červeným křížem, obrněnec,  5 monitorů, podmořské 
čluny. Dočela při molu stojí pět ohromných parníků, 
tak vysokých jako 6 poschoďové domy a dlouhé jako 
celá  ulice.  Lidé  na  nich  vypadají  jako  mravenci  na 
železničním vagoně. Fasujeme chleba. 

V  půl  osmé  vystupujeme  a  jdeme  kordonem 
francouzských  vojáků,  samých  mladíčků  asi  17 
letých. Mají tmavomoré stejnokroje, šarže barvy naší 
polní, oficíři bílé plátěné. 

Nasedáme  do  osobních  vagonů  2  třídy,  elegantně 
zařízených, plyšová sedadla, vždy 9 zajatců a l voják. 
Věru,  dosud  jsem  tak  nóbl  jako  voják  nejel!  Jaký 
rozdíl,  jet  ve  druhé,  nebo  dobytčáku!  Vojáci 
inteligentní,  přinášejí nám ihned vodu do feldflašek, 
tak studenou, jak jsme již dlouho nepili. 

Nad námi létá ohromnou rychlostí hydroavion, který 
se  spouští  každou  chvíli  na  moře.  Vidíme  ohromné 
továrny a magaziny, ohromné pyramidy briket. Právě 
jde  okolo  velký transport  vojenský  s  koňmi.  V noci 
opouštíme Toulon. 
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Červenec 9. 

Ve vagonech poučení  francouzsko-anglicko-německé. 
Projíždíme předměstím Toulonu,  opět  po 8 měsících 
vidíme  civilisty,  vidíme  zeleň  lesů,  kterou  jsme  tak 
postrádali na Asinaře. A co pozorujeme hlavně - ženy. 
Každý z nás hltá zrakem ty kypré dcery francouzského 
jihu a tak divné myšlenky jdou hlavou, a jak by ne, 
když již 23 měsíců se žádný z nás k ženské nepřiblížil 
a neokusil rozkoše lásky. 

Ach  být  volný  -  doma  -  nyní  pociťujeme  plně  tíhu 
našeho  osudu.  Každých  5  kroků  stojí  voják  s 
bajonetem, každé hnutí, každý krok je komentován. 

Musím  říci,  že  francouzská  děvčata  jsou  skutečně 
hezká! Vlak projíždí krásnými zahradami a pěstěnými 
vinicemi. Fíkovníky, olivy a ušlechtilé smrky se míhají 
kolem  našich  oken.  Zvolna  přichází  pohoří,  delší 
tunel.  Ze  spánku,  do kterého jsem upadl  únavou z 
lodě, budí náhle rozkaz "Vystupovat!" Malá stanička 
Cassis  ve  12,15.  Odtud  jdeme  po  výborné,  ale 
zaprášené  silnici  a  za  hodinu  vidíme  mořský  záliv. 
Silnice  jde  po  břehu,  stoupá,  takže  chvílemi 
vzpomínáme  na  divokou  Albánii.  Patník  na  rozcestí 
hlásí  -  18  km  do  Marseille.  Je  velké  vedro,  jsme 
zemdlení.  Na  šestém km odbočujeme  doprava  a  za 
hodinu přicházíme do tábora zajatců. 

Leží v kotlině, kol dokola holé vrchy, stará budova je 
opuštěný klášter. Krásný park, výstavné budovy.  Ve 
velkém čtverci cely pro 14 osob. Asi 500 kroků dále je 
15 baráků s říšskými Němci-zajatci. Jsme předáváni, 
seřazeni do skupin a zavedeni do cel - hned usínám. 
Kolem lágru stojí stráže s bajonety - připadáme si jak 
ve  zvěřinci.  Vůbec  bez  bajonetu  zde  ani  krok.  Pro 
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vodu, do kantiny, pro mináž, chleba, vše ve vzorném 
seřazení a pod bajonetem. Němci vyhlížejí velmi dobře 
v  hnědých,  plátěných  mundurech  a  širokých 
slamácích. 

Na bluze,  na klobouku vytištěno velké P.G.  a číslo, 
zdáli poznáš Prissonier de Guerre - zajatec. Jsou zde 3 
velké kantiny, kde můžeš koupit chleba, sardele, sýr, 
limonády,  vše  přiměřeně drahé.  Limonáda 3/4 litru 
6O cts.- l lira. Na italské peníze strhují 25 %. Podivný 
to "sovezník". Horší ale je, že nám vracejí zpět italské 
mince a tím nás okrádají dvakrát. 

Báječná štramota každou chvíli "Verkaterny" nebo zde 
tomu  říkají  "Sur  Eptenut".  Celé  hodiny  nás  řadí, 
počítají  a  znovu  formují.  Stále  nás  přepočítávají  a 
nemohou být hotovi. 

Červenec 10. 

Ráno v 1/2 7 budíček, koflík konservové kávy, o níž 
není mnoho co říct.  V 9 hodin fasujeme asi 600 gr 
černého  chleba,  v  11  hodin  výborná  polévka, 
bramborová s  hrachem nebo čočkou,  kousek masa, 
velký  jak  prst.  Ale  chutná  nám,  dobře  kořeněné, 
chutně upravené a hodně zeleniny. Podávají v mísách 
pro deset mužů. 

Denně  odchází  600-800  lidí  pryč.  My  přijdeme  na 
řadu zítra.  Jsou zásobováni  na 2  dny.  Chleba,  kus 
špeku  a  l  krabička  olejovek  je  porce  na  l  den. 
Rozdělují nás podle řemesel,  ale potom posílají  zase 
vše smíchané. 
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Červenec 11. 

Francouzští vojáci jsou pěkně zamíchaní, 65-letí s 18-
letými rekruty. Mundury různé, černé, modré, hnědé, 
bílé, zelené. Je to radost podívat se na tu barevnost v 
kompanii,  hraje  všemi  barvami.  Oficíři  většinou 
pensisté  anebo  invalidé.  Ale  inteligentní  a  mnohem 
slušnější než Italové. Nutno doznat, zacházejí s námi 
slušně, škoda, že jim nerozumíme, vše by šlo mnohem 
lépe. Jako všude tak i zde ten největší dobytek jsou 
páni  Chachaři.  Všude  se  derou,  inu  jako  dobytek. 
Vyrukovali  zde  se  svými  srbskými  "čajkaši",  což 
vzbuzuje všeobecnou nevoli mezi námi. Horko je zde 
jako  na  Asinaře  -  škoda,  že  nemůžeme pod stromy 
kolem lágru. 

Jak  postrádáme  zde  vzpomínky  z  domova,  jež  nás 
vždy tak těšily, ale kde budu mít příležitost ? Hrajeme 
denně karty. 

Camp de Carpiagne. 

Červenec 13. 

Ráno verkaterung, fasujeme proviant na 3 dny - l 1/2 
chleba, 4 kousky špeku, tak veliké asi jako na Asinaře 
za l L, 3 krabičky olejovek. V 10 hodin poslední dobrá 
mináž  a  marš  ke  stanici  Cassis.  Zdáli  vidíme  nový 
transport z Asinary, který právě přijel. Jde ale druhou 
cestou,  takže  se  nesejdeme.  Před  nádražím  velký 
transport černochů, kteří cení na nás své bílé zuby. 

Uniformovaní  -  půjdou  s  námi  co  stráž.  Mají  plné 
prsty prstenů a dělají frajery. 
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Jsme po 10 ve vozech 2-3 třídy a jedeme do Marseille. 

Ve 2 hod. odjezd - projíždíme 2 velké tunely a ve 4 
hodiny  odjíždíme  z  marseillského  nádraží  po  trati 
P/LM,  Paris-Lyon-Marseille.  Je  2kolejná,  velkým 
nákladem  postavená,  dlouhé  tunely  střídají  se  s 
vysokými mosty. Tabule podle trati značí její délku - 
834 km. 

Chvíli jdeme podél moře - potom pohoří, skály, luka, 
pasoucí se stáda dobytka, pole, vinice. 

Vlak jede velmi rychle, podle oken míhají se cihelny, 
keramické  továrny.  Na  802.km  velké  město 
"Miramar?"  a za ním nepřehledná rovina.  Večeříme, 
usínám vsedě. V noci stanice Orange. 

Červenec 14 

Ráno v 1/2 8 na 582 km Roues, ujeli jsme tedy za noc 
přes 200 km, potom na 778 km Arles, jedeme samými 
vinicemi. V noci byla naše černošská stráž vyměněna 
320.batalionem,  samí  staří  čičové.  Jsme  jak 
rozlámaní, spali jsme vsedě. 

Stanice Wienne s keramickými továrnami. 

Na 509. km Lyon, ohromné město, nádherné široké 
ulice, krásné paláce, mnoho továren. 

V  1/2  9  ráno  odjíždíme  a  dostáváme  každý 
trinkbecher  černé  kávy.  Doposud  jsme  s  Francouzi 
spokojeni. Zacházejí s námi slušně, podávají nám do 
vagonů vodu a děvčata mávají a i pusy posílají. Patrně 
si nás na dálku pletou s Italy, poněvadž máme italské 
mundury na sobě. 
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Francouzky se nám líbí, veselé a vkusně oblečené. Na 
parádu si zde velmi potrpí. Jako všude, tak i zde, vše, 
co má rovné nohy, je mobilisováno od 16-60 let. Ženy 
zastupují muže na drahách, elektrikách a všude. 

Na 482 km Lozane, kolem tratě samá luka, na nich 
množství  dobytka  volně  se  pasoucího,  je  znát,  že 
jedeme k severu, zde žně ještě nezačaly, dole bylo již 
sklizeno.  Chladný  podmračený  den,  stráž  se  opět 
střídá, nastupuje batalion 85. 

Km 380 Taras-le-Mars - podávají nám od Červeného 
kříže kávu. 

Km 349 Moulins, ve 3/4 na 4 ohromné nádraží, sta 
vagonů s obilím, ohromné magaziny. 

Km 314 St.Pierre, potkáváme vlak Červeného kříže s 
raněnými.  O  1/2  7  večer  Sangaze,  opět  výměna 
doprovodu,  nastupuje  batalion  123.  Černá  káva. 
Komické je, jak na každé zastávce skáčeme s vagonů 
a běháme na záchody. Hotový sturm a schwarmlinie. 

Na km 275 se trať dělí, jedna jde na Paříž, druhá k 
Bordeaux.  V  noci  za  stanicí  St.Pierre  projíždíme 
velkým městem, jméno jsme se nedozvěděli. 

Červenec 15. 

V 5 hodin ráno "Tours", mění se stráž za 3. reg. franc. 
kavalerie s helmou a dlouhými žíněnými ohony. Zde 
náš  transport  se  dělí.  Loučím  se  s  Roubíkem  a 
Ferdinandim  a  odjíždíme.  V  9  hod.  opět  výměna 
stráže,  projíždíme  městem,  kde  na  nás  zevlují 
obzvláště  ženské.  Je  to  ponižující  být  tak prohlížen 
jako  dravá  zvěř.  Ach,  kdy  konečně  skončí  ten 
nešťastný osud, kdy budeme opět svobodni? 
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Ve 3 hod. odpoledne přijíždíme do velkého města-Les 
Sables  de  Otone,  při  Atlantickém  moři.  Tedy  od 
Středozemského  k  Atlantiku!  Město  je  naším 
konečným  cílem.  Ohromné  průmyslové  město,  les 
továrních komínů a lodí. 

Jsme  vedeni  k  továrně  na  brikety,  kde  nás  vítají 
začouzené  obličeje  "Reichsdeutscher" 
(říšskoněmeckých)  zajatců.  Pracují  zde  a  jsou  prý 
dosti  spokojeni.  Vítají  nás  přátelsky  a  hned snášejí 
slamníky. Spí ve velkém skladišti a jsou na nás velmi 
laskaví.  Mají  zde  vlastní  kantinu,  knihovnu,  vlastní 
kapelu, která nám na počest zahraje Radecký marš. 
Hostí  nás  dobrou  mináží  a  kávou.  Uléhám  a  jsem 
šťasten,  že  mohu  natáhnout  zkřehlé  a  pokroucené 
údy.  Nikdy  nezapomeneme  jim  toho  přátelského 
přivitání, skutečně se s námi o vše bratrsky rozdělili. 
Vyprávíme si s nimi dlouho do noci. 

Červenec 16. 

Dnes máme rasttag (den oddechu). Němci jsou na nás 
velmi laskaví - dali nám dnes 3x jídlo, ačkoliv na nás 
nefasovali. Chleba nám dávají a zacházejí jak s bratry. 
Ptal  se  jich  francouzský  kaprál:"Neprali  jste  se  s 
Austriaci?"  Blázni!  Třikrát  denně  nás počítají,  večer 
byl  veliký  koncert,  zpívána  rakouská  hymna, 
Deutschland über alles atd. Mají velmi dobrou mináž 
a výborný chléb. 

Červenec 17. 

Jsme rozdělováni na partie po 20 mužích a po obědě 
vedou nás na nádraží. Nastupujeme do vlaku, lokálka 
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projíždí  městem,  je  to  víc  tramvay,  všude  na  nás 
pohlížejí zamračeně jako na dravou zvěř, zaťaté pěstě 
a hrozby a nadávky "Bosch", "Kaut", nevíme ještě, co 
to  znamená,  ale  dobrého  jistě  nic.  Moje  parta  se 
skládá ze 2 Čechů, 6 Němců, 1 Rusína, 3 Dalmatinců, 
8  Chorvatů  -  20  příslušníků,  malý  obrázek  našeho 
milého  Oesterreichu!  Ve  4  hodiny  vystupujeme  a 
jdeme  8  km  do  vesnice  s  pěkným  zámkem  a 
kostelíkem. Jsme zavedeni do domku s 3 místnostmi, 
2 pro nás a třetí pro stráž, na 20 mužů zajatců hned 5 
strážců. Jsou zde již  připravena prkna a sláma, ale 
žádné deky, ty ještě nepřišly. 

Upravujeme  si  lůžka,  mezi  tím  přišli  4  civilisté  a 
vybírají si nás na práci. Ale je to těžká věc, nikdo z 
nás neumí francouzsky a oni zase jenom francouzsky. 
Němčina nám není nic platná, nikdo jí nerozumí. Je 
to  charakteristické  pro vzdělání  Francouze.  Každý z 
nás  mimo  své  mateřštiny  dorozumí  se  ještě  ve  2 
jazycích.  Mluvíme  jeden  po  druhém  a  snažíme  se 
dorozumět,  česky,  německy,  maďarsky,  chorvatsky, 
rumunsky, taliánsky a i trochu anglicky. Marná sláva 
-  jak  říká  tatínek.  Konečně  jsme  rozděleni  po  5  a 
dojednáno. 

Červenec 18. 

Vstáváme ve 4 hod. a nás 5 jde na práci do zámku. 
Nejdříve  vyklízíme  kůlnu,  naši  nastávající  jídelnu  a 
dostáváme první snídani. Šálek černé sladké kávy a 
krásný  bílý  chléb.  Pak  fasujeme  vidle  a  jdeme  na 
louku obracet seno. 

V poledne nám přinesli oběd na pole, fazole, které byly 
skutečně dobré, pak jakousi míchanici, která vypadá 
hrozně,  ale  dá  se  jíst,  zvláště  když  je  hlad.  Hezká 
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podívaná na nás, jak sedíme kolem mísy, 5 mužů a 
živíme  se.  Výborný  bílý  pšeničný  chléb,  ohromné 
bochny a l litr bílého vína. Toho by mělo být více. 2 
hodiny  rast.  K  večeři  zase  tu  míchaninu  -  vařený 
chléb,  mrkev,  řepa,  fazole,  brambory,  zelí  -  vše 
dohromady. 

Ten bílý pšeničný chléb a hlavně ta okolnost, že jsme 
ho dostali vždy dostatek, a to dobré víno, smiřovaly 
nás  s  francouzským  venkovem.  Tyto  2  věci  nás 
uzdravily,  vypracovali  jsme  se  pod  horkým  jižním 
sluncem,  v  klidu  vyspali  (někdy  bylo  toho  spánku 
hodně málo, začínali jsme práci o 5 hod., o 4 vstávali, 
pracovali jsme do 7. hodiny večerní a v poledne, kdy 
žár  byl  nejprudší,  2 hodiny  odpočívali  -  spali.  Jídlo 
francouzských  jižních  venkovanů  -  fazole,  vepřové 
maso,  drůbež,  vejce,  máslo,  zelenina  -  a  to  dobré 
vinko nás posilovalo. Nevím, jak se vedlo kamarádům 
v  táborech  továrních,  ale  my  jsme  chtěli  na 
venkovských  pracích  doválčit.  Zvykli  jsme  si  na 
zemědělskou  práci,  obyvatelstvo  si  zvyklo  na  nás, 
někde nás měli i rádi. Ale všude jsme se s nimi lépe 
snesli  než  Němci.  Časem  porozuměli,  kdo  jsme,  a 
dělali  rozdíl  mezi  Autrichien  a  Bosch.  A  když  ještě 
později  jsme  se  naučili  jim  rozumět  a  s  nimi  se 
dorozumět, měli nás opravdu rádi a ulehčovali  nám 
náš osud, jak mohli. 

A naši hoši, urostlí, statní, časem se dali do pořádku, 
holili se, chodili čistí a upravení, vousy pod páskama, 
navázali i důvěrné styky s děvčaty a ženami vojáků. 
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Bylo to sice zakázáno a přísně trestáno, proto byly s 
námi stráže, které s námi chodily na práci a z práce 
domů, na noc nás zamykali, jistě ne snad ze strachu, 
že bychom utíkali, ale abychom nepřicházeli do styku 
s civilním obyvatelstvem. 

Ale  časem  disciplina  povolila,  strážcové  si  také 
nacházeli jejich lepší, a když naši hoši byli celé dny 
stále  pohromadě  s  dělníky  a  dělnicemi,  na  poli,  ve 
stodolách, kůlnách a stájích, bylo těžko těmto stykům 
zabránit. Bylo navázáno mnoho přátelství a lásek, a 
když  věc se stala  příliš  veřejnou,  byli  zajatci  prostě 
přeloženi do jiné vesnice, třeba v jiném okrese, a bylo 
po lásce. Ti vytrvalí však i zde našli možnosti, našel se 
ochotný Francouz, který donesl tajně psaníčko. Ale i s 
těmi psaníčky byla obtíž, totiž s jejich napsáním, ale 
pomalu  jsme  dokázali  i  to.  Kolik  takových 
"zamilovaných" psaníček jsem psal kamarádům, které 
jsem psal vždy na jednu formu :"Ma cherie Viktorine, 
Germaine, Lussete atd. Je pense - je ne - obtie jamais 
atd."  Kamaráde  Valdemane,  Nováčku,  co  zbylo  z 
těchto slibů, Ale navadí, bylo to zpříjemnění našeho 
ubohého  života,  ten  denní  styk  s  vesnickým 
obyvatelstvem  v  celku  dobrým  a  soucitným.  Jejich 
časté  "Pauvre  enfants"  a  jejich  laskavé  vyptávání 
odkud jsme, jak je  u nás,  jak žijeme, zaměstnávalo 
naše mysli často. Těžko jsme se s nimi dorozumívali, 
mluvili jsme rukama. Ostatně byli velmi nevědomí ti 
dobří  vesničané,  neměli  potuchy,  kde  naše  domovy 
leží. A když jsme se dopustili té chyby a poučovali je, 
že nejsme Bosch, ba ani Autrichiens, ale že jsme de la 
Boheme, pak byl konec. Le Boheme - cikán - a hned 
se  velmi  divili,  že  nejsme  černí,  nýbrž  plavovlasí, 
někdy přišel do vesnice cikán s medvědem - co nám 
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dalo práce, nežli jsme jim vysvětlili,  kdo jsme. Když 
jsme se již naučili francouzsky a vysvětlili jsme jim, že 
jsme  Češi,  le  Tschechy,  měli  jsme  vyhráno.  Ale  tu 
přišlo  vždy  stěhování  jinam a  přišli  jsme  znovu  do 
úplně  nového  prostředí.  Ptali  se  na  naše  rodiny, 
ukazovali jsme jim podobenky a vysvětlovali, jak je u 
nás.  Naši  hoši  se  vytahovali,  vše  bylo  lepší, 
dokonalejší a chytřejší. 

Ale konečně vším právem jsme se mohli chlubit - ve 
všem  jsme  napřed  -v  obdělávání  polí,  domácnosti, 
kuchyni, vzdělání. Velmi mnoho lidí je zde, co neumějí 
číst, v kuchyni ohniště - kotlík na řetězu - pánev, topí 
chroštím  a  sušenými  kravinci,  které  v  létě  suší  a 
skládají ve stohy - knedlíky, buchty, koláče neznají, 
polévky  jenom chlebové  a  zeleninové,  maso  vepřové 
vařené, nikdy opečené, drůbež jenom vařenou a fazole 
ráno, fazole v poledne, fazole večer. A ke všemu sní 
hrůzu  chleba.  Brambor  málo  -  jenom opékané.  Ale 
zato všechno na dobrém másle a žádné pivo, jenom 
víno, a zase ráno, v poledne i večer. A jaké víno. Když 
jsme  se  po  létech  vrátili  domů,  nikde  nám  víno 
nechutnalo,  poněvadž  se  nemohlo  rovnat 
jihofrancouzskému  přirodnímu,  domácně 
pěstovanému. A levné ! 

1 chop, asi 4/10 litru - 15 ctm., ale nepotřeboval jsi 
ani těch 15 cts., všude ti nabízeli ochutnání a nalévali 
znovu a znovu. 

A ještě  jedna zvláštnost  v  přímořských krajích,  kde 
jsme pracovali u sedláků - ryby, ústřice a šneci. Když 
nám zpočátku dali na stůl mísu šneků - žádný z nás 
nesáhl po nich - štítili jsme se. Špatně od žaludku se 
nám dělalo,  když  jsme  viděli,  jak  jedli  a  vysrkávali 
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jejich ústřice. Hodně dlouho trvalo, než jsme si zvykli, 
než  jsme  se  naučili  je  nožem  otvírat  a  vycucávat. 
Šneky vařené v česnekové omáčce nebo opékané na 
plechu, malé potěry ryb, které vypadaly jako žížaly a 
různé ty nám neznámé mořské živočichy.  Ale  zvykli 
jsme  si  -  zvykli  jsme  si  časem i  na  dřeváky,  které 
nahrazovaly scházející obuv koženou. 

A  stále  se  opakující  jídelní  lístek,  zelí  -  výborně 
připravované,  fazole,  vepřové  maso,  vejce  a  chléb, 
výborně nás udržovaly při chuti. Zpočátku jsme jídali 
odděleně - podle předpisu - a vždy, co přišlo na stůl - 
vše bylo snědeno. Byla-li patron-selka tak neopatrná 
a dala na stůl celou hroudu másla, nenašla z ní nic. 
Krájeli  jsme  lžícemi  do  ní,  případně  schovávali  do 
připravených  plechovek  od  konserv.  Pak  byli  již 
opatrnější a oddělovali každému jeho porci. 

Tak to šlo celý týden - v neděli jsme měli volno a to 
jsme si vařili sami. Starosta obce nám přinesl chléb, 
maso, omastek, fazole a sůl a každou neděli jiný dělal 
kuchaře  a  namáhal  se,  aby  jeho  oběd  byl  chválen. 
Časem jsme si  oběd  dovedli  přimastit  tím,  co  jsme 
během týdne si  nastřádali, ten kus omastku, druhý 
fazole  nebo  kus  masa.  A  ještě  později,  hospodyně 
tomu, co byl na řadě, sama něco podstrčila, aby náš 
nedělní oběd byl vydatnější. 

Jeden kuchařil  a  druzí  prali  prádlo.  Za tím účelem 
jsme  je  již  v  sobotu  "namočili",  a  to  v  rybníčku  u 
domu,  a  aby  nám  neodplavalo,  zatěžkali  jsme  je 
kameny.  V  neděli  ráno  nastalo  praní,  rýžákem  a 
kusem mýdla drhli jsme naše ubohé košile a spodky, 
v tom rybníku vymáchali a na plot s ním k sušení. 
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První čtyři hotoví s praním zasedli ke kartám, druzí se 
holili, vousy kroutili pod pásku a psali lístky domů. 

Po obědě jsme si sedli na zahradu, vzpomínali a někdy 
si  zazpívali.  To  vždy,  když  vesnické  krásky  chodily 
procházkou  po  silnici  kolem  našeho  domku  a 
nakukovaly zvědavě přes plot. 

Když  jsme byli  asi  3.  neděli  doma,  přišel  v  pondělí 
ráno  rozkaz,  všechno  prádlo,  obleky  orazítkovat. 
Stražár přinesl plechové formy, a poněvadž byl doma 
zrovna jenom marod ,"Jara" jsme mu říkali, šikovný, 
všeuměl, dovedl  všechno na světě, spravil  hodinky i 
pluh, boty i kamna, ale nedovedl číst ani psát. To ale 
dozvěděl jsem se hodně později, dovedl to dobře utajit, 
styděl se za to. Dopisy nedostával, nikomu nepsal a 
tak jsme dlouho nic  nevěděli.  Tak  milý  Jara dostal 
formy  a  fermežovou  směs,  aby  se  nedala  vyprat,  a 
začal  tisknout  pěkně P.G.  a číslo  asi  6timístné.  Ale 
jaký to byl malér, když stražár přišel k večeru z toulky 
a zjistil k svému zděšení, že Jara pomaloval také jejich 
prádlo, které měli rozvěšeno na zahradě k sušení. Inu, 
nedalo se nic dělat a smazat nebo vyprat teprve ne, 
barva předržela košili. 

Červenec 19. 

Již ve 4 hodiny tagwach, káva a pak hajdy na seno. 
Pracujeme  jako  bychom  měli  5  korun  denně.  V 
poledne  oběd  jako  včera,  večer  míchanice,  potom 
bramborový guláš a do třetice mléková kaše. Byla již 
tma, když jsme došli domů (v červenci), skoro trochu 
moc hodin práce za 20 ctm denně. Jsme ohraženi, bez 
stráže se nehneme ani krok, je s námi celý den na 
poli. 
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Docela  krátký  proces  udělají  s  námi  v  noci.  Aby 
nemuseli držet stráž, zamknou nás, do "ložnice" nám 
postaví  nachttopf,  velkou  káď  ,do  níž  děláme,  a 
poněvadž dveře a okna jsou dobře  utěsněné,  máme 
celou noc báječné aroma. 

Červenec 20. 

Odevzdali  jsme  italské  peníze  k  výměně  a  dostali 
různé  instrukce.  Můžeme  psát  domů  jednu  neděli 
lístek a druhou dopis.  Dnes přišel  lékař a prohlížel 
naše  2  marody.  Večer  jsem jako  rozmlácený,  vždyť 
člověk není zvyklý takové dřině. 

Červenec 21. 

Pracujeme stále  na seně,  mináž  den ode dne  lepší, 
ráno káva, chléb a máslo, v poledne chlebová polévka, 
fazole, máslo, chléb a sklenička vína. Večer chlebová 
polévka,  bramborový  guláš,  cuklijáš (mléková  kaše), 
salát,  chléb.  Všechny  peníze  musíme  odevzdat,  ani 
krejcar  nesmíme  mít,  patrně  abychom  si  nemohli 
koupit auto a utéci. 

Červenec 22. 

Dostali jsme slaměné klobouky s namalovaným P.G. 
Dnes jsme měli k večeři výborná jelítka. 

Červenec 23. 

Neděle, den Boží. Déle spíme, vaříme kávu, píši lístek 
domů, pereme. Ach, jaký rozdíl neděle před 2 roky a 
dnes,.  jak  toužíme  po  zlaté  volnosti.  Přišel  holič  a 
všechny nás oholil. 
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Červenec 27.-30. 

Den za dnem ubíhá v stálé práci. Kopeme zeleninu, 
řepu, kosíme pšenici atd. Dřiny dost a dost. Jsem rád, 
vždy když je večer. Strava je dobrá a dost. Chléb je 
výborný  a  dostatek,  jídla  různá,  že  jsem jich  nikdy 
neviděl. Vařené lusky fazolové s máslem, fazole, zelený 
hrášek a dvakrát denně salát. Někdy i kousek masa. 
Koupit si nic nemůžeme, peníze nám odebrali. A pak 
to, že se nemůžeme domluvit, vedlo by se nám všem 
ještě lépe - nejsou ošliví na nás. V hospodaření jsou 
hodně  pozadu  za  námi.  Jejich  kuchyně  jako 
arnautské  v  Albánii,  beze  stropu,  začouzené  trámy, 
ohniště po srbsku, řetěz, na něm kotlík a oheň pod 
ním. 

Červenec 30. 

A zase neděle - jak se těšíme na těch několik hodin 
oddechu.

Peru, zašívám, píši domů a 4 lístky do Ústí, F.T., A.S., 
A.M. a Kohn a Kornfeld. 

Ach, jak toužím po domově, po Vás, moji drazí rodiče! 
Ztrácím naději na návrat. Jak štastný jsem byl před 2 
roky a dnes? Smutné jubileum jsme slavili  v těchto 
dnech - 2 roky války! Kdy skončí ta nešťastná, tolikrát 
prokletá válka? 

Dnes je mimořádné horko. 
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Srpen 8. 

Opět neděle - byli jsme v místním kostelíku - je na 
nás krásná podívaná, v řadě po dvou, napřed a vzadu 
voják  -  bajonet  auf  -  domácí  si  nás  prohlíželi  jako 
dravou zvěř. 

Kostelík je pěkně vyzdobený - selky v černém, s bílými 
čepečky - v dřevákách. Modlím se za rodiče a šťastný 
návrat. 

Zvláštní  zvyk -  při  obětování  jde  hoch s  košíkem a 
každý si vezme kousek bílého chleba a jí. 

Dostali jsme lohnung za 12 dní, Fr. 2,40 vyplaceno v 
poukázkách, které jsou od nás přijímány co platidlo. 

Každou neděli přijde holič a holí nás. 

Celý týden pilně pracujeme, jsou žně. Žneme pšenici 
předpotopními srpy, a vážeme bez povřísel. Potili jsme 
se, jak náleží. 

Tři  dny  jsme  pracovali  na  sousedním  dvorci,  ale 
strava  je  zde  lepší.  V  sobotu  jsme  mlátili  a  dostali 
báječnou večeři. 

Znovu a znovu nám připomíná zdejší  kraj Albánii  a 
Arnauty.  Světnice,  krby,  dvoukolové  vozy,  volské 
chomouty a šerpy kolem boků dělníků. 

Lidé  nejsou  zlí  a  měli  bychom  jistě  dobré  časy, 
kdybychom se mohli domluvit. 

Včera jsem se vážil - 63 kg. 

Koupil  jsem si  nůž za 50 cts.  -  2  1/2 dne dřiny v 
polích. 
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Srpen 13. 

Zase  6  dní  dřiny  za  námi.  Věru  jsem rád,  když  ta 
neděle přijde. Udřený je člověk za týden až až. Tento 
týden jsme žali a vázali a měli dost mizernou mináž. 
Teprve v sobotu jsme zase pracovali u starého gazdy. 

Nejvíc mě mrzí, že jsem pohromadě s těmi Kroboty- 
sebranka horší než dobytek - Francouzi nám vyprávějí 
o velkých porážkách Rakušanů, v Haliči se prý vzdal s 
celou armádou generál Bothner. 

Dostáváme plat za 9 dní Fr. l,80. 

Srpen 15. 

Svátek P.Marie, neděláme, jdeme do kostela. Nejvíce 
mě dopaluje, jak si nás místní lidé prohlížejí. Nejsou 
zlí,  rádi  by s námi mluvili,  nabízejí  nám šňupání a 
kuřivo. Divný to zvyk v pokročilé Francii. Hoši od 14-
15 roků každý má tabatěrku a šňupe. Děvčata od 7 
roků se šněrují a jen dřeváky. 

Srpen 20. 

Neděle - jak rádi odpočíváme - 2 dny jsme pracovali 
při mlátičce, hodně dřiny, ale také hodně jídla, hodně 
vína a to je hlavní. 

Chodíme celá parta s mlátičkou dům od domu, stoh 
od stohu. Stodoly zde nemají, sláma zůstane na poli 
ve stohu. Je to velká dřina, celý den podávat snopy na 
stroj v tom vedru a prachu. 

Mlácení, to je zde jakási slavnost, při které vystrojí la 
patron  hostinu  a  snaží  se  předstihnout  svoji 
sousedku. 
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Polévka,  2-3  pečeně,  hlavně  ovčí,  zeleniny,  saláty, 
vejce, máslo a koruna všeho šneci, ústřice a ryby. Při 
prvním  předložení  nevěděli  jsme,  co  s  tím,  a  jeden 
zvláště chytrý Krobot je chtěl roztloukat pěstí na stole 
jako ořechy. 

Špatně se snáším s těmi Kroboty, vědí, že je nemám 
rád a oplácejí mi to kde můžou. Jak jsem se jenom 
mezi tu sebranku dostal? 

Jídelní  lístek  u  mlátičky:  ráno  bílá  káva,  chléb  a 
máslo,  svačina  "popera",  to  je  chlebová  polévka, 
kachna v mrkvi,  brambory s máslem, směský salát, 
kačamak. 

K obědu a večeři polévku chlebovou, kačamak (mléko, 
krupice,  kaše  hodně  slazená).  Šneci  ve  výborné 
omáčce, to jsme se je již naučili jíst a chutnají nám 
báječně.  Začínají  si  nás vážit,  jedí  v kuchyni  a nás 
posadí do "extra zimry". Stojí v nich ohromné postele 
vysoce nastlané, ležíš až u stropu, nechtěl bych v noci 
spadnout dolů. Nad postelí  velká "nebesa" a la Luis 
XV.,  ohromné  lakované  skříně,  stojaté  hodiny  a  ... 
podlaha z udupané hlíny. 

Hostině je přítomno 32 osob,  samozřejmě celá naše 
stráž i s kaprálem. Táhne s námi a s mlátičkou od 
čísla k číslu a hodují s námi. Místní dělníci: dívky a 
hoši od 7 do 12 let. 

Vína pijeme každý den mnoho. 

Dostal jsem vyměněné moje italské liry za franky, za 
lir 35 - 29,80, tedy zase 15 % srážky. 

Dnes  nás  rozdělili  -  10  mužů  odešlo  do  sousední 
vesnice, těch nejhorších křiklounů - zaplať Pán Bůh. 
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Pozítří to bude 2 roky, co sloužím císaři pánu zde u 
mlátičky a na poli. 

Koupil jsem si máslo, chleba, sardele, vařím kávu a 
dělám si dobrou neděli.  Píši  dopisy domů, L.F.,A.M. 
lístky F.T. a K.a K. 

Vyfasoval  jsem lehké  prací  kalhoty,  blůzu  a  boty  s 
dřevěným spodkem. Jsou to kožené svršky ze starých 
vojenských bot a dřevěné podešve. Ošklivý zvyk mají ti 
domorodci, žvýkají tabák a vyplivují. 

Srpen 26. 

Sobota  -  překvapení  pro  nás  :  nejdeme  do  práce, 
přijde doktor a očkuje nás. Tento týden jsme pracovali 
3 dny při mlátičce a zase výborně jedli, nyní jsme zase 
u zámku, řežeme dříví. 

V zámku nás stále prohlížejí ženské, nevíme kdo a co 
je  to.  Denně  se  7x  převlékají,  feš  jsou  a  strašně 
namalované a vyfintěné. Ale nezamilovali bychom se 
do žádné. Naše tužby jsou docela jinde, zde nemáme 
pro  nic  zájem.  Dnes  si  přivedli  jednu,  která  uměla 
německy, vyptávala se mě na vše možné. Kokety! 

Jeden sluha mi přinesl v kapse láhev výborného vína, 
má prý syna v německém zajetí. Velmi nás lituje - inu, 
společné utrpení sbližuje. 

Nová zpráva - Rumunsko válčí proti Rakousku. Lohny 
od 10/8 do 20/8 Fr 1,40. 

Dnes jsme viděli hraběnku, majitelku panství, štíhlá 
bruneta,  komtesa,  její  dcera  je  blond  a  nádherně 
ustrojená. 
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Moje  adresa:  Josef  Šrámek,  en  eguippe  agricolete  , 
Porroux par Avrile, Vendee-France. 
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Plný  text  knihy  včetně  překladu  do  angličtiny  a 
němčiny a další informace jsou k dispozici na webu

www.svobodat.com/sramek/

Kontakt na správce webu – redaktora knihy:

Tomáš Svoboda

tomas@svoboda.com

Jarní 1311

25301 

Hostivice

CZ
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