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PŘEDMLUVA

O KRAJANSTVÍ NEJEN DĚLNICKÉM
Jiří Malínský
Vypjaté okamžiky našich novodobých dějin, během nichž naši předci opakovaně podstupovali
vysilující dny, týdny, měsíce i léta boje o zachování základní existence našeho národa a státu,
vedly nejen k vytvoření povážlivých diskontinuit v naší historické sebereflexi, ale také
k posílení českých provinciálních a sebeuzavíracích tendencí. Za své přitom vzalo mnohé:
nejen povědomí o národních vrcholech – i pádech –, ale také o konstantním globálním
rozměru moderního (novočeského) češství. Jen s údivem čas od času zjišťujeme, kde a jak
naši lidé poznamenali svou činností daleké kraje. To, co platí pro dálavy, překvapí o to víc
tam, kde bychom to čekali nejméně: v našem nejbližším geografickém sousedství.
Nejen Poláci či Italové, Nizozemci a Slovinci, jak uvádějí oba čeští editoři v úvodní studii, jež
je součástí této pramenné edice, ale i Češi odedávna vyráželi za prací do sousedství. Bylo-li to
v podunajské monarchii, považovalo se to za pohyb uvnitř státu. Ale krajanské kolonie
vznikaly také na východ i západ v bližším sousedství habsbursko-lotrinského mocnářství. To,
co zachytil Eduard Bass ve svém slavném románu CIRKUS HUMBERTO, sezónní putování
lidí zejména ze západních a jižních Čech za prací, bylo východiskem vznikání a budování
krajanských komunit i tam, kde bychom to čekali nejméně – na území našich západních
sousedů, a to v těch částech, které byly také na opačném konci velké středoevropské velmoci.
Jejich odolnost a svéráznost byly tím silnější, oč vyvinutější a sebevědomější byla národní
společnost, z níž přicházeli.
Jeden z největších znalců česko-německo-rakouských vztahů a dějin socialistického
dělnického hnutí na přelomu předminulého a minulého století, historik mezinárodního věhlasu
Jiří Kořalka, spolu se svou zesnulou ženou Květou obohatili před časem naše poznání
západních krajanských minorit o další důležitý, byť relativně malý kamínek v této rozmanité
mozaice lidských osudů: všimli si a zpracovali pozoruhodnou pramennou edici četných
spolků českých dělníků působících mezi devadesátými lety a koncem první světové války
v západním Německu. V části, která tradičně od dob Velké francouzské revoluce patřila nejen
k nejprobudilejším, ale i hospodářsky nejrozvinutějším. Do Porúří a Vestfálska, do těch částí
současného Německa, které i dnes, po své zdařilé strukturální konverzi, patří k vůbec
nejlidnatějším, nejvyspělejším, ale také nejkulturnějším spolkovým zemím nejsilnější a vůbec
nejzdatnější evropské ekonomiky naší současnosti.
Hlavní vlna těchto migračních pohybů balancujících na hranici sezónních výpadů za prací a
trvalého přesídlení spadá do steinerovského zakladatelského období vzniku legální struktury
českého sociálně demokratického hnutí. Rychle se zvyšující počet členů i místních
politických organizací, až exponenciálně narůstající právě na přelomu XIX. a XX. století, se
s jistým posunem projevil nejen ve struktuře politického zaměření tehdejších českých lidí a
jejich práce a zájmů na poli nejcitlivějším: v jejich národotvorné a vzdělávací sdružovací
mimopracovní činnosti, realizované pestrou škálou spolkových aktivit. Zatímco
v devadesátých letech podle zjištění manželů Kořalkových převládaly spolky liberálního
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zaměření, po roce 1900 zesílily a do hegemonního postavení se dostaly spolky orientované
v socialistickém duchu a tak či onak inspirované ideovým klimatem Českoslovanské sociálně
demokratické strany dělnické. Třetím typem spolků byla občanská sdružení s obecně
křesťanským (případně křesťanskosociálním) zaměřením. Je nanejvýš sympatické, že oba
autoři věnují přiměřenou pozornost i této nesocialistické části tehdejších českých aktivit.
Nebyla to náhoda. Potřeba zachovávat kontakty s krajany v zahraničí měla více účelů a potřeb
jak praktických, tak ideově internacionalistických. Proto v Lidovém domě vznikla i jejich
platforma v podobě Sekretariátu českoslovanských zahraničních spolků, vydávající pro tyto
potřeby časopis od roku 1904 časopis ČESKÝ VYSTĚHOVALEC. Jakkoliv se početně jednalo
o množství nesrovnatelné např. s americkým prostředím (roku 1890 podle dostupných údajů
v obou tehdy západopruských provinciích-zemích žilo kolem 1500, roku 1900 kolem 6200 a
roku 1910 kolem 21 000 českých gastarbeitrů a jejich rodinných příslušníků), vliv, který měli
tito lidé z kontaktu s všestranně vyspělejším německým prostředím na domácí hnutí, byl
téměř zcela jistě nemalý. V ovzduší vrcholících jazykových bojů v tehdejším Česku (Grenzlandkampf) a postupně se zhoršující evropské situace to platilo zejména.
Dobové časopisecké zprávy, archivní prameny německé provenience-původu i nečetné
memoárové práce, zčásti vydané, zčásti většinově dochované v rukopisech, ze kterých ve své
úvodní studii manželé Kořalkovi vycházejí, rýsují poměrně přesně relativně bohatý
mimopracovní život a aktivity těchto našich předků. Jednalo se o nečetná společenstva,
čítající řádově desítky osob (20 až 100), která odrážela jednak nepočetnost českého dělnictva
v této jádrové německé oblasti, jednak nesnadnou pozici zejména socialistických, v duchu
tradic české reformace zaměřených českých sociálních demokratů-funkcionářů, kteří byli
sledováni tamější německou policií, stopující každou jejich aktivitu, a nacházeli se proto na
pokraji vypovězení ze země a velmi často také přicházeli o těžce získanou hmotnou existenci.
Původní, v Německu vydaná obsáhlá kniha, objevná i pro německé ústřední i zemské
prostředí naší současnosti, přinesla řadu jazykově českých pramenů z pochopitelných důvodů
v německém překladu. To, co bylo předností pro německé badatelské prostředí, je a bylo by
jednoznačnou zátěží v prostředí našem. Návrat k autentickému českému znění je i mocným
pracovním podnětem pro čtenářskou obec jak zájemců, tak historiků i dalších vědců
spřízněných společenskovědních disciplín. K tomuto závěru dospívají i autoři recenzí a
noticek doposud publikovaných v českém odborném historickém tisku.
Skutečnost, že se tato pramenná edice dostává do rukou také českého čtenáře, je velkou
poctou i pro Masarykovu demokratickou akademii a její historickou sekci. Vítá ji i ústřední
historická komise ČSSD. V nepřehledné spleti bílých míst historického vědního poznání se
tak totiž zaplňuje další nanejvýš zajímavé místo. Naše poznání nedávné minulosti tak dále
nabývá na síle, přesvědčivosti a autentičnosti.
V Praze 15. dubna 2014
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ÚVODNÍ STUDIE

ČEŠI V PORÝNÍ A VESTFÁLSKU 1890–1918
Jiří Kořalka – Květa Kořalková
Všeobecně je známo, že se do západních průmyslových oblastí Německa, zejména do Porúří,
v druhé polovině 19. a počátkem 20. století přistěhovaly statisíce Poláků.1 Něco málo se ví o
tom, že v Porúří ve stejné době pracovali také Italové, Nizozemci nebo Slovinci.2 Ale Češi
v Porýní a Vestfálsku, v těchto dvou západopruských provinciích, hlavně v Porúří?3 Skoro
všichni němečtí historikové a archiváři, s nimiž jsme chtěli hovořit o českých přistěhovalcích
do této průmyslové oblasti, neskrývali své překvapení. Většinou o tom nikdy neslyšeli. Jen
ojediněle se v novějších regionálních publikacích objevilo živé líčení činnosti oblíbeného
českého hudebního souboru v Porúří4 nebo stará fotografie členů českého spolku s nápisem
v češtině.5 Nanejvýš si ještě jeden městský archivář vzpomněl na české horníky ve svém
příbuzenstvu.6 Naprostá většina viditelných dokladů o životě českých přistěhovalců je však
v současnosti zcela zavátá. Druhá světová válka, její následky a desetiletí studené války
způsobily, že staré české stopy ve městech Porýní a Vestfálska lze v dnešní době nalézt jen ve
státních archivech v Düsseldorfu a Münsteru, v několika městských archivech nebo
v původně českých příjmeních místních telefonních seznamů.
A přece bylo české přistěhovalectví do Porýní a Vestfálska hlavně na počátku 20. století
poměrně významné a rozsáhlé. Na rozdíl od většiny Poláků v Porúří byli skoro všichni Češi
na tomto území cizinci, až do roku 1918 rakouskými občany. Jejich společenská aktivita
nesměla přesáhnout do politické oblasti, protože se při každém náznaku konfliktu s úřady
1

Christoph KLESSMANN: Polnische Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1870–1945. Soziale Integration und
nationale Subkultur einer Minderheit in der deutschen Industriegesellschaft. Göttingen 1978 (= Kritische
Studien zur Geschichtswissenschaft 30).– Krystyna MURZYNOWSKA: Die polnischen Erwerbsauswanderer
im Ruhrgebiet während der Jahre 1880–1914. Dortmund 1979 (= Veröffentlichungen der Forschungsstelle
Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund A-34). – Valentina-Maria STEFANSKI: Zum Prozess der
Emanzipation und Integration von Außenseitnern im Ruhrgebiet. Dortmund 1984, 2. vyd. 1991 (= Schriften des
Deutsch-Polnischen Länderkreises 6).
2
Rolf WÖRSDÖRFER: Südosteuropa an Rhein und Ruhr. Die „westfälischen Slowenen“ 1880–1941. In:
Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in Südosteuropa. Festschrift für Holm Sundhaussen zum 65.
Geburtstag, ed. Ulf Brunnbauer, Andreas Helmedach, Stefan Troebst. München 2007, s. 95–110. – Marjan
DRNOVŠEK: Slowenien in Bewegung. Vom Massenexodus des 19. Jahrhunderts bis zum Ende der
Gastarbeitermigration. Eine sozialdemografische Skizze. In: Sozialgeschichte und soziale Bewegungen im
Slowenien, ed. Sabine Ruttar, Rolf Wörsdörfer. Bochum 2009 (= Mitteilungsblatt des Instituts für soziale
Bewegungen 41), s. 29–49, zejména s. 31–38. – Srov. též Rolf WÖRSDÖRFER: Ein „slawischer Bund“ an
Rhein und Ruhr? Voraussetzungen der nationalen Mobilisierumg polnischer, tschechischer und slowenischer
Bergarbeiter im Ruhrgebiet (1880–1941). In: Interesse und Konflikt. Zur politischen Ökonomie der deutschpolnischen Beziehungen 1900–2007, ed. Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Nikolaus Wolf. Wiesbaden 2008
(= Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt 25), s. 123–142.
3
K charakteristice Porúří a jeho rozdělení do ekonomických a správních celků srov. Das Ruhrgebiet im
Industriezeitalter. Geschichte und Entwicklung, ed. Wolfgang KÖLLMANN / Hermann KORTE / Dietmar
PETZINA / Wolfhard WEBER. Düsseldorf 1990, díl 1, s. 12–22.
4
Walter ZILLESSEN: Suderwicher Geschichten, díl 2. Recklinghausen 1983, s. 71–72, kapitola Jardo Nemec,
ein böhmischer Musikant.
5
Rita WEISSENBERG: Uns wurde nichts geschenkt. Selm-Beifang 1906–1933. Selm 1985, s. 131.
6
Rozhovor v městském archivu v Moersu v červenci 1993.
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hostitelské země vystavovali bezprostřednímu nebezpečí vypovězení z Pruska. Avšak v těchto
mezích patřili Češi v Porýní a Vestfálsku od počátku 20. století až do období po první světové
válce k nejlépe organizovaným skupinám cizinců, přičemž jejich vztah k německým
spolupracovníkům byl zpravidla velmi dobrý. Nelze přehlédnout také značný zpětný vliv
činnosti českých přistěhovalců v západních provinciích Pruska na společenské dění
v Čechách.

1. Pramenná základna
Podnět k širšímu zpracování dějin českých přistěhovalců a jejich spolků v Porýní a Vestfálsku
vzešel ze studia českých tištěných pramenů. Bylo nám nápadné, že korespondence, dopisy a zprávy
o činnosti z různých měst Německé říše tvořily hlavní obsah měsíčníku českých zahraničních spolků
Vlast, vydávaného od roku 1876/77. Redakci tohoto časopisu obstarávali dobrovolní spolkoví
funkcionáři nejdříve v Brémách, pak ve Stuttgartu, přechodně v Londýně a od roku 1891 trvale
v Berlíně. Časopis Vlast se po celou dobu vyznačoval umírněnou vlastenecko-národní tendencí.
Západní provincie Pruska, Porýní a Vestfálsko, se na stránkách Vlasti objevily mnohem později
než většina jiných velkých měst Německa, nejdříve Barmen (dnes součást Wuppertalu) v letech
1889–1890, poté Kolín nad Rýnem od roku 1894 a Düsseldorf od roku 1902. V českém sociálně
demokraticky zaměřeném časopise Český vystěhovalec, jejž redigoval odborář Karel Folber7 od
ročníku 1904/05 v Mnichově a po vypovězení z Německa v Praze, tvořila velká města i některá
menší místa Porúří od počátku hlavní zdroj informací i nejdůležitější odbytiště. Po dobu dvou
desetiletí, až do poloviny dvacátých let 20. století, pocházela z Porýní a Vestfálska většina zpráv a
dopisů uveřejněných v Českém vystěhovalci.
K těmto soudobým svědectvím v časopisech Vlast a Český vystěhovalec přistupuje důležitý
doplňkový pramen v dnešním Archivu Národního technického muzea v Praze. Jsou zde uchovány
cenné vzpomínky a osobní materiály českých podnikatelů, inženýrů a dělníků, které v třicátých
letech 20. století a ještě na počátku německé okupace shromažďoval a zčásti cílevědomě
podněcoval Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce.8 Někteří čeští dělníci a
řemeslníci, kteří pracovali v zahraničí, popisovali také své zkušenosti z Německa. Zvlášť
zajímavé a obsažné jsou „Paměti ze života české kolonie v Moersu (Porýní)“, které v dubnu 1940
sepsal František Tomsa ze severočeského Turnova.9 Právě německý překlad těchto pamětí se stal
podnětem k naší dlouholeté spolupráci s badatelským střediskem na univerzitě v Dortmundu a
s jeho vedoucím Johannesem Hoffmannem,10 v jejímž rámci jsme poměrně soustavně studovali ve
státních a městských archivech Severního Porýní-Vestfálska.
V archivu Náprstkova muzea v Praze jsou uloženy většinou fragmentární písemnosti, tiskoviny
a fotografie z činnosti českých krajanských spolků, které po dlouhá léta uschovávali jejich
funkcionáři a odevzdali je do Náprstkova muzea již v letech mezi oběma světovými válkami nebo
po roce 1945. Mezi těmito sběrateli z řad českých krajanů v Německu zaujímá čelné místo
dlouholetý jednatel a později předseda České besedy Barák v Kolíně nad Rýnem Karel
7

Karel FOLBER: Z mých vzpomínek. Vystěhovalec, roč. 30, č. 5, 15.5.1934, s. 2–3; č. 6, 15.6.1934, s. 2–3.
Národní technické muzeum 1908–1951–1971. Sborník k 20. výročí postátnění. Sv. 1: Sbírková činnost.
Sv. 2: Studijní činnost. Praha 1971 (= Sborník Národního technického muzea 11–12).
9
František TOMSA: Paměti ze života české kolonie v Moersu – Porýní (psány v dubnu 1940). Archiv
Národního technického muzea, Sbírka rukopisů 153. Zčásti otiskli Adolf BRANALD / Jan KLEPL, Život a dílo.
Ze vzpomínek pracujících, sv. 2. Praha 1953, s. 257–262.
10
K celkové činnosti dortmundského střediska srov. Forschungsstelle Ostmitteleuropa /Archiv an der
Technischen Universität Dortmund. Verzeichnis der Publikationen. Stand: März 2010.
8
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Winternitz, občanským povoláním pracovník pojišťovny, který uchovával a svým soukromým
razítkem opatřoval nejen vlastní písemnosti, ale i různé tištěné pozvánky a vstupenky spolku.11
Některé spolkové knihy a rukopisné materiály českých spolků v Porýní a Vestfálsku předal do
archivu Náprstkova muzea Československý ústav zahraniční.
Úřední spisy v Národním archivu v Praze, pojednávající o českých dělnících v Německu, se
týkají hlavně vypovídání rakouských státních občanů z Pruska, pokud byli domovsky
příslušní do Čech, v některých případech jako podklad pro odpovědi vlády na interpelace
sociálně demokratických poslanců ve vídeňské říšské radě; v pozdějších letech se řada spisů
týká vystěhovaleckých agentů, kteří získávali hlavně horníky pro práci v Porúří. V jarních a
letních měsících roku 1993 jsme v rámci studijního pobytu na univerzitě v Dortmundu a
hostujícího působení na univerzitě v Düsseldorfu měli možnost poměrně soustavně pracovat
ve státních archivech v Düsseldorfu a Münsteru a v deseti městských archivech. Samostatné
spisové svazky pod názvem „Tschechenvereine“ nebo „Böhmenvereine“ jsme zjistili a
excerpovali v obou státních archivech12 a v městských archivech v Duisburgu a
Recklinghausenu.13 Na rozdíl od cenných výsledků archivního bádání nepřineslo namátkové
studium porýnsko-vestfálského lokálního tisku v podstatě žádný užitek, a to ani ve dnech, kdy
se v místě prokazatelně konala větší akce českého spolku.

2. Dvě vlny českého přistěhovalectví do Porýní a Vestfálska
Za hranice habsburské monarchie do různých německých států, od roku 1871 do Německé
říše, vedla tradiční vandrovní cesta řemeslnických tovaryšů z Čech, zejména v oboru
krejčovském a obuvnickém. Na rozdíl od první poloviny 19. století začal narůstat také
počet českých kvalifikovaných řemeslníků, kteří jako odborní dělníci nebo i samostatní
živnostníci přišli do Německa na mnoho let, někdy i natrvalo. Nejlepší pověst si v tomto
směru získali čeští krejčí, kteří se usazovali ve velkých městech Německa, například
v Berlíně, Lipsku a Stuttgartu.14 Ke konci 19. století se podle výsledků sčítání zvýšil počet
obyvatel s českým mateřským jazykem také v některých městech západních provincií
Pruska, například v Kolíně nad Rýnem ze 60 v roce 1890 na 176 roku 1900, případně
v Düsseldorfu ze 17 v roce 1890 na 107 roku 1900.15 Jak vysvítá z údajů o povolání členů
českých spolků v těchto dvou městech, byli nejpočetnější skupinou krejčí, následovaní
truhláři, zámečníky, soustružníky, klempíři a jinými řemeslnickými pomocníky, vždy podle

11

Knihovna Náprstkova muzea Praha, Archiv Německo 1, č. 7, 14, 19; Archiv Německo 4, č. 16, 20, 27, 30,
32, 35, 37, 38, 40.
12
Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Regierung Düsseldorf, Nr. 15949:
Landesverweisungen von Ausländern, vor allem von österreichisch-ungarischen Staatsbürgern; Nr. 15951:
Gesetz betreffend Regelung des Vereins- und Versammlungsrechts, auch Tschechenvereine im
Regierungsbezirk 1906–1911; Nr. 42807: Ausländische Vereine, Nachweisung Tschechen.
Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Münster, Regierung Münster, Abt. VII, Nr. 51: Tschechenvereine.
13
Stadtarchiv Recklinghausen, Amt Recklinghausen, Nr. 2154: Geselligkeitsverein „Böhmerwald“
Suderwich 1908–1918; Nr. 2161: Böhmischer Vergnügungs- und Unterstützungsverein 1909–1921.
Stadtarchiv Duisburg, Bestand 22, Nr. 1981: Böhmischer Bildungsverein „Eintracht“; Bestand 307, Nr. 72:
Akten betreffend den Böhmisch-Slavischen Verein „Pravoslav Veselý“; Bestand 307, Nr. 621: Böhmischer
Bildungsverein „Kladno“.
14
Vlast (Berlín), roč. 19, č. 2, 1.2.1895, mimořádná příloha, s. 2: Přehled členů roku 1893.
15
Preußische Statistik, sv. 121, část 1: Die endgültigen Ergebnisse der Volkszählung im preußischen Staate
vom 1. Dezember 1890. Berlin 1893, s. 194-195; sv. 177, část 3: Die endgültigen Ergebnisse der Volkszählung
vom 1. Dezember 1900 im preußischen Staate. Berlin 1902, s. 336, 342.
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místní potřeby jednotlivých měst, zpravidla ovšem jen v malém počtu.16
První vlnu českého přistěhovalectví do Porýní a Vestfálska tvořili tedy převážně vyučení
řemeslničtí dělníci, kteří oprávněně předpokládali, že za svou práci dostanou podstatně vyšší
mzdu než v Čechách. „Tak mají například naši obuvníci, krejčí, truhláři, zámečníci atd. mzdy
namnoze za celotýdenní lopocení leckdes menší než dělník například v Německu za den“,
napsal český sociálně demokratický předák Antonín Němec v jednom z prvních čísel
Českého vystěhovalce k objasnění příčin zvýšeného českého vystěhovalectví do Německa a
pokračoval: „Což divu, že vlastenecký zaměstnavatel soptí záštím, když slyší, že dělník
krejčovský si může vydělat v Německu pět až šest marek denně […].17 Počet českých
továrních dělníků v západoněmeckých městech byl mnohem nižší než počet řemeslníků a
řemeslnických pomocníků, jen v Duisburgu souviselo zvýšení počtu obyvatel s českým
mateřským jazykem z deseti v roce 1890 na 92 roku 190018 v neposlední řadě s tím, že do
Duisburgu přišly asi tři desítky českých tkalců.19 Hlavně v Porýní bylo mezi přítomnými
Čechy také několik osob „vyššího stavu“, jak to zaznamenali místní dělníci,20 například
soukromí úředníci, inženýři a studenti. Zvláštností, která se nevyskytovala v jiných
německých městech, byla přítomnost 24 Židů s českým mateřským jazykem v Kolíně nad
Rýnem roku 1900,21mezi nimiž byl i obětavý organizátor českého spolkového života ve
městě Karel Winternitz.
Druhá vlna českého přistěhovalectví byla charakterizována mimořádně silným přílivem
českých horníků do Porúří po přelomu 19. a 20. století. Menší počet Čechů byl nepochybně
zaměstnán v porúrských dolech již před rokem 1900, především v okresech Gelsenkirchen,
Recklinghausen a Dortmund-venkov. Tak zjistilo pruské sčítání lidu z 1. prosince 1890
v okrese Gelsenkirchen nejvyšší počet obyvatel s českým (a moravským) mateřským jazykem
z celé průmyslové oblasti, a to 174 mužů a 134 žen, celkem 308 Čechů,22 ale v následujících
deseti letech se tento počet zvýšil jen nepodstatně na 409 Čechů. Ve srovnání s tím se počet
obyvatel s českým mateřským jazykem v okrese Recklinghausen zvýšil ve stejném desetiletí
téměř desetinásobně, ze 182 osob (116 mužů a 66 žen) roku 1890 na 1792 osob (989 mužů a
803 žen) v roce 1900.23 V okrese Moers vyrostl počet Čechů z nepodstatných čtyř mužů
roku 1890 na 208 osob roku 1900 a dále se rychle zvyšoval.24 Na druhém místě za okresem
Recklinghausen v celkovém počtu Čechů roku 1900 byl okres Dortmund-venkov (582 osob,
z toho 241 žen), za ním pak Essen-venkov (498 osob, z toho 200 žen).25 Je příznačné, že
v hornických obcích Porúří byl poměr mezi Čechy mužského a ženského pohlaví mnohem
vyrovnanější než ve velkých městech. Z toho je možné vyvodit, že se horníci ve většině
případů přistěhovali s celými rodinami, kdežto převážná většina řemeslnických pomocníků
byla při svém pobytu v Německu svobodná nebo bez rodin, které zůstaly v Čechách.

16

Mezi členy České besedy Barák v Kolíně nad Rýnem v roce 1909 bylo 22 krejčích, 4 kovodělníci, 3
natěrači, 1 truhlář, 1 soustružník, 1 obchodní cestující a 5 vysokoškoláků. Vlast, roč. 34, č. 8, 1.8.1909, s. 4.
17
A[ntonín] N[ĚMEC]: Povinnosti českého dělníka v cizině. Český vystěhovalec, roč. 1, č. 2, 15.12.1904, s. 1.
18
Preußische Statistik, sv. 121, část 1, s. 193; sv. 177, část 3, s. 334.
19
V seznamu členů Českoslovanského spolku Pravoslav Veselý, předloženém policejnímu úřadu města
Duisburgu 7. prosince 1907, bylo 20 tkalců, 2 zámečníci, 1 klempíř, 1 dělník bez bližšího určení, 1 malíř a 1
obchodní příručí. Stadtarchiv Duisburg, 307/72.
20
Vlast (Berlín), roč. 34, č. 8, 1.8.1909, s. 4.
21
Preußische Statistik, sv. 177, část 3, s. 427.
22
Preußische Statistik, sv. 121, část 1, s. 187.
23
Tamtéž, s. 193; sv. 177, část 3, s. 302, 310.
24
Preußische Statistik, sv. 121, část 1, s. 193; sv. 177, část 3, s. 335.
25
Preußische Statistik, sv. 177, část 3, s. 308, 335.
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V rozmezí mezi pruskými sčítáními lidu z let 1900 a 1910 se počet přítomných obyvatel
s českým mateřským jazykem zvýšil v Porýní pětinásobně na 12 320 osob, z toho 7399 mužů
a 4921 žen, a ve Vestfálsku dvaapůlkrát na 9128 osob, z toho 5425 mužů a 3703 žen.26
Hlavní podíl na tomto přírůstku Čechů v Porýní a Vestfálsku měli čeští horníci, kteří se
jako vítané pracovní síly podíleli na expanzi porúrského dolování severním směrem.27
Pravděpodobně jen menšinu v tomto českém přistěhovalectví do Porúří tvořily
nekvalifikované pracovní síly ze zemědělských oblastí Moravy, hlavně z olomoucké
arcidiecéze, do níž patřili také takzvaní Moravci z Hlučínska a Ratibořska v tehdejším
pruském Horním Slezsku.28 Mnohem rozsáhlejší byla migrace horníků z uhelných revírů
v Čechách. Otevření nových dolů v severozápadní části Porúří přilákalo po přelomu století
mnoho českých horníků z Mostecka a Duchcovska, kde se počet činných osob v hornictví a
hutnictví mezi lety 1900 a 1910 výrazně snížil.29„Když tyto doly byly otevírány (asi na
počátku tohoto století),“ vzpomínal po řadě let český přistěhovalec František Tomsa na
poměry v Moersu, „byly zde daleko lepší výdělkové možnosti nežli v uhelných revírech
v Čechách, takže každý horník, kterému to jen poněkud bylo možno, odstěhoval se sem i
s rodinou.“30 O několik let později zasáhla migrační vlna také uhelné doly ve středních
Čechách. „Poslední dobou vystěhoval se značný počet horníků z kladenského revíru, kteří
většinou odebrali se do Vestfálska a Porýnska“, uváděl dopis z června 1911.31 Převážně to
byli kvalifikovaní a zkušení odborní pracovníci, kteří již před svým odjezdem do Německa
byli odborově organizovaní.

3. Odhady celkového počtu Čechů v Porýní a Vestfálsku 1890–1918
Odhady počtu českých přistěhovalců do Porýní a Vestfálska se mohou opírat o tři rozdílné a
těžko srovnatelné prameny:
a) výsledky pruských sčítání lidu z let 1890, 1900 a 1910;
b) úřední výkazy o zahraničních dělnících v zemědělství, průmyslu a hornictví Pruska
v letech 1906–1918;
c) výpovědi funkcionářů českých spolků v Německu.

26

Preußische Statistik, sv. 234, část 1: Die endgültigen Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 im
preußischen Staate, s. 61. K tomu tabulka 1.
27
Klaus TENFELDE: Probleme der Organisation von Arbeitern und Unternehmern im Ruhrbergbau 1890–1918.
In: Arbeiterbewegung und industrieller Wandel. Studien zu gewerkschaftlichen Organisationsproblemen im
Reich und an der Ruhr, ed. Hans Mommsen. Wuppertal 1980, s. 40.
28
Několik dokumentů o česky mluvících Moravanech z Ratibořska v porýnsko-vestfálské průmyslové oblasti
vydal Hans Jürgen BRANDT: Die Polen und die Kirche im Ruhrgebiet 1871–1919. Ausgewählte Dokumente
zur Pastoral und kirchlichen Integration sprachlicher Minderheiten im Deutschen Kaiserreich. Münster 1987
(=Veröffentlichungen des Instituts für kirchengeschichtliche Forschung des Bistums Essen, 1), s. 215–219.
29
Údaje z rakouských sčítání lidu 1900 a 1910 podle okresů zpracoval do tabulky Jiří KOŘALKA:
Tschechische Bergarbeiter in Nordwestböhmen und im Ruhrgebiet 1900–1914. Lebensbedingungen und
Organisationen im Vergleich. In: Westmitteleuropa – Ostmitteleuropa. Vergleiche und Beziehungen. Festschrift
für Ferdinand Seibt zum 65. Geburtstag, ed. Winfried Eberhard / Hans Lemberg / Heinz-Dieter Heimann /
Robert Luft. München 1992 (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 70), s. 254.
30
TOMSA, Paměti ze života, srov. BRANALD / KLEPL, Život a dílo 2, s. 259.
31
Český vystěhovalec, roč. 7, č. 17, 24.6.1911, s. 5.
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a) Pruská sčítání lidu
Konečné výsledky sčítání lidu v Prusku z 1. prosince 1890, 1. prosince 1900 a 1. prosince
1910 neuváděly jazyk běžného denního styku (na rozdíl od obcovací řeči, zavedené
v rakouských sčítáních) ani subjektivní přihlášení k národnosti, nýbrž mateřský jazyk,
přičemž v případě přítomných Čechů bez ohledu na státní občanství rozlišovaly osoby
s mateřským jazykem českým nebo moravským a osoby s dvojím mateřským jazykem,
německým a českým/moravským.32
Tabulka 1
Obyvatelé s českým (a moravským) mateřským jazykem33
_________________________________________________________________
Provincie
Pohlaví
1890
1900
1910
_________________________________________________________________
Porýní

mužské
395
1669
7399
ženské
194
942
4921
celkem
589
2611
12.320
_________________________________________________________________
Vestfálsko

mužské
590
2094
5425
ženské
321
1495
3703
celkem
911
3589
9128
_________________________________________________________________
Původní náskok Vestfálska před Porýním v první vlně českého přistěhovalectví se již v roce
1900 částečně snížil, ale tepve v průběhu druhé přistěhovalecké vlny se úplně vytratil. Podíl
žen s českým mateřským jazykem stoupl v Porýní z necelých 33 % na téměř 40 % v roce
1910, ale ve všech třech sčítáních zůstal pod úrovní podílu žen ve Vestfálsku (41,7 % roku
1900 a 40,6 % roku 1910). Ve srovnání s přítomným obyvatelstvem jiných neněmeckých
národností zaujímali Češi v Porýní čtvrté místo po Polácích, Nizozemcích a Italech, zatímco
ve Vestfálsku byli třetí nejpočetnější skupinou Mazurové a rozdíl mezi Italy na čtvrtém a
Čechy na pátém místě byl vcelku nepatrný.34

32

K tomu Jiří KOŘALKA, České krajanské spolky v Německu za první světové války. Češi v cizině 8, 1995,
s. 75–80. Druhá věta tohoto článku má v úplnosti znít: „Poslední předválečné sčítání obyvatelstva v Prusku z 1.
prosince 1910 zjistilo 68.863 německých státních příslušníků s mateřskou řečí českou (a dalších 1426 občanů
s mateřskou řečí německou a českou) a 38. 598 cizích státních příslušníků s českým mateřským jazykem,
z toho bylo 97 procent rakouských občanů.“
33
Zpracováno z Preußische Statistik, sv. 121, část 2, s. 160; sv. 177, část 3, s. 7; sv. 234, část 1, s. 61.
34
Statistisches Jahrbuch für den Preußischen Staat, roč. 10, Berlin 1913, s. 20–21.
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Tabulka 2
Obyvatelé s dvojím, německým a českým/moravským mateřským jazykem35
___________________________________________________________________________
Provincie
Pohlaví
1890
1900
1910
___________________________________________________________________________
Porýní

mužské
64
275
349
ženské
28
134
279
celkem
92
409
628
___________________________________________________________________________
Vestfálsko

mužské
ženské
celkem

77
32
109

169
69
238

390
239
629

Velká část českých přistěhovalců do Porýní a Vestfálska, v prvé řadě horníků z národnostně
smíšeného hnědouhelného revíru v severozápadních Čechách, se určitě dokázala lépe nebo
hůře dorozumět také německy, ale ve sčítání lidu se jen málokteří přihlásili k dvojjazyčnosti,
pokud šlo o mateřskou řeč. Přírůstek přítomných osob s dvojí mateřskou řečí, německou a
českou, byl zvláště v desetiletí 1900–1910 zřetelně nižší než bezmála pětinásobný přírůstek
osob, které uvedly pouze český mateřský jazyk. Je zajímavé, že se podíl žen v této skupině
obyvatel zvýšil ze zhruba 30 % (nebo méně) v letech 1890 a 1900 na 38 % ve Vestfálsku a na
více než 44 % v Porýní v roce 1910. Ve svém celku, to znamená v celkovém souhrnu Čechů
s jedním nebo dvěma mateřskými jazyky, se ovšem podíl přítomných osob, které vedle
českého nebo moravského mateřského jazyka ohlásily také mateřský jazyk německý, snížil
z 11,8 % roku 1890 na 9,5 % roku 1900 a dokonce na 5,5 % roku 1910. Souviselo to
především s příchodem nových pracovních sil z Čech, která se vyznačovaly silným českým
národním vědomím, kdežto pruští občané českého původu, kteří do západoněmeckých
provincií přišli z Hlučínska a Ratibořska v Horním Slezsku nebo ze Střelínska v Dolním
Slezsku,36 měli zřejmě větší sklon v dvojjazyčnosti. Ve sčítání roku 1890 mělo pruskou státní
příslušnost v Porýní 151 osob z celkového počtu 589 obyvatel českého nebo moravského
mateřského jazyka, tj. 25,6 %, ve Vestfálsku 335 osob z 911, tj. 36,8 %.37 V dalších
desetiletích se tento podíl rychle snižoval. Rozbor věkového složení obyvatel s českou nebo
dvojí mateřskou řečí ve dvou západoněmeckých provinciích dále ukazuje, že aspoň část těch,
kdo se hlásili k dvojjazyčnému původu, byli v Porýní a hlavně ve Vestfálsku bez svých rodin,
protože v této skupině obyvatel byl podíl dětí do deseti let a starých lidí nad šedesát let
mnohem nižší než v případě osob, které uvedly pouze český (nebo moravský) mateřský
jazyk.38 Rodiny přítomných Čechů, kteří ohlásili jen českou mateřštinu, měly nadprůměrný

35

Zpracováno z Preußische Statistik, sv. 121, část 2, s. 157; sv. 177, část 3, s. 4; sv. 234, část 1, s. 58.
V hornoslezském vládním regionu Opolí, hlavně v ratibořském a hlubčickém okrese, se většina pruských
státních příslušníků moravského jazyka hlásila k římskokatolické víře, kdežto ve vládním regionu Vratislav,
zvláště v okrese střelínském a sycovském, patřili skoro všichni pruští státní příslušníci českého mateřského
jazyka k evangelickému vyznání.
37
Preußische Statistik, sv. 121, část 2, s. 215.
38
Tamtéž, s. 244–247.
36
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počet dětí: ve sčítání roku 1900 byl v této skupině v Porýní podíl děti do deseti let 16,6 %, ve
Vestfálsku u dětí do deseti let dokonce 25,5 % (mladistvých do dvaceti let 38,1 %).39
b) Roční výkazy o počtu zahraničních dělníků v Prusku
Rozsáhlé přistěhovalectví pracovních sil ze zahraničí, především z Rakousko-Uherska a
Ruska, přimělo pruské úřady k opatřením, jež měla zajistit kontrolu a maximální regulaci
tohoto přílivu. Pruské ministerstvo vnitra vydalo 7. října 1905 nařízení o sestavování ročních
výkazů o příchodu, odchodu a výsledném stavu počtu zahraničních dělníků v pruském státě.40
Novinkou bylo, že vedle údajů o státní příslušnosti měli být dělníci z Rakousko-Uherska,
Ruska a Belgie rozčleněni také podle „národního původu“, přičemž hlavním kritériem tohoto
členění měl být jazyk.
Pruská vláda neskrývala svůj zájem na tom, aby při zaměstnávání cizinců dostávali přednost
přistěhovalí dělníci „německého kmene“ a aby dosavadní převaha Poláků v rámci přílivu
pracovních sil ze zemí na východ od Německa, tj. z Ruska a Rakousko-Uherska, byla
oslabena tím, že by Prusko, potýkající se s vážnými problémy vlastních občanů polské
národnosti, zvýhodňovalo jiné než polské dělníky na úkor Poláků.41 Pouze v roce 1905, kdy
úřední výkazy o počtu zahraničních dělníků v Prusku s přihlédnutím k národnosti byly
sestavovány poprvé, objevili se Poláci a Češi z Rakousko-Uherska ve výsledné statistice
pohromadě jako jeden souhrnný údaj. Od roku 1906 do první světové války dostali rakouští
státní občané české národnosti v úředních výkazech samostatný sloupec vedle dělníků
německého, polského, rusínského a jiného jazyka. Údaje se vedly odděleně pro zemědělství,
průmysl (bez hornictví) a hornictví. Mezi průmyslové dělníky se v těchto výkazech zařazovali
zaměstnanci dělnických profesí v továrnách, řemeslnických dílnách a na stavbách, včetně
domáckých dělníků, tovaryšů a učňů, ale stranou zůstávaly obory obchodu a peněžnictví.42
Tabulka 3
Výkazy o počtu rakouských dělníků české národnosti v průmyslu Pruska (bez hornictví),
(maximální údaje během roku)
_________________________________________________________________________
Provincie
Pohlaví 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
_________________________________________________________________________
Porýní

mužské 1932 2794 2436 2493 3567 3893 3738 4529 4484
ženské
271
356
327
365
443
456
528
606
578
celkem 2203 3150 2763 2858 4010 4349 4266 5135 5062
_________________________________________________________________________
Vestfálsko mužské 1632 2056 1969 1888 2000 2587 3031 4111 3451
ženské
49
71
88
96
118
158 170 187
218
celkem 1681 2127 2057 1984 2118 2745 3201 4298 3669
_________________________________________________________________________
39

Preußische Statistik, sv. 177, část 3, s. 152–155.
Klaus J. BADE: „Preußengänger“ und „Abwehrpolitik“. Ausländerbeschäftigung und Ausländerkontrolle auf
dem Arbeitsmarkt in Preußen vor dem Ersten Weltkrieg. In: Archiv für Sozialgeschichte (Hannover) 24, 1984, s.
91–162, zvláště s. 130–132.
41
Tamtéž, s. 113, na základě spisů z oddělení Německého spolkového archivu v Merseburgu.
42
Tamtéž, s. 132. Úplné údaje za léta 1906–1914 otiskl Klaus J. BADE: Die „Nachweisungen“ der preußischen
Landräte über den „Zugang, Abgang und Bestand der ausländischen Arbeiter im preußischen Staate“. In: Archiv
für Sozialgeschichte (Hannover) 24, 1984, s. 163–283.
40
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Tabulka 4
Výkazy o počtu rakouských dělníků české národnosti v průmyslu Pruska (bez hornictví)
(stav na konci roku)
__________________________________________________________________________
Provincie
Pohlaví 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
__________________________________________________________________________
Porýní

mužské 1124 1438 1377 1529 1841 2261 1954 3049 2716
ženské
183
227
238
270
320 335
365
409
418
celkem 1307 1665 1615 1799 2161 2596 2319 3458 3134
__________________________________________________________________________
Vestfálsko

mužské
ženské
celkem

752
30
782

913
47
960

897
62
959

866
80
946

1068
89
1157

1394
120
1514

1781 2028
96
122
1877 2150

1442
126
1568

Tabulka 5
Výkazy o počtu rakouských dělníků české národnosti v hornictví Pruska
(maximální údaje během roku)
___________________________________________________________________________
Provincie
Pohlaví 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
___________________________________________________________________________
Porýní

mužské 2626 2742 2766 2785 3187 4046 4115 3689 3721
ženské
4
1
9
4
1
1
celkem 2630 2743 2775 2789 3188 4046 4115 3689 3722

Vestfálsko

mužské 2837 3536 3536 3252 2822 3197 3398 4181 4092
ženské
53
197
134
90
142
84
85
103
97
celkem 2890 3733 3490 3342 3064 3281 3483 4284 4189
___________________________________________________________________________
Tabulka 6
Výkazy o počtu rakouských dělníků české národnosti v hornictví Pruska
(stav na konci roku)
__________________________________________________________________________
Provincie
Pohlaví 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
__________________________________________________________________________
Porýní
mužské 1880 1838 1800 1887 2312 2890 2382 2657 2020
ženské
1
1
3
3
1
celkem 1881 1839 1803 1890 2312 2890 2382 2657 2021
___________________________________________________________________________
Vestfálsko
mužské 1695 2126 2025 2070
2191 2012 2238 2862 2425
ženské
49
61
24
4
78
80
85
93
86
celkem 1744 2187 2049 2074 2269 2092 2323 2955 2511
__________________________________________________________________________
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Nelze pochybovat o tom, že pruské úřední výkazy mají značnou vypovídací hodnotu jako
údaje o stálém pobytu a fluktuaci českých přistěhovalců do Porýní a Vestfálska, pokud byli
zaměstnáni v dělnických profesích a byli rakouskými státními občany. Na rozdíl od pruských
sčítání lidu nezahrnují tyto výkazy pruské státní občany s českým (a moravským) mateřským
jazykem a opomíjejí také české inženýry, soukromé úředníky, studenty, zaměstnance obchodu
a peněžnictví, o nichž je známo, že v menším počtu působili v různých městech Porýní a
Vestfálska. Výkazy nepřihlížejí ani k poměrně velkému počtu rodinných příslušníků, tj. žen a
dětí bez vlastního zaměstnání.
Počet českých zemědělských dělníků v západních provinciích Pruska byl mnohem nižší než
v pruské provincii Slezsko a představoval jen malý zlomek počtu rakousko-uherských
zemědělských dělníků v Porýní a Vestfálsku, kteří byli polské, rusínské nebo i německé
národnosti. Na vrcholu letní sezóny se počet Čechů z řad rakouských občanů zaměstnaných
v zemědělství pohyboval mezi 125 a 244 osobami v Porýní a mezi 41 a 115 osobami ve
Vestfálsku.43 Srovnáme-li údaje pruského sčítání lidu z 1. prosince 1910 o přítomném
obyvatelstvu českého mateřského jazyka s úředními výkazy o rakouských dělnících české
národnosti v průmyslu, hornictví a zemědělství roku 1910, zjistíme, že maximální počty
v úředních výkazech tvoří v Porýní 59,67 % a ve Vestfálsku 57,92 %, počty na konci roku
1910 pak v Porýní 37,01 % a ve Vestfálsku 49,96 % údajů ze sčítání lidu.
Pro zahraniční Poláky a Rusíny platila v Prusku mnohem přísnější přistěhovalecká nařízení,
jejichž účelem bylo udržet příliv polských a rusínských pracovních sil z Rakousko-Uherska a
Ruska v mezích sezónní fluktuace. Před koncem kalendářního roku museli tito zahraniční
dělníci polské a rusínské národnosti odjet do vlasti a nesměli se vrátit do Německa během
zimních měsíců. Českých dělníků se tato omezení týkala jen pro území Horního a Dolního
Slezska, kdežto Čechy v Porýní a Vestfálsku postihovala jen výjimečně. Rozdíl mezi
maximálními počty rakouských občanů české národnosti v dělnických profesích a stavem na
konci roku byl způsoben v průmyslových odvětvích hlavně tradiční fluktuací řemeslnických
tovaryšů a pomocníků, v zemědělství pak běžnou výměnou stálé čeledi a pohybem nádeníků,
ale i v těchto odvětvích zůstávala většina přítomných českých dělníků v zimním období na
místě. V hornictví dosahoval počet přítomných Čechů na konci roku většinou více než dvě
třetiny maximálního počtu během roku.
Tabulka 7
Procento českých dělníků, kteří zůstali v Porýní a Vestfálsku na konci roku
(ve srovnání s maximálním počtem během roku)
___________________________________________________________________________
Obor
Provincie
1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
___________________________________________________________________________
Průmysl Porýní
59,3
52,9
58,5
63,0
53,9
59,7
54,3 67,3
61,9
Vestfálsko
46,5
45,1 46,6
47,7
54,6
55,2
58,6 50,0
42,7
___________________________________________________________________________
Hornictví Porýní
71,5
70,7
65,0
67,8 72,5
71,4
57,9
72,0
54,3
Vestfálsko 60,3
58,6 58,7
62,1 74,1
63,8
66,7
69,0
59,9
___________________________________________________________________________
Zemědělství Porýní
60,6
57,6 55,0 61,6
56,9
75,7
44,7 63,0
42,4
Vestfálsko 51,2
37,0
52,0 58,2
72,0
26,1
53,4 56,2
43,6
43

BADE, Die „Nachweisungen“, s. 176, 199, 219 a 229.
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Zřetelný a silně nadprůměrný pokles počtu českých dělníků přítomných v Porýní a Vestfálsku
na konci roku 1914 byl bezpochyby způsoben mobilizací rakousko-uherské armády po
vypuknutí první světové války, snad jen průmysl Porýní byl postižen v menším rozsahu. Jiné
výkyvy v průběhu deseti let souvisely většinou s kolísáním hospodářské konjunktury, koncem
roku 1912 také s důsledky neúspěšné hornické stávky (silněji v Porýní než ve Vestfálsku).
V případě velkých výkyvů počtu zemědělských dělníků (například ve Vestfálsku koncem
roku 1907 a 1911) je třeba vzít v úvahu také poměrně malé absolutní počty dělníků v tomto
oboru. Základním poznatkem je ovšem obecná tendence velkého vzestupu počtu českých
průmyslových dělníků a horníků v Porýní a Vestfálsku v posledních předválečných letech.
Uvážíme-li, že maximální počty dělníků všech oborů v pruských úředních výkazech byly pro
rok 1913 vyšší v Porýni o 22 % a ve Vestfálsku téměř o 50 % ve srovnání s rokem 1910,
podobně stav přítomných Čechů na konci roku 1913 vyšší v Porýní o 37 % a ve Vestfálsku o
48 %, můžeme oprávněně předpokládat také zvýšení počtu přítomných Čechů v obou
západních provinciích Pruska o 30 až 40 % oproti výsledkům sčítání lidu z 1. prosince 1910,
mimo jiné v důsledku toho, že se mnoho českých horníků přistěhovalo do Porúří s celými
početnými rodinami.
c) Odhady funkcionářů českých spolků v Německu
Není snadné se dopracovat k více či méně spolehlivému odhadu počtu Čechů v Porýní a
Vestfálsku na vrcholu českého přistěhovalectví do obou západopruských provincií, to
znamená v předvečer první světové války. Přihlédneme-li k vývojovým tendencím v pruských
úředních výkazech o počtu zahraničních dělníků podle národnosti a zvýšíme-li údaje pruského
sčítání lidu z roku 1910 o přítomných osobách s českým mateřským jazykem zhruba o 30 %
pro Porýní a o 40 % pro Vestfálsko, jak to odpovídá tendenci výkazů o příchodu, odchodu a
výsledném stavu počtu zahraničních dělníků, můžeme odhadnout celkový počet Čechů
v těchto provinciích na vrcholu přistěhovalecké vlny na počátku léta 1914 až na 16 tisíc
v Porýní a 13 tisíc ve Vestfálsku, celkově tedy nanejvýš na 30 tisíc mužů, žen a dětí.
V různých zprávách funkcionářů českých spolků v Německu se však opakoval odhad počtu
130 tisíc Čechů v celé Německé říši na počátku první světové války, přičemž asi 40 tisíc
z nich nastoupilo podle údajů vyživovacích komisí v Praze a Brně vojenskou službu
v rakousko-uherské armádě.44 Pro pruské provincie Porýní a Vestfálsko je k dispozici údaj
jednoho z organizátorů českých spolků, že v průmyslu a hornictví těchto provincií bylo při
vypuknutí války zaměstnáno asi 100 tisíc rakouských občanů všech národností.45 Maximální
počet dělníků z Rakousko-Uherska (včetně nevelkého počtu uherských státních příslušníků)
zaměstnaných v Porýní a Vestfálsku dosáhl roku 1914 podle pruských úředních výkazů
118.484 osob, z toho 112.062 dělníků pracovalo v průmyslu a hornictví. V tomto celkovém
počtu bylo zahrnuto 8784 dělníků české národnosti v Porýní (14,22 % z Rakousko-Uherska) a
7858 ve Vestfálsku (15,62 % z Rakousko-Uherska), celkem tedy prokázaně 16.642 českých
dělníků v Porýní a Vestfálsku na vrcholu roku 1914.46 Při závěrečné úvaze je třeba odpočítat
menší množství fluktuujících dělníků a naopak připočítat poměrně velký počet rodinných
příslušníků a navíc několik set českých obchodníků, obchodních zaměstnanců a cestujících,
soukromých úředníků, inženýrů a studentů, konečně též 334 českých zemědělských dělníků
44

Český vystěhovalec, roč. 14, č. 24, 30. 11. 1918, s. 1.
[Karel FOLBER]: Návštěvou v našich spolcích; in: Český vystěhovalec, roč. 11, č. 3, 30. 1. 1915, s. 1.
46
BADE, „Nachweisungen“, s. 248–250.
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15

uvedených v pruském úředním výkazu.47 V těchto souvislostech se pak odhad asi 30 tisíc
Čechů v Porýní a Vestfálsku bezprostředně před první světovou válkou jeví jako realistický a
střízlivý.

4. Tři typy českých spolků v Porýní a Vestfálsku
Podrobný soupis českých spolků, které byly v letech 1890–1918 většinou s úspěchem
zakládány v Porýní a Vestfálsku, dospěl na základě různých pramenů k poměrně vysokému
počtu devadesáti spolků. Mezi nimi lze rozlišit tři základní typy krajanských spolků,
ponecháme-li stranou malou skupinu rakouských supraetnických48 spolků s českými členy.
Toto ideologicko-politické rozdělení české spolkové činnosti v Německu od konce 19. století
souviselo v prvé řadě s dalekosáhlou sociální a politickou diferenciací české společnosti
v Čechách a na Moravě, kde se v té době vytvářela moderní struktura stranicko-politického
života.49 Znovu se potvrzovalo, že společenské vědomí vystěhovalců v nových podmínkách
odpovídalo v podstatě ideologicko-politické atmosféře doby, kdy tito lidé opouštěli svou
vlast. Ve spolkovém životě Čechů v Německu se sociálně politická diferenciace české
společnosti odrážela zvlášť silně také díky bezprostřednímu sousedství Německa a českých
zemí, takže na rozdíl od českých vystěhovalců do zámoří měli Češi v Německu možnost
mnohem snadnějších osobních kontaktů s vlastí.
a) Vlastenecko-národní spolky
Historicky nejstarším směrem mezi českými spolky v Německu byly spolky vlastenecké a
národní s velkou převahou řemeslníků a řemeslnických dělníků. České krajanské spolky
vlasteneckého zaměření byly v Porýní a Vestfálsku zakládány později než v jiných částech
Německa, kde již od roku 1861 působil vlivný Českoslovanský spolek v Berlíně. Tento spolek
převzal od 1. února 1890 redakci měsíčníku českých zahraničních spolků Vlast, kterou
předtím obstarávaly střídavě české spolky ve Stuttgartu, Brémách a Londýně. Protože
v německých tiskárnách naráželi čeští krajané na velké potíže se sazbou českých písmen
s háčky a čárkami, rozhodli se předat tisk svého v Berlíně redigovaného časopisu do tiskárny
v Roudnici v Čechách. V řadách členů Českoslovanského spolku v Berlíně tvořili většinu
řemeslničtí dělníci, ale byli mezi nimi také samostatní živnostníci, studenti a umělci. Podobné
sociální složení členstva s převahou řemeslnických dělníků a několika samostatnými
živnostníky a vzdělanci měly téměř po celém Německu další krajanské spolky českého
vlasteneckého zaměření.
Po nezdařilém pokusu o založení České společnosti v Barmen-Elberfeldu (dnešním
Wuppertalu) z roku 1890 zahájil v Porýní roku 1893/94 svou činnost první úspěšný spolek
vlasteneckého zaměření pod jménem Česká beseda Barák v Kolíně nad Rýnem, následovaly
roku 1902 Českoslovanský spolek Hus v Düsseldorfu, roku 1911 Československá vzdělávací
beseda v Barmenu a roku 1912 Česká beseda v Bochumu. Vlastenecký směr českých
krajanských spolků se v porýnsko-vestfálském prostředí omezoval na několik velkých měst a
byl podstatně slabší než v jiných částech Německa. Počet členů zmíněných čtyř českých
vlasteneckých spolků je možné v předvečer první světové války odhadnout na 120 osob, a
47

Tamtéž, s. 249.
Pojem supraetnický vyjadřuje spolupráci jazykově odlišných skupin, které nedosáhly úrovně národně
politického uvědomění.
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k moderním politickým stranám. Vývoj politických stran na Moravě v letech 1848–1914. Brno 1996, s. 81–284.
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připočtou-li se k tomu ještě oba národní tělocvičné spolky v Moersu a Hambornu, nepřesáhne
celkový počet 200 členů.
b) Sociálně demokratické spolky
Značná část českých dělníků, zejména horníků přistěhovalých do Porýní a Vestfálska si do
nového působiště přivezla organizační zkušenosti z dělnického hnutí v českých zemích.
Mnozí z nich vstupovali do odborové organizace německých horníků, ale zde nebyli
spokojeni s nedostatečnou úrovní vzdělávací a kulturní činnosti v jazyce, kterému by
rozuměli. Docházelo také ke sporům s vedením českých krajanských spolků vlasteneckého
směru, jejichž důsledkem bylo od listopadu 1904 založení nového časopisu Český
vystěhovalec, vydávaného nejdříve v Mnichově a po vypovězení redaktora Karla Folbera,
pozdějšího poslance vídeňského parlamentu, v Praze. V pražském ústředí Českoslovanské
sociálně demokratické strany dělnické byl roku 1907 zřízen Sekretariát českoslovanských
zahraničních spolků. První tři české spolky v Porýní a Vestfálsku pod vlivem sociální
demokracie vznikly rovněž roku 1907 – Lidumil ve Sterkrade, Komenský v Recklinghausenu a
Pravoslav Veselý v Duisburgu. Zatímco před rokem 1907 působily v hornickém městě
Moersu a okolí pouze dva supraetnické spolky s českými členy, umožnil silný příliv nových
českých přistěhovalců založení dvou ryze českých krajanských spolků, Českého pěveckého a
vzdělávacího spolku Komenský a Českoslovanského divadelního spolku Josef Kajetán Tyl.
V následujících letech byl převážně v hornických městech a obcích Porúří založen až
překvapivě velký počet nových českých spolků. Sociálně demokratický Sekretariát
českoslovanských zahraničních spolků v Praze uváděl, že v létě 1914, bezprostředně před
vypuknutím první světové války, působilo v porýnsko-vestfálské oblasti 42 českých spolků,
které se hlásily k tomuto sekretariátu, s celkovým počtem 2250 členů, z toho bylo 450 žen.
c) Katolické spolky
Podle vzoru německých, polských a slovinských katolických spolků byly od roku 1905
zakládány podobné české katolické dělnické spolky, které organizovaly Moravce z Hlučínska
(pruské státní příslušníky) a také rakouské občany z jiných míst olomoucké arcidiecéze,
případně i některé dělníky a horníky pocházející z jižních Čech. Do čela každého katolického
spolku byl se souhlasem biskupství v Münsteru postaven místní kaplan, volení zástupci se na
řízení spolků příliš nepodíleli. Největší a nejvlivnější ze spolků tohoto zaměření byl Moravský
katolický dělnický spolek sv. Cyrila a Metoděje, působící ve farnosti Srdce Ježíšova
v Bottropu.50 Na jaře 1910 vyslalo olomoucké arcibiskupství do Porúří katolickou misii, která
navštívila Hamborn, Bottrop, Herten, Horst na řece Emscher a Suderwich. Organizačním
výsledkem této misie byl vznik pěti dalších českých katolických spolků, které spolu
s bottropským spolkem dokázaly získat celkem 400 až 500 členů.51 Velkou pozornost
věnovaly tyto spolky pěstování mateřského jazyka mezi českými horníky v Porúří. „Stále
v novinách se útočí na církev, a přece ona ještě je k nám zde nejspravedlivější“, připomínal
dopis z Hertenu: „Nikdo si nevzpomene Čechů-vystěhovalců, jen církev v mateřské mluvě
aspoň ročně po několik dnů k nám hovoří a těší a sílí v tíhách vyhnanství.“52

50

Dvojjazyčné stanovy Moravského katolického dělnického spolku v Bottropu byly vytištěny v tiskárně
Richarda A. Peschela v Hlučíně.
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5. Názvy spolků
Většina z devadesáti spolků, které Češi v Porýní a Vestfálsku založili, si zvolila zvláštní
názvy, vyjadřující více či méně úspěšně zamýšlené zaměření spolku. Jen výjimečně se
zakladatelé spolku spokojili s obecným názvem Česká beseda nebo Český spolek,
v německém znění v obou případech Böhmischer Verein. Pojem český překládaly úřady
v Německu skoro výhradně slovem böhmisch, v souladu s úřední praxí Rakousko-Uherska a
s výslovným přáním většiny českých politiků před rokem 1914.53 S tím souviselo rozšíření
pojmu českoslovanský v názvech českých spolků v Německu, německy böhmisch-slawisch,
na rozdíl od aktivity Němců z Čech, označované zpravidla jako českoněmecká, v němčině
deutschböhmisch.
Hluboký citový vztah k původní vlasti vyjadřovaly u českých přistěhovalců geograficky určité
názvy spolků, připomínající hlavní řeku Čech (spolek Vltavan), pohraniční hory (spolky
Šumava a Česká Šumava) a středočeské hornické město (spolek Kladno). Osobní jména, která
se vyskytovala v názvech českých spolků v Porýní a Vestfálsku, lze rozdělit do čtyř skupin.
Tři názvy byly odvozeny od postav starých českých pověstí: spolek Libuše se hlásil
k legendární české kněžně a věštkyni slavné budoucnosti Čech; spolek Přemysl, založený
několika dřívějšími členy spolku Libuše, si zvolil jméno jejího chotě a zakladatele nejstarší
panovnické dynastie v Čechách; spolek Horymír vyzvedl jako svůj symbol statečného
lidového hrdinu a obhájce starých práv. V katolickém prostředí se názvy spolků soustředily na
jména nejznámějších zemských světců a patronů: Spolek sv. Cyrila a Metoděje se přihlásil ke
slovanským věrozvěstům, kteří šířili křesťanskou víru ve Velkomoravské říši v druhé
polovině 9. století; Svatý Václav připomínal slavného mučedníka z první poloviny 10. století
a ochránce české státnosti; spolek Svatý Jan Nepomucký se odvolával na postavu prohlášenou
za svatého v době vrcholného baroka v první polovině 18. století. Jméno svatého Václava,
přijaté čtyřmi spolky, ovšem mezi českými světci jednoznačně převažovalo.
Na opačném pólu českých národních hodnot z přelomu 19. a 20. století dominovaly velké
osobnosti české reformace a husitské revoluce: Jan Hus jako mučedník svobody víry a
svědomí (tři názvy spolků), oba husitští vojevůdci Jan Žižka a Prokop Veliký, jakož i
mezinárodně uznávaný reformátor a pedagog Jan Amos Komenský. Mezi českými osobnostmi
19. století byli na prvních místech oblíbený novinář a opoziční politik Karel Havlíček
Borovský (s pěti názvy spolků), demokratický básník Svatopluk Čech (tři názvy spolků a čtyři
pobočky spolku jeho jména) a dramatik Josef Kajetán Tyl (se dvěma názvy). Jednou byli
zastoupeni demokratický novinář a řečník Josef Barák, oba zakladatelé Sokola Jindřich
Fügner a Miroslav Tyrš, předčasně zemřelý dělnický předák, typograf Pravoslav Veselý, a
jako jediný žijící mezi osmnácti osobnostmi v názvech českých porýnsko-vestfálských spolků
spisovatel historických románů Alois Jirásek.
Jen o málo méně, celkem sedmnáct názvů spolků, vyjadřovalo charakteristické hodnoty,
vlastnosti a očekávání všeobecného rázu. Zvolené pojmy se vyznačovaly silným vlivem
převážně osvícenských, lidumilných, pokrokářských a socialistických ideálů. Pětkrát byl
zvolen název spolku Svornost, na druhém místě v této skupině bylo Probuzení. Dvakrát se
vyskytly názvy spolků Bratrská láska, Jarost a Pokrok. K tehdy obvyklým sociálně
demokratickým označením patřily názvy spolků Budoucnost a Vpřed, které měly naznačit
nezadržitelný nástup nového a lepšího společenského řádu. Není snadné posoudit, zda názvy
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spolků Svěží štěstí a Život veselý byly zvoleny s humorem nebo měly opravdu vyjadřovat
radost ze života. Také názvy spolků Osvěta, Bratrství, Ideál nebo Rozkvět byly naplněny
upřímnou vírou v pokrok. Mezi názvy hudebních spolků převážila Lyra (čtyřikrát) před
Ozvěnou. Naproti zcela izolována mezi názvy českých spolků v Porýní a Vestfálsku zůstala
slovanská myšlenka, v tehdejším Německu dost nepopulární, v případě spolku Slavia
v Beuelu u Bonnu.

6. Obsah spolkové činnosti
Organizovanost českých dělnických přistěhovalců do Porýní a Vestfálska byla hlavně v letech
1907–1914 neobyčejně vysoká. Z celkového pravděpodobného počtu kolem 30 tisíc Čechů
v obou západopruských provinciích bylo odhadem 60 % výdělečně činných osob, to znamená
asi 18 tisíc, a z nich pocházely v létě 1914 zhruba tři tisíce členů českých krajanských spolků.
I když v jednotlivých případech zaznívala hrdá hlášení, že se všichni nebo skoro všichni
dospělí Češi v místě podílejí na činnosti krajanského spolku, byla to nepochybně jen
přechodná výjimka, protože většina Čechů přistěhovalých do Německa se krajanského
spolkového života nezúčastnila. Na jejich adresu směřovaly kritické hlasy v Českém
vystěhovalci a na schůzích spolků, vytýkající neorganizovaným krajanům jejich příklon ke
karbanu a pití, a mělo se jim za zlé, že nemají dobrý vztah ke staré vlasti. Naopak většina
členů krajanských spolků se zajímala o veřejné dění, podílela se na společenských a
kulturních akcích, četla české časopisy a knihy, mnozí z nich byli také členy německých
odborových organizací. Přitom vůdčí skupina českých krajanských aktivistů a agitátorů byla
zřejmě velice úzká. Tito vedoucí funkcionáři a autoři zpráv do Českého vystěhovalce nebo do
Vlasti často putovali z místa na místo, někteří z nich byli vypovídáni z Pruska, ale jejich úloha
v českém spolkovém hnutí v Porýní a Vestfálsku byla často rozhodující.
Vnitřní spolkový život českých krajanů v Porýní a Vestfálsku byl až překvapivě pravidelný a
ukázněný. Valné hromady, spojené se zprávami o činnosti výboru a s volbami nových nebo
staronových funkcionářů spolku, se ve většině případů konaly každého půl roku. O značné
části těchto výročních nebo pololetních schůzí byly uveřejňovány zprávy v krajanských
časopisech Český vystěhovalec nebo Vlast. Zpravidla každý měsíc se svolávala členská
schůze, v řadě spolků se během roku konal větší počet členských schůzí než schůzí
výborových. Mimořádný význam měly tzv. základní slavnosti (podle vzoru německých
spolkových Gründungsfestů), které byly pořádány vždy ve výroční den nebo většinou v neděli
měsíce, kdy byl spolek založen. Základní slavnosti byly číslovány rok po roce, takže
například spolek Žižka v Ahlenu slavil 21. července 1917 šestileté trvání54 nebo spolek Česká
Šumava v Suderwichu uspořádal divadelní představení při základní slavnosti desetiletého
trvání spolku 28. července 1918.55 Tyto slavnosti byly obvykle celodenní. Dopoledne se
konala valná hromada, na níž se často předčítalo z kroniky spolku, dále přednášeli své
pozdravy delegáti z pozvaných okolních českých spolků a četly se pozdravné dopisy od
vzdálenějších krajanských spolků. Odpoledne následovala vycházka nebo kulturní akce,
například koncert nebo besídka pro děti, k večeru bylo zpravidla na programu divadelní
představení a po něm volná zábava s tancem, při níž většinou hrála česká hudba.
Podle řady shodných svědectví byla příspěvková morálka členů českých spolků v Porýní a
Vestfálsku vyšší než v českých zemích. Porýnsko-vestfálské spolky byly v českém dělnickém
54
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hnutí před první světovou válkou považovány za bohaté organizace, i když se tu a tam
objevovaly stížnosti, že někteří členové neplatí příspěvky včas. Ve všech spolcích se pečlivě
vedly pokladní knihy a každý půlrok se podávaly zprávy o příjmech a vydáních na valných
hromadách. Například spolek Komenský v Recklinghausenu, který měl v roce 1908 celkem
222 členů, z toho 33 žen, vykázal za tento rok příjmy 1250 marek a 80 feniků, vydání 1139,27
marek, hodnota knih ve spolkové knihovně činila 361,32 marek. Zápisné bylo 50 feniků,
členské příspěvky byly stanoveny na 50 feniků pro muže a 25 feniků pro ženy měsíčně.56
Spolek Pravoslav Veselý v Duisburgu měl za rok 1912 příjmy 455,30 marek a vydání 347,23
marek při dvaceti členech.57 Spolek Lidumil ve Sterkrade, který měl 38 členů a 12 členek,
vykázal za druhé pololetí roku 1912 příjmy 502,71 marek a vydání 386,13 marek.58 Český
vzdělávací spolek Havlíček v Essenu s 66 členy měl za rok 1913 příjmy 783,10 marek a
vydání 750,71 marek.59 Spolek Žižka v Ahlenu uváděl na valné hromadě 11. ledna 1914, že
při 44 členech měl příjmy 934,35 marek a vydání 837,65 marek,60 v době války pak roku
1915 vyplatil 85 marek na podpory ženám vojáků a dalších 85 marek na jiných podporách.61
Vedle členských příspěvků měly české spolky také příjmy ze zábav a kulturních akcí, ale
v těchto případech byla i nemalá vydání, protože například při pořádání divadelních
představení musely spolky platit poměrně vysoké obecní dávky, dále za pronájem sálu, za
hudbu, často i na půjčovné kostýmů a za překlady textů divadelních her do němčiny pro
potřeby pruských úřadů.
Mezi nejdůležitější oblasti působení českých spolků v Porýní a Vestfálsku patřila rozsáhlá
přednášková činnost. Ve zprávách dopisovatelů do Vlasti a Českého vystěhovalce, které jistě
nepostihovaly veškerou činnost spolků, bylo v letech 1894–1918 výslovně zmíněno 279
přednášek. Běžně začínala přednášková činnost ve spolku přednáškou o účelu českých
zahraničních spolků. Téměř všude se velice důstojně slavil 6. červenec jako výroční den
mučednické smrti Jana Husa na kostnické hranici roku 1415. Často se spojilo několik
sousedních spolků k uspořádání větší Husovy oslavy s přednáškou, zpěvem a deklamacemi.
Podobné akce přispívaly k širšímu uznání českých spolků, protože Hus byl také v Německu
uznáván jako reformátor a jeho příklad mohl posloužit jako symbol české národní svébytnosti
a pokrokovosti. Další přednášky se týkaly minulosti českého státu a českého vystěhovalectví
od roku 1620, pozornost byla věnována také osobnostem české a mezinárodní kultury. Mezi
přednáškami v českých spolcích se vyskytovala také témata z přírodních věd a národního
hospodářství, úvahy o poslání ženy ve společnosti dříve a nyní a jiné.
Na počátku 20. století patřily k pravidelným zábavám českých spolků v Německu nerozlučně
koncerty pro poslech i hudba k tanci. V Porýní a Vestfálsku zaznamenaly časopisecké zprávy
v tomto období patnáct českých hudebních těles a jmenovitě 36 českých kapelníků. Některé
kapely působily v místech českých spolků, takže byly řízeny výborem spolku, jinde byly
samostatné. Patnáct míst s velkou převahou hornických členů – Erkenschwick, Gerthe, Horst
na řece Emscher, Hamborn, Hochheide, Ickern, Kellersberg, Lünen, Marl, Mengede, Moers,
Neumühl, Recklinghausen, Sterkrade a Suderwich – je ve zprávách dopisovatelů uvedeno
jako místa působení samostatných českých kapel. Ve velkých městech s různorodým
sociálním složením členstva českých krajanských spolků, zejména v Bochumu, Düsseldorfu a
Kolíně nad Rýnem, existovaly po určitý čas hudební kroužky uvnitř českých krajanských
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spolků, které organizovaly mimo jiné hudební výchovu pro mládež. Vedle dechových hudeb,
které v českém krajanském prostředí převažovaly, se zprávy dopisovatelů zmiňovaly také o
českých tamburašských sborech.
Zvláštní místo v kulturní aktivitě českých krajanských spolků v Porýní a Vestfálsku zaujímalo
ochotnické divadlo. Jistě neúplné údaje krajanských časopisů Vlast a Český vystěhovalec z let
1900–1918 zaznamenaly 268 českých divadelních představení v porýnsko-vestfálských
spolcích. Pro Hamborn a Sterkrade jsou v místních archivech dochovány německé překlady
českých divadelních her, které spolky musely předkládat příslušným policejním orgánům ke
schválení, v městském archivu v Duisburgu jsou uloženy dva velice kritické posudky od
katolického kaplana na české veselohry jako plytké62 a na drama Maryša od bratří Mrštíků
jako nemorální a odsouzeníhodný kus.63 Pro děti krajanů se připravovaly nejen vánoční
nadílky, ale i zvláštní divadelní představení, zpěvy a recitace básní za účasti dětí, které
chodily do německých škol, takže české texty, aby je děti mohly přednášet, se často musely
pro ně přepisovat německým písmem. Bez výjimky každý český spolek měl vlastní knihovnu,
v níž vedle knižních svazků a úctyhodného množství novin a časopisů v češtině byly ve
většině případů také knihy a časopisy německé.
V cizině dokázaly české krajanské spolky aspoň zčásti nahradit ztracené rodinné a
příbuzenské vztahy.64 Členové krajanských spolků si blahopřáli ke sňatkům, někdy dokonce
inzerátem v tisku, pomáhali si navzájem finančně v případech nemoci a úmrtí, mohli spoléhat
jeden na druhého. Z několika nekrologů a zpráv o pohřbech funkcionářů českých krajanských
spolků v Porýní a Vestfálsku vyplývá, že mnozí z nich se těšili velkému uznání a úctě u svých
německých kolegů v zaměstnání i v odborové organizaci. Oceňovalo se, že činnost některých
zahraničních spolků se zaměřovala také na výuku němčiny, na odborné přednášky, těsnopis a
řečnické umění. Česká beseda Barák v Kolíně nad Rýnem vydávala zpravidla dvojjazyčné
pozvánky na své přednáškové a kulturní akce, zejména na uctění Husovy památky.65 Také
v mnoha dalších místech spojovala Husova památka zahraniční Čechy s hostitelskou zemí.
Zcela mimořádný – ve srovnání s krajanskými spolky jiných neněmeckých národností – byl
vysoký podíl žen jako rovnoprávných členek téměř všech českých spolků. Právě v kritickém
období první světové války, kdy byla značná část mužských členů povolána na frontu,
nastoupily ženy v mnoha českých spolcích v Porýní a Vestfálsku na čelná místa a uchránily
tak většinu spolků před zánikem. Ze čtyřiceti českých spolků v Porýní a Vestfálsku, které do
srpna 1914 spolupracovaly se Sekretariátem českoslovanských zahraničních spolků v Praze,
vyvíjelo 36 spolků převážně zásluhou žen sociální a kulturní činnost v omezenějším rozsahu i
v letech 1914–1918.66 Přitom se činnost českých krajanských spolků setkávala s nemalými
potížemi a překážkami ze strany německých i rakouských vojenských orgánů a úřadů. Češti
krajané nesměli psát do Rakouska česky, protože úředníci německé vojenské cenzury
neovládali tento jazyk. Redakce Českého vystěhovalce se proto obrátila na své dopisovatele
s výzvou, aby i v němčině psali latinkou, na kterou byli z českých škol zvyklí.67 V průběhu
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roku 1917 zaznamenávaly dopisy z Německa narůstající nedůvěru německých úřadů,
podnikatelů i veřejnosti k českým krajanům, kteří byli častěji než předtím propouštěni z práce.
Vedle děkovných a povzbuzujících dopisů ženám-krajankám, které měly velkou zásluhu na
přežití většiny spolků, se v Českém vystěhovalci stále častěji objevovaly zprávy o krajanech,
kteří ve válce padli nebo zemřeli na zranění či nakažlivou nemoc.
Po skončení první světové války mohla velká část českých spolků v Porýní a Vestfálsku
navázat na svou dřívější činnost. Sdružení československých spolků zahraničních, do něhož
byly začleněny české krajanské spolky sociálně demokratického zaměření, uveřejnilo
statistický přehled svých 78 spolků v Německu k 1. srpnu 1919. Celkem to bylo 4837 členů
krajanských spolků, z toho 3216 mužů a 1621 žen. Jako válečné ztráty bylo vykázáno 229
padlých a 188 nezvěstných členů českých krajanských spolků.68 Vznikly i některé nové
krajanské spolky, ale optimistická atmosféra a dobrá finanční situace spolků předválečné
doby zůstaly minulostí. Jeden z českých krajanských funkcionářů si posteskl v srpnu 1926:
„Ty tam jsou časy, kdy našim krajanům v Německu vedlo se dobře. Před válkou
životní úroveň v Německu byla vůbec o mnoho vyšší než u nás. Ale velice mnoho
našich krajanů žil i nad tuto úroveň, neboť náleželi jako kvalifikovaní přední dělníci k
lépe placeným kategoriím dělnictva. To platilo zejména o konfekčním odvětví, ve
sklářství, v textilnictví, ba i v hornictví. Naši krajané měli výdělky, o jakých se jim u
nás doma nikdy nezdálo. Mohli i ukládati, spořiti, mohli si i leccos dopřáti. Taková
každoroční prázdninová cesta náležela k obvyklostem, o jejichž samozřejmosti se
vůbec nemluvilo. Dnes je jinak. Dnes je zle! Naši krajané velikou většinou tonou
v bídě.“69
Všeobecné sčítání lidu v Německé říši k 16, červnu 1925 umožnilo získat ucelený přehled o
počtu československých státních občanů a německých říšských příslušníků s úplnou nebo
částečnou mateřskou řečí českou. Největší počet československých občanů, kteří nebyli
německé národnosti žil v Prusku, celkem 10.664 osob, z toho 2464 ve vládním regionu
düsseldorfském, 1613 v münsterském a 723 v arnsbergském regionu.70 Postupem doby se
počet českých krajanů v Německu snižoval a ti, kteří zůstali, stárli a zůstávali bez přílivu
mladé krve. Sčítání lidu k 16. červnu 1933 ukázalo, že jen 9719 československých občanů
ohlásilo jinou mateřskou řeč než německou, především českou. Počet Čechů v Německu se
tedy ve srovnání s rokem 1925 snížil více než o polovinu, přičemž v porýnsko-vestfálské
oblasti zůstávalo jen 1136 Čechů ve vládním regionu düsseldorfském a 972 v münsterském.71
Stopy kdysi rozsáhlého českého krajanského hnutí v Německu – na rozdíl od polských nebo
některých jiných organizací zahraničních občanů – téměř úplně zanikly.
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SEZNAM SPOLKŮ
1. AHLEN: Českoslovanský vzdělávací spolek Žižka
Založení: přípravná schůze říjen 1912, ustavující schůze 9.2.1913
Největší počet členů: 44 mužů a 19 žen (14.6.1914), 63 mužů a 42 žen (konec 1918)
2. ALTENESSEN: Český vzdělávací a zábavní spolek Český vystěhovalec
Založení: červen 1912. Zánik: sloučení se spolkem Havlíček v Essenu 1914
3. ASBERG bei Moers: Rakouský mezinárodní čtenářsko-divadelní spolek Bratrská láska
Založení: 1906; pokračování jako spolek Bratrská láska v Moersu
V seznamu pruského ministerstva vnitra ze 7.10.1907 uváděn mezi „Tschechenvereine“
4. BARMEN-ELBERFELD: Česká společnost
Založení: ustavující schůze 30.11.1890
Zánik: dobrovolné rozpuštění v červnu 1891 v důsledku odjezdu téměř všech členů
Počet členů: 9 (prosinec 1890), všichni přítomní Češi v Barmenu a Elberfeldu (únor 1891)
5. BARMEN: Českoslovanský spolek Svatopluk Čech
Založení: přípravné schůze 7.11. a 21.11.1909, ustavující schůze 13.3.1910
Počet členů: 32 mužů a 2 ženy (13.3.1910)
Odbočky spolku: Solingen (1911), Schwelm (1912), Milspe (1913), Vohwinkel (1914)
Sídlo spolku přeneseno na jaře 1914 do Vohwinkelu
6. BARMEN-ELBERFELD: Českoslovanská vzdělávací beseda
Založení: přípravné schůze Vánoce 1910 a Nový rok 1911, ustavující schůze 8.1.1911
spolupráce s besedou Barák v Kolíně nad Rýnem, se spolkem Svatopluk Čech v Düsseldorfu,
a Českou besedou v Bochumu
Největší počet členů: 20 mužů a 4 ženy (11.1.1914)
7. BEUEL: Českoslovanský spolek Havlíček
Založení: ustavující schůze srpen 1911
Zánik: brzy po ustavení sdělilo policejní ředitelství v Bonnu, že činnost spolku se nepovoluje
Počet členů: 30 mužů a žen (srpen 1911)
8. BEUEL: Českoslovanský spolek Slavia
Založení: ustavující schůze 21.1.1912
Počet členů: 20 až 25 (13.2.1913)
9. BOCHUM: Česká beseda
Založení: přípravná schůze 25.8.1912, ustavující schůze 17.11.1912
přerušení činnosti spolku v druhé polovině roku 1914, spolkový
inventář odevzdán předsedovi spolku do úschovy
Největší počet členů: 26 (leden 1914), 22 mužů a 3 ženy (5.7.1914)
po vypuknutí války bylo 13 mužů povoláno do armády
Ve spolku vyvíjel činnost kroužek střádalů
10. BOTTROP: Moravský katolický dělnický spolek sv. Cyrila a Metoděje
Založení: ustavující schůze 27.4.1906, potvrzení biskupstvím v Münsteru 15.5.1906
Počet členů: 125 (duben 1910, též konec 1913)
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11. BOTTROP: Český spolek svatého Růžence
Zmínka v tisku o spolku: duben 1910.
Počet členů: 225 (duben 1910), 250 (listopad 1910)
12. BOTTROP-BOY: Divadelní spolek Josef Kajetán Tyl
Založení: ustavující schůze 23.2.1913.
Největší počet členů: 42 (přítomní členové na valné hromadě v dubnu 1914),
téměř polovina členů povolána do armády (léto 1914), 33 mužů a 45 žen (9.1.1916)
13. BOTTROP-BOY: Český spolek Horymír
Zmínka v tisku: 10.4.1915
14. BRAMBAUER: Českoslovanský dramatický spolek Jan Hus pro Brambauer a okolí
Založení: příprava květen 1910, první valná hromada 21.8.1910
Největší počet členů: 35 mužů a 5 žen (19.3.1911)
15. BRAMBAUER: Rakousko-uherský katolický spolek
Zmínka v tisku: srpen 1912
Do spolku vstoupili před 14.7.1912 také dva čeští členové vyloučení ze spolku Jan Hus
16. CASTROP: Český zábavní spolek Vltavan
Založení: poradní schůze 12.12.1912, ustavující valná hromada leden 1913
spolupráce s českými spolky v Gerthe, Sodingenu a Suderwichu
Zánik: ukončení činnosti spolku v druhé polovině roku 1914.
Největší počet členů: 21 mužů a 8 žen (10.8.1913)
17. DORTMUND: Českoslovanský spolek Probuzení
Založení: ustavující schůze 1.12.1912, Zánik: přerušení činnosti spolku při vypuknutí války.
Největší počet členů: 114 (1.12.1912), po vypuknutí války se 55 členů odstěhovalo
18. DUISBURG: Hudební spolek Lyra
Založení: 1905 (za účasti několika národností)
Počet členů: 16 (10.12.1912), z toho nejméně 3 Češi
19. DUISBURG: Českoslovanský spolek Pravoslav Veselý
Založení: přípravná schůze 20.10.1907, ustavující schůze 29.12.1907
spolupráce s českými spolky v Düsseldorfu, Moersu, Neumühlu a Laaru
přerušení činnosti v průběhu války
Největší počet členů: 34 mužů a 6 žen (2.1.1910)
20. DÜSSELDORF: Českoslovanský spolek Hus
Založení: přípravná schůze 2.2.1902, ustavující schůze 16.8.1902
zastavení činnosti v druhé polovině roku 1914
Největší počet členů: 43 mužů a 2 ženy (29.1.1910)
Ve spolku vyvíjely činnost kroužky němčiny, taneční a podpůrný v nezaměstnanosti
21. DÜSSELDORF: Českoslovanský spolek Svatopluk Čech
Založení: ustavující schůze 11.9.1908
Počet členů: 22 (14.7.1909)
24

22. ERKENSCHWICK: Český zábavní a podporující spolek Svornost
Založení: ustavující schůze 14.1.1912.
Největši počet členů: 84 mužů a 15 žen (11.1.1914)
23. ESSEN: Český vzdělávací zábavní spolek Havlíček
Založení: ustavující schůze leden 1910
Největší počet členů: 46 mužů a 20 žen (11.1.1914)
24. GERTHE: Český zábavní spolek Přemysl pro Gerthe a okolí
Založení: přípravná schůze 19.5.1912, ustavující schůze 9.6.1912
Největší počet členů: 38 mužů a 14 žen (5.1.1913)
úhrada příspěvků Sekretariátu českoslovanských zahraničních spolků 1917 a 1918, i když
spolek přerušil činnost
25. GLADBECK: Český vzdělávací a zábavní spolek Rozkvět
Založení: ustavující schůze 13.6.1915
Největší počet členů: 28 mužů a 14 žen (počátek 1916)
26. HAMBORN: Český katolický spolek Svatý Václav
Založení: zmínka v tisku duben 1910, svěcení praporu říjen 1911
spolupráce s německými a polskými katolickými spolky v místě a okolí
Počet členů: přes 70 (10.12.1910), 60 (konec 1913)
27. HAMBORN: Český vzdělávací spolek Bratrství
Založení: září 1911, spolková činnost během války téměř zastavena a obnovena koncem 1918
28. HAMBORN: Tělocvičná jednota Fügner
Založení: říjen 1911
29. HAMM: Český spolek
Zmínka v tisku: červen 1912
30. HATTINGEN: Český spolek Budoucnost
Založení: 1910
Zánik: v důsledku odjezdu většiny členů činnost zastavena
31. HATTINGEN: Českoslovanský vzdělávací spolek Probuzení
Založení: přípravná schůze 6.1.1912, ustavující schůze 9.6.1912
během války spolek nevyvíjel činnost.
Největší počet členů: 28 mužů a 10 žen (9.6.1912)
32. HERINGEN: Českoslovanský dramatický spolek Havlíček Borovský
Založení: ustavující schůze 7.1.1912.
Největší počet členů: 42 mužů a 10 žen (28.7.1912)
33. HOCHHEIDE: Český katolický spolek Svatý Václav
Založení: asi 1909, první valná hromada 31.5.1910
Počet členů: 40 (10.12.1910), 65 (konec 1913)
Ve spolku působila chlapecká kapela
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34. HOCHHEIDE: Český vzdělávací spolek Svornost
Založení: přípravná schůze 13.9.1910, ustavující schůze 25.9.1910
Největší počet členů: 64 mužů, z toho 24 povoláno do armády, a 28 žen (9.1.1916), 48 mužů a
28 žen (6.1.1918)
35. HOCHHEIDE: Hudební krajanský spolek Lyra
Založení: před 1912, výroční valná hromada 7.1.1912
36. HÖRDE: Českoslovanský vzdělávací a podporující spolek Jarost
Založení: přípravná schůze 2.12.1913, ustavující schůze 11.1.1914
Počet členů: 18 mužů a 10 žen (srpen 1914), 14 mužů a 7 žen (15.12.1918)
37. HORST-EMSCHER: Český zábavní spolek Šumava
Založení: červen 1912
Největší počet členů: 34 mužů, z toho 15 povoláno do armády, a 15 žen (14.2.1915),
33 mužů a 30 žen (leden 1916)
38. HORSTERMARK: Český katolický spolek
Založení: 1910
Počet členů: 40 (konec 1913)
39. HÜLS: Český vzdělávací a podpůrný spolek pro Hüls a okolí
Založení: přípravná schůze 11.8.1918, ustavující valná hromada 17.11.1918
Počet členů: 19 mužů a 8 žen (17.11.1918).
40. ICKERN: Jednota zahraničních Čechů v Ickern a okolí
Založení: přípravná schůze 25.2.1912, ustavující schůze 15.5.1912
spolupráce se spolky v Suderwichu a Selm-Beifangu
Největší počet členů: 47, z toho 16 mužů povoláno do armády (11.1.1915)
41. KELLERSBERG: Český zábavní spolek Libuše
Založení: ustavující schůze 16.5.1909
Největší počet členů: 40 mužů a 8 žen (2.1.1910)
42. KELLERSBERG: Rakouský hudební spolek Ozvěna
Zmínka v tisku: únor 1911, vedeni také čeští členové spolku,
spolupráce se spolkem Libuše
43. KOLÍN NAD RÝNEM (Köln): Česká beseda Barák
Založení: přípravné schůze prosinec 1893 a 7.4.1894, ustavující schůze 21.4.1894
Největší počet členů: 54 mužů a 1 žena (30.6.1907), 52 mužů a 2 ženy (25.1.1915)
44. KOLÍN NAD RÝNEM: Český esperantský klub Comenius
Založení: 1908 jako esperantský kroužek v rámci České besedy Barák
před dubnem 1910 samostatný spolek
45. KOLÍN NAD RÝNEM: Českoslovanský spolek Svojan
Založení: přípravná schůze 21.11.1909, po vystoupení 33 členů z České besedy Barák,
ustavující valná hromada 9.1.1910. Největší počet členů: 45 mužů a 7 žen (9.1.1910)
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46. LAAR: Český vzdělávací a zábavní spolek Kladno
Založení: přípravná schůze 10.6.1911, ustavující schůze 3.8.1911
Největší počet členů: 46 mužů a 8 žen (7.1.1912)
47. LAAR: Rakouský hudební spolek Hornická hudba
Založení: ustavující schůze 2.10.1911, dvojjazyčné stanovy německo-české
větší počet českých členů
48. LINTFORT: Český zábavní a vzdělávací spolek Prokop Veliký
Založení: ustavující schůze 28.7.1912. Zánik: sloučení se spolkem Ozvěna 24.4.1918
Největší počet členů: 25 mužů a 6 žen (28.7.1912)
49. LINTFORT: Český hudební a divadelní spolek Ozvěna
Založení: říjen 1913. Zánik: sloučení se spolkem Prokop Veliký 24.4.1918
Největší počet členů: 16 mužů a 6 žen (počátek 1916)
50. LINFORT: Český hudební, vzdělávací a divadelní spolek Probuzení
Založení: slučovací schůze členů spolků Prokop Veliký a Ozvěna 24.4.1918
51. LÜNEN-NORD: Českoslovanský dramatický spolek Karel Havlíček Borovský
Založení: první zmínka k 28.10.1914
Počet členů: 3 muži a 6 žen (počátek 1916), 33 mužů a 6 žen (9.2.1919)
52. LÜNEN-SÜD: Českoslovanský vzdělávací spolek Pokrok
Založení: ustavující schůze 17.3.1913
Počet členů: 53 mužů a 20 žen (21.12.1913).
53. MARL: Český vzdělávací a zábavní spolek Dobročinnost
Založení: počátek 1912 jako Spolek rakouských Slovanů Dobročinnost,
jako český zahraniční spolek 9.1.1913
Největší počet členů: 69 mužů a 8 žen (11.1.1914)
54. MARL: Český hudební spolek Lyra
Zmínka v tisku: červenec 1915, spolupráce se spolkem Dobročinnost
55. MARXLOH: Český vzdělávací spolek Svatopluk Čech
Založení: březen 1910
Největší počet členů: 68 mužů a 29 žen (25.3.1911)
56. MEERBECK: Českoslovanský čtenářsko-divadelní spolek Český vystěhovalec
pro Meerbeck a okolí
Založení: přípravná schůze 25.12.1909, ustavující schůze 9.1.1910
Zánik: policejní rozpuštění 1.8.1918.
Největší počet členů: 117 mužů a 41 žen (30.6.1912)
57. MEERBECK: Český spolek Svornost
Zmínka v tisku: leden 1911
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58. MEERBECK: Český katolický spolek Svatý Jan Nepomucký
Zmínka v tisku: duben 1910 (v souvislosti s katolickou misií)
59. MENGEDE: Český zábavní spolek Svornost
Založení: ustavující schůze 13.8.1911
Největší počet členů: 45 mužů a 13 žen (31.12.1911)
60. MENGEDE: Český tamburašský sbor
Založení: srpen 1912, spolupráce se zábavním spolkem Svornost
61. MILSPE: Odbočka Českoslovanského spolku Svatopluk Čech v Barmenu
Založení: přípravná schůze 26.4.1913, ustavující schůze 18.5.1913
Počet členů: 7 (26.4.1913).
62. MOERS: Krajanský hudební spolek Lyra
Založení: 1906. Zánik: spolek 1912 v úpadku
63. MOERS: Českoslovanský vzdělávací spolek Bratrská láska
Založení: před lednem 1908, pravděpodobně jako pokračování Rakouského mezinárodního
čtenářsko-dramatického spolku Bratrská láska v Asbergu, přechodné sloučení se spolkem
Josef Kajetán Tyl 10.7.1910. Zánik: policejní rozpuštění 1.8.1918.
Počet členů: 20 (9.1.1910), 22 (10.7.1910).
64. MOERS: Český pěvecko-vzdělávací spolek Komenský pro Moers a okolí
Založení: ustavující schůze 19.1.1908. Zánik: policejní rozpuštění v říjnu 1909.
Největší počet členů: 86 (11.7.1909); mezi 100 a 150 členy (říjen 1909)
65. MOERS: Českoslovanský divadelní spolek Josef Kajetán Tyl
Založení: únor 1908
Největší počet členů: 61 mužů a 23 žen (27.7.1913)
66. MOERS: Tělocvičná jednota Tyrš
Založení: jaro 1908, první zmínka květen 1908.
Veřejná cvičení prostná i na nářadí v duchu Sokola
67. MOERS: Rakouský spolek Svatá Barbora
První zmínka v souvislosti s českými členy spolku červen 1908
68. MOERS: Českoslovanský hudební spolek Ideál
Založení konec 1910
69. NEUMÜHL: Český vzdělávací spolek Havlíček
Založení červenec 1908, sloučení se spolky Thalia a Život veselý pod
společným názvem Havlíček.
Největší počet členů: 141 mužů a 44 žen (před 1.8.1914, z nich 57 mužů a 7 žen odjelo na
začátku války do armády nebo do Čech)
70. NEUMÜHL: Český hudební spolek Svěží štěstí
První zmínka v tisku 18.10.1908. Při společné valné hromadě čtyř spolků v Neumühlu zůstal
samostatný, jen několik členů přestoupilo do spolku Havlíček
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71. NEUMÜHL: Český divadelní spolek Thalia
První zmínka v tisku k 18.10.1908, sloučení se spolkem Havlíček 29.8.1909
72. NEUMÜHL: Český hudební spolek Život veselý
První zmínka v tisku 29.6.1909, sloučení se spolkem Havlíček 29.8.1909
73. OBERHAUSEN: Český vzdělávací spolek Osvěta
První zmínka v tisku 7.1.1906
74. RADBOD: Českoslovanský vzdělávací spolek Svornost
Založení červen 1911
Největší počet členů: 68 mužů a 23 žen (23.6.1912); 63 mužů a 25 žen (25.5.1913)
75. RECKLINGHAUSEN: Český zábavní spolek Komenský
Založení: ustavující schůze 13.10.1907
Největší počet členů: 190 mužů a 33 žen (3.1.1909); 161 mužů a 55 žen (10.7.1910)
76. RECKLINGHAUSEN: Český pěvecko-vzdělávací spolek Jarost
Založení: ustavující schůze 18.12.1910
Největší počet členů: 74 mužů a 12 žen (13.7.1913)
Spolek měl společnou hudbu se spolkem Komenský
77. RÖLLINGHAUSEN: Český zábavní cyklistický spolek
Založení: ustavující schůze 8.12.1912. Zánik: druhá polovina roku 1914
Počet členů: 16 (8.12.1912).
78. RÜNTHE: Český zábavní a vzdělávací spolek Alois Jirásek
Založení: přípravná schůze 11.5.1913, návrh stanov dvakrát zamítnut
ustavující schůze prosinec 1913
Největší počet členů: 27 mužů a 9 žen (11.1.1914), 21 mužů a 18 žen (12.12.1917)
79. SCHMACHTENDORF: Český vzdělávací spolek Jaro
Založení: přípravná schůze 15.3.1913, ustavující schůze 27.7.1913
Největší počet členů: 14 mužů a 7 žen (polovina 1914)
80. SCHWELM: Odbočka Českoslovanského spolku Svatopluk Čech v Barmenu
Založení: před srpnem 1912. Zánik: konec srpna 1912 v důsledku odjezdu téměř všech členů
81. SELM-BEIFANG: Český zábavní spolek Probuzení
Založení: ustavující schůze 28.7.1912, následoval zákaz, ale poté schválení stanov
Největší počet členů: 47 mužů a 7 žen (12.6.1914), 50 mužů a 15 žen (14.1.1917, z toho 22
mužů v armádě), 79 mužů a 48 žen (konec 1918)
82. SELM: Český katolický spolek Svatý Václav
Zmínka v tisku 1913
83. SODINGEN: Českoslovanský zábavní spolek Jan Hus
Založení: přípravná schůze 16.12.1908, ustavující schůze 26.12.1908
Největší počet členů: 34 mužů a 3 ženy (2.7.1911)
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84. SOLINGEN: Odbočka Českoslovanského spolku Svatopluk Čech v Barmenu
Založení: ustavující schůze 21.5.1911. Zánik: zpráva o rozpadu odbočky 31.8.1912
Počet členů: 16 (21.5.1911)
85. STERKRADE: Český dělnický spolek Lidumil
od 1913: Českoslovanský vzdělávací spolek Lidumil
Založení: ustavující schůze 20.5.1907
Největší počet členů: 65 (18.1.1914), 54 mužů a 25 žen (5.7.1914)
Spolek Lidumil byl iniciátorem porad českých krajanských spolků v Porýní a Vestfálsku
86. STERKRADE: Český hudební spolek Vpřed
Založení: před květnem 1914, základní slavnost 17.5.1914
87. SUDERWICH: Společenský spolek Česká Šumava
Založení: přípravná schůze 12.1.1908, ustavující schůze 8.3.1908.
Přerušení činnosti na počátku války, obnovení v duhé polovině 1917
Největší počet členů: 58 mužů a 15 žen (24.1.1909)
88. SUDERWICH: Český křesťansko-dělnický spolek Svatý Václav
Založení: přípravná misie duben 1910, ustavující schůze 4.12.1910
Největší počet členů: 66 (konec 1913)
89. VOHWINKEL: Odbočka Českoslovanského spolku Svatopluk Čech v Barmenu
Založení: květen 1914, poté přenesení sídla spolku z Barmenu do Vohwinkelu
Největší počet členů: 27 (červenec 1914)
90. WERRIES: Český dramatický vzdělávací spolek Pivoňka
Založení: ustavující schůze 20.7.1913. Zánik: druhá polovina 1914, spolkový inventář předán
spolku Svornost v Radbodu
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DOKUMENTY
1889 červenec 25, Londýn. Zájem dvou barmenských Čechů o členství ve Svazu
zahraničních spolků českoslovanských
= Vlast (Londýn), roč. 13, č. 4, 1. 8. 1889, s. 5, Přihláška z Barmenu
23. schůze Ústředního výboru Svazu zahraničních spolků českoslovanských 25. 7. 1889:
Občané Augustin Schubert a Václav Houba sdělují z Barmenu, že po marných pokusech
založiti tam český spolek usnesli se prozatím ve dvou k společné věci přistoupiti. Protož
předplácejí dvě čísla Vlasti a hlásejí se ku Svazu. Ústřední výbor, ačkoli uznává dobrý,
vlastenecký úmysl této nabídky, přece nemůže považovati dva údy za právoplatný spolek,
doufá však, že se tak osvědčeným všude silám v brzku podaří kruh svůj rozšířiti, a prozatím
míní, že docílí souhlasu br[atrských] spolků, když zmíněným občanům udělí poradní hlas
v ústředních záležitostech.
Otakar Nekvasil, zapisovatel
1890 září 1, Barmen. Stížnost Augustina Schuberta na pokles národního vědomí mezi
českými přistěhovalci v oblasti dolního Rýna
= Vlast (Berlín), roč. 14, č. 3, 1. 9. 1890, s. 4, Ze soukromí krajana-vlastence
Máme před sebou dva dopisy krajana-vlastence, bývalého člena mnohých našich spolků
zahraničních a nyní čestného člena spolku Bratrstvo ve Frankobrodě, pana A[ugustina]
Schuberta v Barmenu. Vedle poděkování za zásilku Národních listů vyličuje pan Schubert
poměry našich krajanů v jeho sousedství co do stránky národnostní, a jest opravdu dojemno,
jak z dopisů jeho dýše upřímná láska k vlasti a vřelá touha po dvanáctiletém obcování mezi
krajany ve středu spolků mnohých, moci opět činněji pro věc národní zápoliti, moci opět
založiti středisko krajanů uvědomělých, věrných, malou to baštu pro zotavení českého ducha,
utužení lásky a oddanosti k rodu svému, český spolek. Jest ale provedení úkolu takového
mnohdy velmi nesnadné, a proto žaluje pan Schubert na netečnost a praví doslovně:
Žiju zde na poušti, dvanáct roků byl jsem v českých spolcích činným, a zde mi není možno
spolek utvořit. Čechů je zde dost, ale jsou to prožluklí Češi-Vídeňáci, u těch lidí je každé
namáhání marné. Vídeň nám kazí krajany. Kdo přijde přímo z Čech, ten jest obyčejně dobrým
Čechem, kdo však vsaje do sebe ten jed posměchu a potupy, který na nás ve Vídni srší, ten
myslí, že i za hranicemi jest hanbou býti Čechem. Naše spolky plní velkou svatou úlohu, neb
ony vrací mnohého zbloudilého Čecha vlasti zpět. Jest mně bolno, že nemohu nic zde svésti,
ač v sousedním Kolíně nad Rýnem jest asi dvacet Čechů, též v Elberfeldu větší počet se jich
nalézá, a bylo by lehko založiti český spolek Barmen-Elberfeldský. Příkladu našeho mohli by
následovati Čechové v Kolíně, Düsseldorfu, Duisburgu, Crefeldu.
Co se Barmen týče, jsou zde pan F. Váňa s manželkou, pan Dočkalík též s manželkou, pánové
Chodora, Varvařovský, slečna Aninka, paní Guttmannová aj., neschází jenom toliko trochu
dobré vůle a spolek jest hotov. Byl jsem svého času ve Stuttgartě pod činností pánů Hraběte,
Rambouska, Žantovského a Zajíce. Byl jsem při křtu naší Vlasti, potom v Paříži,
Frankobrodě, zakládal jsem spolu Volnost v Mannheimu, a teď sedím naprázdno, čekám vždy
na Vlast, kde pozoruji bedlivě, co spolky dobrého provedly od mého odchodu, co moji přátelé
činí, jak se tuží, a to jest mi vždy velikou radostí i útěchou. […]
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1890 listopad 30, Barmen. Založení spolku Česká společnost v Barmen-Elberfeldu
= Vlast (Berlín), roč. 14, č. 7, 1. 1. 1891, s. 4
Barmen-Elberfeld, 22. prosince 1890
Nuže, první spolek v Porýnsku založen, vstupujeme v kruh Váš a bude naší snahou, býti též
platným a užitečným článkem v kruhu tom. Nejsme Vám tak noví a neznámí, máme mezi
sebou členy ve více spolcích známé. Kdo nezná ze starších v Berlíně V. Bredlera? Též Fr.
Váňa jest ve velkém kruhu Čechův zahraničných zároveň s A. Chodorou znám a rovněž
pisatel těchto řádků má v mnohých spolcích své přátele. Naše společnost čítá 9 členů a
odebírá 7 čísel Vlasti. Dne 30. listopadu sešli jsme se, abychom ukončili započaté dílo.
Všichni přítomní slíbili rukou dáním při České společnosti věrně státi. Jméno spolku jest
Česká společnost Barmen-Elberfeld. Schůze odbývají se střídavě v Barmen a Elberfeldu. Při
vykonané volbě zvolen prvním předsedou V[áclav] Houba, druhým předsedou Fr[antišek]
Váňa, jednatelem N. Gult, dopisovatelem A[ugustin] Šubert.
Mezi jednáním došly nás blahopřejné dopisy bratrských spolků v Berlíně a Frankfurtě, které
s nadšením přijaty a oběma spolkům sláva provolána. Velikým díkem jsme zavázáni
slavnému spolku v Berlíně, který již po delší dobu na nás co jednotlivce s velkou ochotou a
nezištně Národní listy zasílá. Prosíme slavný spolek ten, by i nadále nám svou přízeň projevil,
nejsme ještě dnes v těch poměrech, bychom mohli Národní listy předpláceti. V naději, že
budu moci vždy pouze potěšitelné zprávy o naší společnosti podávati, končím s přátelským
pozdravem na přátelské spolky
A. Šubert, dopisovatel
Adresář československých spolků zahraničných: Nový spolek Česká společnost, A. Schubert,
Barmen, Neuenweg 53

1891 únor 17, Barmen. Nadějná zpráva o rozvoji České společnosti v Barmen-Elberfeldu
= Vlast (Berlín), roč. 14, č. 9, 1. 3. 1891, s. 4, Z Barmen-Elberfeldu, 17. února
Jak každý spolek z vlastní zkušenosti zná, jest založení a počátky spolkové velmi těžké.
Velkou vinu nese netečnost, chabost ve věcech národních, výmluva na ohled braný na
polovičáci nenalézají, o které by jsme též věru ani nestáli. My chceme býti Čechy celými, za
náš národ a řeč se nestydícími. Není dnes jednoho Čecha v Barmen-Elberfeldu – o kterých
víme a jež známe – který by ve spolku nebyl, to jest jistě potěšitelný úkaz, který mnohé jiné
spolky postrádají. Spolek nyní dostává čtvero listů, totiž laskavostí redakce Vlasti Opavský
týdeník, redaktor pan rytíř Purkyně zasílá Podřipan a slavný spolek Bratrstvo ve Frankobrodě
Hum[oristické] listy. Všem zde jmenovaným dárcům náš nelíčený dík. Pisatel těchto řádků
přenechává pak Lučana a Lounské listy. Poslední valnou schůzí přijaty stanovy spolkové a
usneseno ku Svazu [českoslovanských spolků zahraničních] přistoupiti. Náš jednatel pan Gult
přislíbil spolkový znak zhotoviti, za čež již zpředu skládáme panu Gultovi díky. Dále
ustanoveno o Velikonocích první výlet pořádati, kterého se jistě celá naše společnost se svými
známými zúčastní. Na zdar!
A. Šubert

32

1891 červenec 20, Barmen. Zrušení spolku Česká společnost v Barmen-Elberfeldu
= Vlast (Berlín), roč. 15, č. 3, 1. 9. 1891, s. 3, Barmen, dne 20. července 1891
S těžkým srdcem píši dnešní zprávu, bohužel poslední z našeho spolku. Následkem
odcestování takřka veškerých členů jsme nuceni spolek zrušiti, an není vyhlídky, že by
v blízké budoucnosti opět členů nabyl. Konaje svou povinnost, vzdávám jménem bývalé
České společnosti Barmen-Elberfeld všem našim příznivcům srdečný dík, zvláště pak
bývalému redaktoru panu rytíři z Purkyňů, který vždy radou i skutkem nás podporoval, taktéž
slavnému spolku Bratrstvo ve Frankobrodě, který nám též vždy svou přízeň osvědčil. Dále
našim bývalým členům, pánům V. Houbovi, Gultovi a Váňovi, za vzorné vedení spolku budiž
vzdán veřejný dík. Nepatrný přebytek naší pokladny jest věnován desce J. V. Friče, který po
vypoříádání účtů zašleme Ústřednímu výboru [Svazu].
A. Šubert

1891 říjen 2, Gelsenkirchen. Žádost o zaslání českých sociálně demokratických knih
= Sociální demokrat (Praha), roč. 1, č. 19, 2. 10. 1891, s. 4, Z Vestfálska do Čech
Před krátkou dobou založen byl v Gelsenkirchen dělnický vzdělávací spolek, jenž má také
dělnictvo české, pročež obrací se výbor na soudruhy v Čechách za laskavé zaslání nějakých
knih směru našeho.
Adresa: Albert Löscher, Vorsitzender, Friedrichstraße 47, Gelsenkirchen, Westfalen

1892 březen 3, Gelsenkirchen. Stížnost na špatné pracovní a sociální poměry českých
horníků ve Vestfálsku
= Na zdar! (Most), roč. 2, č. 29, 3. 3. 1892, s. 233, Z Vestfálska
Poměry zdejšího dělnictva hornického, jež přivábily množství horníků, kteří byli nuceni
z krásné české vlasti odejíti a v cizině obživu hledati, stávají se den ode dne horšími, takže
dělnictvo, jsouc zvyklé na útisky, jež jim bylo zakoušeti v té milé naší vlasti, počínají
porovnávati tamější poměry s poměry českých horníků a seznávají bez malých výjimek
úplnou shodu ve všem. Na důkaz toho stůj též zprávy z jednoho tamějšího dolu.
Na dolu Viktor Zeche pracuje kolem 1600 dělníků, mezi nimiž jest na 100 dělníků čítajících
16 a přes 16 roků, takže je bolno člověku, popatří-li na ty zbídačené postavy, taktéž i děti,
které jsou již tak zmořené jako jejich otcové. Co se týče doby pracovní, jest osmihodinná, ve
dvě třídy rozdělená, a sice jedna od 6 hodin ráno do 2 hodin odpoledne, druhá od 2 hodin
odpoledne do 10 hodin večer. Vjezd do dolu jest každému svoboden kdykoliv, výjezd však až
po ukončení třídy, takže dělnictvo, chce-li něco vydělati a rodiny své uživiti, vjíždí do dolu o
dvě hodiny dříve před započetím práce. Aby netrval dlouho vjezd do dolu, vstoupá 40 až 46
osob do jedné klece, takže jsou tam stlačeni jako slanečkové v sudě, kdežto podle předpisu má
pouze 30 mužů do klece vstoupiti. Průměrná mzda kolísá od 3 marků (1 marka 55 až 65
krejcarů) do 4 marků. Vydělá-li některý dělník více, to může býti ujištěn, že se mu utrhne, ale
dělník, mající četnou rodinu a chce-li, aby netrpěla hlad, napíná veškerou sílu svou, by
částečně uhradil to, co mu bylo panstvem strhnuto, a panstvo pokračuje, jak si bylo vytklo,
totiž strhne dělníkovi na mzdě zase, takže zdejší dělníci z Čech přemítají, jestli se této
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praktice nenaučili čeští uhlobaroni od německých, nebo naopak vyznají se jeden jako druhý
v okrádání výtečně, a následkem toho dělníci místo 8 hodin pracují 16, a tím se mzda ještě
více snižuje, ale měšec pánů víc a víc se plní. Bude se některý soudný čtenář domýšleti, že to
není ještě nejmenší mzda, 3 nebo 4 marky. Pováží-li se, že potraviny jsou zde dražší než kde
jinde, pak všeliké mimořádné výdaje, jež někde vůbec nejsou ani známy, a pokuty, ty se řídějí
dle pracovního řádu. Najde-li se kousek kamene v naplněném vozíku s uhlem, dostane dělník
1 marku pokuty, není-li vozík dobře naplněn, „kontrabant“. Práce na chodbách (štreky) jest
velmi nebezpečná, neb jsou zde třaskavé plyny, takže na mnohých musí se světlo (lampy) až
šest metrů od práce vzdálené nechati, by se nashromážděné plyny nevzňaly, a jaká jest to
práce ve tmě pracovati, jest nám horníkům dobře známo.
Tak jako všude jinde, jsou i zde páni popoháněči velmi vzdělaní. Když zaměstnaný dělník
opomene pozdrav dáti důlnímu přijdoucímu do dolu a nejde mu vše, jak on si přeje, poctí
dělníka tituly, takže neví vlastně ani, jak se má jmenovat. Aby se však postarali o lepší vzduch
místo špatného, jenž povstává z nečistoty dolní, k tomu se nikdo nemá. Co se týče vzdělanosti
mezi zdejšími tuzemci, nemají o tom někteří ani ponětí a mnoho jest zde těch, kteří se neumí
ani podepsat. Tázal jsem se jednoho otce, čím to je, že dítko jeho, vyjdouc asi před rokem ze
školy, neumí psát. Odvětil mi na to: Jen když se umí pomodlit a jest zdráv, by mohl pracovat.
Co se týče starších horníků (tuzemců), ti se zabývají nejraději karbanem, opilstvím a rvačkou,
a mladší – jen když se umí pomodlit. Krásný to obrázek ze života našeho hornictva,
povážíme-li, jaké jmění podnikatelstvo každoročně shrábne, a dělníkům vyplácí – almužnu.
Výnos Gelsenkirchské báňské akciové společnosti ve Vestfálsku činí za rok minulý 7,899.828
marek a čistý výnos činí 5,304.741 marek, z čehož se složí do reservního fondu 3,600.000
marek, a dělnictvo tamější složí – svoje kosti předčasně.

1892 prosinec 26, Herne. Usnesení o vzdělávací činnosti českých horníků ve Vestfálsku
= Na zdar! (Most), roč. 3, č. 1, 5. 1. 1893, s. 4–5, Obzor
Naši bratři emigranti ve Vestfálsku zaslali nám následující resoluci:
„My soudruzi vestfálští, shromáždění dne 26. prosince 1892, uznáváme za nutné, když
vzdělávací spolek v Herne od soudruhů německých zřízený nám nevyhovoval v prostředcích
vzdělávacích, jemu nepřináležeti, nýbrž uvolujeme se měsíčně 50 pfeniků dobrovolně
skládati, společně vědecké knihy a časopisy dělnické (ku volnému používání mezi české
soudruhy) objednávati, přicestovalé soudruhy podporovati; pro soudruhy, kteří hodlají se
cvičit v četbě a písmě německy i česky, zavazují se pomáhat soudruzi Szivárvány, Homolka a
Has. Dále usnášíme se náš odborný časopis Na zdar podporovati, každý měsíčně 5 pfeniků,
k tomu připojiti hodlá několik soudruhů z Gelsenkirchenu každý měsíčně 10 pfeniků.“
Toto usnesení vstoupí v platnost 1. ledna 1893. K vybírání těchto příspěvků jsou zvoleni
důvěrníci, kteří každý měsíc na patřičné místo je odvedou. Máme ještě něco připojiti? Jen
pohlédněte, vy filistrové, na dělníky vámi vyštvané, ti, kteří zde jsou nebezpečni, v cizině
době zabezpečují budoucnost ve vzdělání. Zarděte se a rcete: Odpusť nám, pane, neb nevíme,
co činíme!
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1893 březen 16, Sodingen. Znepokojivé mzdové poměry horníků ve srovnání s výdaji
= Na zdar! (Most), roč. 5, č. 9, 29. 5. 1895, s. 41, Dopisy: Sodingen
Hlas pomsty a zoufalství ozývá se v celé uhelné kotlině vestfálsko-rýnské, an horníků mzdy
více a více klesají, kdežto na straně druhé dividendy uhlobaronů stoupají. Doba se nám blížící
jest dobou přísnou, dobou zoufalství, nikoliv, jak různí šmokové ve svých časopisech lživě
uvádí, „že hornictvo jsa znepokojováno jen od několika nespokojenců (sociálních demokratů),
proto prý jest záhodno tyto odstranit a pak ostatní budou spokojeni, an výdělky jsou doposud
dosti ještě skvělé“. Každý takový novinářský mazal nemůže míti ani jiskru citu lidského,
nýbrž jest vrahem, banditou pravdy. Uvádím zde výdělek osvědčeného dělníka (kopáče) za
měsíc leden t. r., ze kterého se musí každý takový nohsleda kapitalistů zastydět až po uši ze
jeho lživé zprávy. Přijďte, vy ctitelé zlatého telete, k výplatě horníků, uvidíte takových
skvělých výdělků více, jako tento: za 23 výkonů (šichet) 65,05 marek, z toho srážky za olej
1,95 marek, zaopatřovací pokladna 1,50 marek, nemocenská pokladna 1,25 marek, úrazové a
pojištění ve stáří 0,60 marek, vozík uhle 4 marky, byt 6,40 marek, úhrnem 15,70 marek. Tedy
zbývá 49,35 marek ku měsíční výživě několika členů rodiny horníka. Kde jest oděv? daň a
různé jiné věci? jež též z toho se ukrýti musí. To jest onen vámi vychvalovaný slušný
výdělek? Vy tlachalové novinářští! Jest možno dělníku za takový výdělek, při neustále
stoupající ceně potravin, člověku důstojného žití zaopatřit?
Proto, bratři horníci, odhoďte četby takové, jež se nestydí takové lživé zprávy psáti, četby, jež
vám za vaši chudobu a utrpení po smrti království slibují. Pryč s takovými škváry, chopte se
dělnických časopisů, v nichž naučíte se znáti lásku jeden k druhému, cit, jenž poutá ku
sjednovení. Učiníte-li tak, pak bude nám možno onomu vrahu kapitálu ulámati křídla,
s kterými se nad námi vznáší. Pročež vzhůru k organisaci, nechť se stanou slova „Proletáři
všech zemí, spojte se“, pravdou.
Szivárvány
1894 duben–květen, Kolín nad Rýnem. Založení České
= Vlast (Berlín), roč. 18, č. 7, 1. 7. 1894, s. 3–4, Z Kolína nad Rýnem

besedy

Barák

Po příkladu jiných, v městech zahraničných dlících krajanů a po mnohé a nemalé námaze
podařilo se konečně několika v Kolíně usedlým Čechům český spolek založiti. Vzdor tomu,
že v metropoli porýnské ve všech odvětvích průmyslu i obchodu krajané Češi nejsou žádnou
zvláštností, nebylo přece prací lehkou a snadnou spolek český do života přivésti. Však díky
vytrvalosti jednotlivých krajanů zakladatelů, kteří s pílí opravdovou na započatém díle
setrvali, můžeme dnes našim zahraničním přátelům zvolati dávno kýžené: Máme spolek.
Spolek náš, čítající 20 členů, jest vzdělávací a úplně nepolitický. Účelem spolku jest
soustřeďovati krajany k společnému pohovoření si naším drahým jazykem mateřským, konati
přednášky jak odborné, tak i vědecké, občas pořádati zábavy a výlety, zkrátka, krajany naše
co možná mezi sebou udržovati, a tím je před pochopitelným odnárodněním zachrániti. Z úcty
k našemu velikému českému publicistovi, nesmtelnému Barákovi a jeho památce,
pojmenovali jsme spolek náš slavným jeho jménem Barák, a bude po všechny časy svatou
povinností naší o to pečovati, by spolek náš zůstal vždy svého jména důstojným. Dne 13.
května [1894] (o svátcích svatodušních) pořádali jsme malou zábavu na počest založení
spolku, a již tu, ač plenkám ani neodrostlý, ukázal se spolek náš mnohoslibným. Zábava ta
vydařila se přičiněním našich komiků diletantů nad očekávání skvěle. Velmi sympatickými
ukázali se nám bratři Poláci (spolek kolínský a mannheimský), kteří jmenovanou zábavu naši
hromadnou návštěvou, daleko přes půl sta členy, poctili. Zajisté začátek uspokojivý, a
budeme-li i nadále stejně pokračovati – dobrý výsledek nás nemine! Na zdar!
Franta Šanda, t. č. předseda

Karel Procházka, spolkový zpravodaj
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1895 květen 1, Herne. Mizivá účast českých horníků na místní oslavě Svátku práce
= Na zdar! (Most), roč. 5, č. 9, 29. 5. 1895, s. 71–72, Vestfálsko, Herne
Málo jest slyšet v našem časopisu Na zdar o nás rakouských emigrantech, kterých jest nás tu
přes pět set a českých přes tři sta. Jsouce přesvědčeni, že první květen byl na mezinárodním
sjezdu v Paříži uznán z dobrých náhledů co dělnický svátek, tu i my jsme si zde svolali na den
17. dubna důvěrnou schůzi, na které jsme se usnesli, že budeme ten den náš důstojně světit.
Předseda, kterého jsme si zvolili k té schůzi, pravil (když předem vyzval veškeré přítomné, by
povstali ze svých sedadel, když s tím souhlasí, by první květen byl slaven, což se také stalo),
že nejen bratrská láska nám to ukládá, nýbrž i vyhnanství z naší vlasti. Tam nám kapitál
nechtěl dopřát světit prvního května, protože jsme žádali větší kus chleba, ale my neochabli a
neochabnem, pokud bude ten dnešní (ne)pořádek stávat. Ze sedadel povstali všickni, kteří na
té schůzi byli, ale jinak bylo na první květen. Jest politování hodno, že z těch, kteří pro to byli,
se dostavili čtyři. Jinak se ten den skvěle slavil. Dopoledne v 11 hodin veřejná schůze a
odpoledne ve 3 hodiny jsme se odebrali s německými soudruhy průvodem do Harpen, a tu
mnohý z německých soudruhů se nás zeptal: kde máte vaše rakouské kamarády? Ovšem že
jsme museli s bolestným srdcem jen pokrčit ramenoma, každý z nás si udělal svůj vlastní
úsudek. […]
Jeden Červený

1897 červenec 5 a 10, Kolín nad Rýnem. Valná hromada a vzpomínka na Jana Husa
v členské schůzi České besedy Barák
= Vlast (Berlín), roč. 21, č. 7, 1. 10. 1897, s. 4, Z Kolína nad Rýnem
Valná hromada dne 10. července t. r. odbývaná vykazuje počet členů činných 23,
přispívajících 6. Členských a výborových schůzí konáno 20, kterýmž obcovalo vcelku 240
členů, což ku malému nás počtu není číslice zrovna nepatrná, ač mnozí činní členové schůze
spolkové přesně nenavštěvují. Zmenšení počtu členů nutno přičísti odcestování sedmi a
vystoupení tří členů, z nichž mnohý byl dobrým a osvědčeným pracovníkem spolkovým. […]
Knihovní zpráva vykazuje počet knih vázaných 111, nevázaných 14, a hledí se dne možnosti
tuto doplňovati, také se čte dosti pilně, však knihovník náš, občan V. Černý, jest vzorem své
hodnosti. O zábavy bylo také dosti postaráno. No a jak by ne, vždyť naše spolky zahran[iční]
kromě těch sokolských a pěveckých pěstují pořádání zábav skorem již co sport. Však u nás
sl[avná] policie to zde zařídila tak, že smí se ve spolkové místnosti zpívat jen hromadně, ať
bez nebo při pianě; kdo píseň neumí, musí otvírati zároveň s jinými ústa, jako by zpíval, sice
to podléhá té takzvané „Lustbarkeitssteuer“. Zabrnkali jsme si jednou na klavír a zazpívali
několik národních písní v neděli v místnosti spolkové, a za pár dní dostal se nám protokol
z policie na zaplacení 15 marek za obývanou a neohlášenou zábavu! Učili jsme po několik
nedělí naše členy a hosty tančiti besedu a čtverylku, což bez hudby se nedá obejíti, takže
spolek na to skoro doplácel a měli jsme platit za každou taneční hodinu 10 až 15 marek daně!
To asi zajde každému spolku za malého počtu členů chuť ku pořádání zábav za takových
poměrů. A máme pouze co děkovati našemu předsedovi, že jsme nic neplatili, sice by se byla
pokladna nalézala v úzkých.
Pořádali jsme 6. února t. r. maškarní večírek, který se jak mravně, tak i hmotně zplna vydařil.
Čilou agitací členů, hlavně paní Váňové a našeho neúnavného pro spolek předsedy občana
Winternitze, byl tento věneček velmi četně navštíven a bylo radostno se podívati na vkusné
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párky všeho druhu maškar v sále proudících a vesele se bavících. Bylo nám milé slyšeti, že
účastníci, kromě členů spolku vesměs z Němců se skládající, pochvalně o této se vyslovili
(zvláště beseda a čtverylka poprvé zde tančená se jim zamlouvaly) a ku příští své pozvání si
vyžádali, takže již nyní ku pořádání této v masopustě kroky se činí. […]
Ku poctě mistra Jana Husa vzpomenuto ve členské schůzi dne 5. července t. r. přednesem
hlavních okamžiků z jeho života a utrpení, což od přítomných členů pozorně vyslechnuto.
Uspořádaná sbírka na Husův pomník vynesla 4 marky, k čemuž z pokladny se něco přidá a na
patřičné místo zašle. Ku konci musím též poznamenati výsledek volby ve valné hromadě.
Zvoleni byli: předsedou jednohlasně občan Karel Winternitz, místopředsedou občan František
Váňa, jednatelem občan Franta Janda, pokladníkem občan Josef Šanda, knihovníkem občan
Václav Černý, domácím správcem občan Alois Truhlář, co přísedící výboru občan Kubovec
Václav, co náhradníci občané Chodora Anton a Černík Josef, co přehlížitelé účtů občané
Kubovec a Reichl. Nechť výbor i nadále spravuje besedu naši ku obapolné spokojenosti, a
volám této, jakož i všem bratrským spolkům zahraničním, srdečné „Na zdar“.

1900 únor 10, Kolín nad Rýnem. Schválené stanovy České besedy Barák
Tiskli bratři Peřinové, Hradec Králové 1900, 8 s. Nákladem spolku
= Archiv Náprstkova muzea Praha, fond Německo, 4/32 (originál, tisk)
Stanovy České besedy Barák v Kolíně nad Rýnem
Článek 1. Jméno, sídlo a účel besedy. Beseda nazývá se Česká beseda Barák a má sídlo své
v Kolíně nad Rýnem. Účel besedy jest: podporovati snahy svých členů po vzdělání
všeobecném a odborném, pěstovati ušlechtilou zábavu přednáškami, divadelními
představeními, hudbou, zpěvem, zřízením a používáním knihovny atd.
Článek 2. Členství. Beseda skládá se ze členů činných, zakládajících, přispívajících a
čestných. Činným členem besedy může se státi každý krajan (i krajanka) za 14 dní po svém
přihlášení se u výboru, není-li ze strany členstva proti němu žádných námitek. Členové
zahraničních spolků mohou býti přijati ihned, vykáží-li se legitimací spolkovou, a neplatí
žádného zápisného. Zakládajícím členem neb přispívajícím může se státi ten, kdo se svolením
besedy ročně níže uvedený roční příspěvek do spolkové pokladny odvádí. Čestným členem
může se státi, kdo si o spolek zvláštních zásluh získal. Jméno každého, kdo se členem spolku
státi chce, budiž na spolkové tabuli po 14 dnů vyvěšeno.
Článek 3. Poplatky. Činný člen platí 50 pfeniků zápisného a 50 pfeniků měsíčního
příspěvku. Člen zakládající zaplatí jednou pro vždy nejméně 20 marek. Člen přispívající platí
ročně 5 marek do spolkové pokladny. Člen čestný jest od placení příspěvků osvobozen.
Měsíční příspěvky buďtež při první schůzi v měsíci napřed zaplaceny.
Článek 4. Práva a povinnosti členů. Všichni členové mají stejná práva. Do výboru voliti a
voleni býti mají právo pouze členové činní. Povinností všech členů jest, by dbali o zdar účelů
besedních i o veřejnou čest besedy a šetřili přesně stanov. Každý člen jest povinen jednateli
svoji adresu udati a každou změnu bytu do 8 dnů oznámiti. Každému členu jest volno hosty
uváděti. Členem besedy přestává býti, kdo buď ústně neb písemně výboru oznámil, že
z besedy vystupuje; kdo v besedě škodlivě působí a co takový členskou schůzí vyloučen byl,
neb kdo tři měsíce po sobě jdoucí příspěvků měsíčních vzdor upomínání nezapravil.
Vyloučený člen nesmí po dobu vyloučení spolkovou místnost navštěvovat, jest mu však
dovoleno ze svého vyloučení k nejbližší valné hromadě se odvolati. Dále jest každý člen
37

povinen dle možnosti schůze navštěvovati a výroku smírčího soudu se podrobiti. Vystouplý
neb vyloučený ztrácí nároky na spolkové jmění.
Článek 5. Správa besedy. Záležitosti besedy řídí valná hromada členů a správní výbor.
Článek 6. Valná hromada. Řádné valné hromady konají se dvakráte v roce, a sice v měsíci
lednu a červenci. Mimořádnou svolává výbor, když toho uzná zapotřebí, neb když toho aspoň
třetina členů žádá. K platmému usnášení se valné hromady jest třeba, by nejméně dvě třetiny
všech členů přítomno bylo. Nesejde-li se potřebný počet členů, koná se s tímže programem za
každého účastenství valná hromada o hodinu později. Plnomocenstvím voliti nelze. Valná
hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, vyjímaje změnu stanov a článek
11 těchto stanov. Při rovnosti hlasů rozhodne buď užší volba nebo popřípadě los. Valné
hromadě jest vyhrazeno voliti předsedu, místopředsedu, jednatele, místojednatele, pokladníka,
knihovníka, domácího správce, dva náhradníky, dva revisory účtů, zpravodaje, kronikáře a
důvěrníka ústředního výboru. Dále jest valné hromadě vyhrazeno voliti čestné členy a dva
skrutátory k řízení voleb. Valné hromadě přísluší mimoto přejímati a schvalovati zprávy a
účty odstupujícího výboru. Volba všech členů výboru jest tajná a děje se lístky. Kdo
nadpoloviční většinu přítomných hlasů obdržel, pokládá se za zvolena. Kdyby během půl
roku některé místo ve výboru se uprázdnilo, povolá předseda náhradníka. V pádu potřeby
obsadí se místo uprázdněné doplňovací volbou. Valná hromada má právo usnášeti se o
návrzích výboru neb jednotlivých členů, o změnách stanov, je-li k tomu způsobilá.
Mimořádná valná hromada usnáší se jen na tom, co bylo na denní pořádek dáno. Volné
návrhy musí býti výboru předem písemně oznámeny. Valná hromada oznámí se 14 dnů
předem na spolkové tabuli a v časopisech výborem ustanovených.
Článek 7. Schůze besední. Každý týden koná se členská schůze v místnostech besedních.
v níž rokuje a uzavírá se platně, pakli alespoň třetina členů přítomna jest, prostou většinou
hlasů o přijmutí návrhů. Ve schůzi besední přijímají se noví členové a usnáší se o pořádání
zábav. Každý prvý pondělek v měsíci koná se schůze měsíční.
Článek 8. Výbor. Výbor skládá se z deseti ve valné hromadě zvolených členů, počítaje v to i
předsedu, dva náhradníky a důvěrníka ústředního výboru. Výboru přísluší řízení a správa
všech záležitostí besedních, pokud není vyhražena valné hromadě, totiž: 1. místnost
k potřebám besedním najímati; 2. členy přijímati; 3. sestavovati odbory ku snadnějšímu
provádění účelů besedních, jako knihovní, vyučovací, pěvecký, divadelní aj., a řády těchto
odborů schvalovati; 4. sestavovati a schvalovati řády jednací, domácí a knihovní; 5. podávati
valné hromadě zprávy o činnosti a stavu besedy a skládati účty ze jmění besedního.
K platmému výborovému usnášení jest třeba přítomnosti nejméně šesti členů výboru a usnáší
se tento nadpolviční většinou. Výbor schází se k poradám jednou týdně, neb když toho
předseda za dobré uzná. Každý člen výboru, který třikráte za sebou bez vážné omluvy schůze
výborové nenavštíví, přestává býti členem výboru a povolá se ne jeho místo první náhradník.
Předseda zastupuje spolek vůči úřadům a třetím osobám, povolává náhradníky, když některý
člen výboru jest vyloučen neb se úřadu vzdá, podpisuje s jednatelem listiny besedou vydané,
mají-li zyto míti platnosti, řídí schůze a valné hromady. V nepřítomnosti předsedy vykonává
tyto funkce místopředseda. Jednatel vede protokol a předčítá tento, jakož i došlé dopisy, na
počátku schůze a obstarává spolkovou korespondenci. V případě zaneprázdnění zastupuje ho
místojednatel. Pokladník přijímá veškeré příspěvky pro spolek a vede řádně přehled příjmů a
vydání, a musí kterémukoliv členu výboru na požádání knihy k nahlédnutí předložiti. Výkaz
k placení musí býti též od předsedy spolupodepsán. Každého půl roku musí pokladník valné
hromadě předložiti účetní závěrku. Pokladník ručí spolku za jmění jemu svěřené. Knihovník
38

spravuje knihovnu spolkovou, vede řádně seznam knih a pečuje o to, aby knihy v dobrém
stavu se nalézaly, a vydává členům na požádání knihy ku čtení. Déle než 14 dní, popřípadě
čtyři neděle, není dovoleno knihy podržeti. Domácí správce vede inventář spolkového jmění a
dbá o zachování domácího řádu, jakož i o pořádek ve spolkové místnosti. Revisoři mají vždy
právo do knih účetních a pokladních nahlédnouti, je prozkoumati a zprávu o hospodářství
členům i valné hromadě podávati. Revisoři nesmí býti členy výboru ani dvakrát za sebou
voleni. Zpravodajovou úlohou jest články o spolkovém životě do ústředního věstníku nejméně
jednou za půl roku podávati. Kronikář zaznamenává důležitější děje a události ve spolkové
kronice, předčítá tuto jednou za měsíc, načež dá předseda o přijmutí zprávy hlasovati a
podepisuje tuto. Důvěrník prostředkuje mezi spolkem a ústředním výborem. Ke schůzi
správního výboru nemají jiní členové přístupu; správní výbor však může, kdykoliv toho za
dobré uzná, i jiné členy spolku než pouze členy výboru ke schůzi pozvati.
Článek 9. Smírčí soud. Stalo-li by se, že by mezi členy spolku se různost mínění vyskytla,
která by hrozila škodlivě na celý spolek působiti, sestoupí se smírčí soud ze čtyř členů
sestávající, a to z každé strany po dvou, jehož úkolem jest spor onen odstraniti. Celý spolek
volí mimo tyto čtyři členy pátého jako předsedu. Z usnesní smírčího soudu lze se během 14
dní odvolati k valné hromadě. Výroku smírčího soudu jest povinen každý člen se podrobiti.
Článek 10. Jednací řeč. Jednací řeč besedy jest česká.
Článek 11. Rozpuštění besedy. Beseda se rozejde, když s tím tři čtvrtiny všech členů činných
ve valné hromadě za tím účelem svolané souhlasí. Tato valná hromada určí, co se se
spolkovým jměním má státi. Byl-li byl spolek úředně rozpuštěn, připadá veškeré jmění
spolkové stolové společnosti Frič v Praze, která jest povinna toto jmění vrátiti, pakli se nový
spolek s podobným účelem v Kolíně nad Rýnem sejde do doby tří roků. Po třech rocích může
stolová společnost Frič v Praze se jměním jim svěřeným naložiti dle libosti.
Článek 12. Hlášení členů policejnímu presidiu. Dle § 2 král[ovského] pruského řádu
spolčovacího předkládá beseda každého půl roku seznam svých členů policejnímu presidiu.
Stanovy opraveny, rozmnoženy a schváleny ve valné hromadě dne 10. února 1900.
Karel Winternitz, předseda; Josef Černík, místopředseda; Karel Schmidt, jednatel; Jan
Havlina; Alois Truhlář; Vašek Černý

1900 červen 8, Vídeň. Interpelace sociálně demokratických poslanců říšské rady ve věci
pronásledování dvou českých horníků a jejich rodin v Porúří
= Národní archiv Praha, fond PM [Prezidium českého místodržitelství] 1891–1900, sign.
8/1/4/11, čj. ad 11.977/1900
(originál v němčině, tisk)
Interpelace poslance Dr. Verkaufa a soudruhů na ministerského předsedu
V parlamentních sborech a v tisku se na veřejnost dostávají četné případy rakouských dělníků
z Pruska. Zdá se, že vláda až dosud nepovažovala za svůj úkol přijmout vhodná opatření proti
vyhánění. Alespoň proti tomu, jakým způsobem je mnohdy ničena ekonomická existence
vypovězených, jakož proti způsobu, jakým podřízené orgány zacházejí se zpravidla velmi
skrovným jměním dělníků, by bylo třeba do energicky zasáhnout. Nemůže to zřejmě být
znamením vysoké kultury, když se odehrávají níže vylíčené události, které lze dokumentárně
prokázat.
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Horníci František Dolák a František Homolka byli téměř deset let zaměstnáni v porýnskovestfálském uhelném revíru při těžbě v dolech. Jak rozhodně tvrdí, nikdy se nepodíleli na
veřejných záležitostech a až do začátku letošního roku proti nim také nebyly vzneseny
námitky. Dne 28. srpna 1899 byla v bytě Františka Doláka v Herne ve Vestfálsku provedena
domovní prohlídka, při níž mu byly zabaveny české časopisy Červánky a Rašple, které
v Rakousku vycházejí bez závad, a některé knihy. Dne 29. ledna 1900 byl Dolák předvolán na
policejní stanici v Herne. Při příchodu byl okamžitě zadržen a odveden do vězení
s vysvětlením: „Jste zatčen a zůstanete zde do té doby, než dojde k Vašemu vypovězení.“
Druhý den byl předveden a dotázán, jaký má výdělek. Prohlásil, že v posledním měsíci fáral
24 směn na dole „Konstantin Veliký“*, a za to mu náleží 151 marek. Komisař Brockmayer
napsal ihned dopis, který Dolák musel podepsat, s tím, že se tento příjem má vyplatit
doručiteli. Celá částka zůstala v rukou policie. V doprovodu dvou policistů a komisaře byl
Dolák odveden do svého bytu, všechen jeho nábytek byl naložen a prodán za 50 marek. I tuto
částku zadržela policie. Ta zacházela s Dolákovými penězi zcela neslýchaným způsobem. Za
měsíce únor a březen, kdy už nesměl zůstat v Herne, bylo zaplaceno nájemné. Pak byl Dolák
se svou celou svou rodinou, čítající šest hlav, přepraven na hranici. Nyní očekával, že mu tam
bude vyplacen jeho výdělek. To se však nestalo. Spíše, a to je rovněž krutost nedůstojná
moderního státu ve vztahu k cizincům, byly z Dolákova výdělku strženy náklady na jeho
vypovězení. Zůstal mu zbytek ve výši 7 korun 38 haléřů, který Dolák dostal vyplacen u
okresního hejtmanství v Rokycanech. Zato musel jako přepravné vlakem za nábytek zaplatit
43 korun 28 haléřů. Dolák říká, že pokud se ho Prusko chtělo úplně zbavit, nemělo alespoň
prohýřit všechen jeho majetek a odejmout jeho příjmy. Dolák byl také členem hornické
bratrské pokladny odborů v Bochumu, kde v průběhu svého členství zaplatil 369 marek 60
pfeniků. Ani z toho mu nebyla vyplacena sebemenší částka. Dolákova žádost ze 17. února
t. r. u okresního úřadu v Rokycanech o intervenci zůstává dodnes nevyřízena.
Druhý zmíněný dělník František Homolka byl zabit 2. května 1900 při těžbě na dole „Union
II“ v Novém Sedle v Čechách. Zanechává po sobě vdovu se čtyřmi malými dětmi. Také on
pracoval v Německu téměř deset let, naposledy v dole „König Ludwig“,** a zaplatil do
bratrské pokladny celkem 357 marek 5 feniků. Zažil stejné zacházení jako Dolák. Stejně jako
Dolák nedokážou pochopit pozůstalí po Homolkovi, že by to mělo být v souladu
s mezinárodním právem, aby občané cizího státu, s nímž se žije v míru, dokonce ve
spojeneckém vztahu, byli takovým způsobem připraveni o hospodářskou existenci a o svůj
poslední majetek. Mají také pocit, že vláda by měla být povinna zasadit se o ně a o jejich
poškozená práva.
Vedeni těmito úvahami, vznášejí podepsaní dotaz: „Je pan ministerský předseda ochoten
postarat se o to, aby zmíněným horníkům byly napraveny vzniklé škody a zvláště aby jim
byly vráceny platby do hornické pokladny, a především aby v budoucích případech již
nedocházelo k tak neslýchaně krutému postupu ze strany pruské vlády?“
Dr. Verkauf, Vrátný, Hannich, Cingr, Hybeš, Rieger, Resel, Kozakiewicz, Josef Steiner,
Daszyński, Berner, Zeller, Kiesewetter, Schrammel
* Důl „Konstantin Velký“ v Bochumu a Herne
** Důl „König Ludwig“ v Recklinghausen-Suderwichu
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1900 červen 24. Vídeň. Ministerstvo vnitra žádá českého místodržitele, aby zjistil věcnou
podstatu interpelace ve věci pronásledování dvou českých horníků a jejich rodin v Porúří
= Národní archiv Praha, fond PM [Prezidium českého místodržitelství] 1891–1900, sign.
8/1/4/11, čj. 11.977/1900 (překlad z němčiny)
Ministerstvo vnitra

Vídeň, 24. června 1900

Poslanci říšské rady Dr. Verkauf a soudruzi podali v zasedání poslanecké sněmovny 8.
června t. r. přiloženou interpelaci ve věci vypovězení dvou českých horníků z Německé říše.
Žádám Vaši Excelenci, aby mi co nejdříve podala zprávu o věcné podstatě údajů této
interpelace na základě vyžádaného výslechu zúčastněných osob.
Za ministra vnitra: Stummer
Panu c. k. místodržiteli v Praze

1900 srpen 25, Praha. Místodržitel v Čechách hrabě Karl Coudenhove zasílá zprávu
ministerskému předsedovi a ministru vnitra Ernestu Koerberovi o zjištění věcné podstaty
v záležitosti vypovězení českých horníků Františka Doláka a Františka Homolky a jejich
rodin z Herne a Recklinghausenu v Porúří
= Národní archiv Praha, fond PM [Prezidium českého místodržitelství] 1891–1900, sign.
8/1/4/11, čj. 14.353/1900 (koncept v němčině, překlad)
Ministerstvu vnitra ve Vídni
K výnosu z 24. června 1900 si dovoluji na základě výslechu zúčastněných zaslat následující
zprávu ve věci interpelace, kterou podali poslanci říšské rady Dr. Verkauf a soudruzi podali
v zasedání poslanecké sněmovny 8. června t. r. v záležitosti vypovězení českých horníků
Františka Doláka a Františka Homolky z Německé říše.
František Dolák s rodinou, čítající ženu a čtyři děti, pobýval tři roky v Herne (Vestfálsko),
Bergstrasse 27, a byl zaměstnán jako horník na dole „Konstantin“. Dne 29. ledna 1900
obdržel vyzvání vyhotovené policejním úřadem v Herne, aby se 30. 1. v 10 hodin dopoledne
dostavil na policejní úřad. Když se tam Dolák hlásil, oznámil mu strážmistr, že je zatčen, a
odvedl jej do vězení s poznámkou, že jeho žena bude přivedena a že oba budou uvězněni tak
dlouho, dokud nebude vyhotoven rozkaz k jejich vypovězení. Krátce poté odešel jeho známý
strážmistr Voitas, aby přivedl Dolákovu ženu. Ta strážmistra upozornila, že je nemocná a
nemůže opustit dům za špatného počasí. Ten poznamenal, že má držet ústa, jinak jí je rozbije,
a opět ji vyzval, aby šla s ním. Žena připomněla, že nemůže chodit a že ji strážmistr
nedostane do vězení živou. Dne 31. ledna přišel strážmistr znovu, aby zmíněnou ženu odvedl.
Ta jej požádala, aby vyrozuměl jejího manžela, že je má odvézt vozem. Dolák byl poté
předveden a bylo mu oznámeno, že má odvézt vozem svou ženu a děti. Ve svém bytě dostal
příkaz, aby si sbalil, naložil postele a šatstvo a vzal s sebou ženu a děti. Poté byl se svou
rodinou umístěn v prostorách vězení a bylo mu sděleno, že jeho ostatní majetek bude odvezen
do hotelu Funke a tam bude prodán. Dolák měl námitky a požádal, aby bylo prodáno jen to,
co může postrádat. O věcech na prodej byl sepsán seznam a příslušné oznámení o veřejné
dražbě bylo zařazeno do Herner Zeitung. Dne 1. února byly tyto věci prodány za 50 marek a
získané peníze převzal policejní komisař. Dolák z toho nedostal nic. Prodané věci měly podle
odhadu jejich majitele cenu 140 až 150 marek. Ostatní jemu ponechané věci byly odvezeny na
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železnici v Herne a bez úhrady přepravného odeslány na stanici Šťáhlavy, okres Plzeň.
Ve vězeňských prostorách dostával Dolák s rodinou jen brambory a černou kávu, a za tuto
stravu v době od 30. ledna do 2. února ráno mu byla vypočtena cena ve výši 11 marek a
několika pfeniků. Jinak byla tato strava nevhodná pro jeho ženu, která kojila malé dítě. Dále
ještě musel Dolák zaplatit nájemné za měsíce únor a březen. Dne 1. února mu policejní
komisař Brockmayer předložil účet na všechny výdaje, zejména za dopravu vozem a přepravu
jeho věcí, dále za dražbu a stravu. V hotelu Funke vyjednal Dolák bednu za 2 marky a
komisař mu za to dodatečně předložil účet na 3 marky 50 feniků. Pokud se týká mzdy, která
mu údajně zůstala na dole „Konstantin“, musel Dolák vystavit potvrzení, že tato mzda má být
vydána strážmistru Voitasovi. Z těchto peněz (151 marek) nedostal Dolák nic. Dne 2. února
byla Dolákova rodina v doprovodu strážmistra Stieba dovezena až do Chebu. Ve vlaku trpěla
rodina hladem a žízní. Na okresním hejtmanství v Chebu bylo sice Dolákovi řečeno, že své
peníze dostane, ale k tomu nedošlo. Odtud byla celá rodina odeslána postrkem do Plzně, aniž
by u sebe měla jediný haléř, a z Plzně pak 4. února do domovské obce. Po uplynutí čtyř týdnů
dorazily věci ponechané Dolákovi na nádraží ve Šťáhlavech. Na přepravném měl zaplatit 43
korun 38 haléřů, kteroužto částku si vypůjčil od svého bratra, aby věci nenechal zkazit.
Od 27. srpna 1899 až do zmíněných událostí byl Dolák členem politického* spolku horníků a
hutníků. Schůzí tohoto spolku se účastnil jen tehdy, když měl platit příspěvky. Jinak se na
veřejných záležitostech nepodílel. Při domovní prohlídce byly u něho nalezeny jen věci, které
prošly cenzurou. Pobýval v Německu již deset let a nikdy nebyly proti němu námitky a nebyl
trestán. Konečně je nutno ještě poznamenat, že Dolák požaduje od od hornické bratrské
pokladny v Bochumu 369 marek 60 pfeniků na starobním pojištění a provizi.
V případě horníka Františka Homolky je podle výpovědi jeho manželky tato skutková
podstata: Homolka pracoval skoro deset let v porýnsko-vesfálském uhelném revíru, z toho
posledních sedm let v důlní těžbě na šachtě „König Ludwig“. V neděli 26. listopadu 1899
přišel do jeho bytu policista, odvedl jej do městské strážnice, kde mu bylo sděleno, že je
nevítaná osoba a musí opustit Německou říši. Homolka tvrdí, že k takovému opatření
nezavdal žádný podnět, nikdy nebyl trestán a také se nikdy nepodílel na něčem nepovoleném.
V doně, kdy se Homolka nacházel na strážnici, odešla jeho manželka se čtyřmi dětmi ve věku
od 1½ roku do 11 let na návštěvu ke své sestře. Na ulici ji potkal policista a odvedl ji bez
uvedení důvodu i s dětmi do strážnice, kde jí bylo oznámeno, že všichni budou vypovězeni.
Když ji policisté chtěli zavřít do separace k jejímu manželovi, bránila se, ale byla odvedena
násilím, přičemž jí hrozili nasazením pout. Děti mezitím přijal k sobě horník Daniel Červený,
Homolkův švagr, jenž působil jako tlumočník mezi úředníky a manželi Homolkovými, kteří
neovládají německý jazyk. V separaci se tito manželé museli stravovat z vlastních prostředků
a byli tam zadržováni až do čtvrtka. Tento den byli i s dětmi, které Červený přivedl, odvezeni
do Recklinghausenu, kde byl Homolka zavřen do separace a jeho žena s dětmi byla předána
do chudobince. Dne 5. prosince 1899 byl pak Homolka s rodinou v doprovodu jednoho
četníka a jednoho policisty odvezen do Chebu a odtud tentýž den dále v doprovodu civilního
dozorce do domovské obce Lučiště u Plzně. Příslušné cestovní výdaje byly sice za tuto rodinu
uhrazeny, stravu si však museli při převozu sami zaplatit. Osobní majetek ponechaný
Homolkovi byl na jeho náklady (asi 50 korun) odeslán jeho rodičům v Dobřívi u Rokycan.
Homolka zaplatil do hornické bratrské pokladny v Bruchu 360 marek, na kteroužto částku si
činí nárok jeho vdova, protože Homolka byl bez vlastního zavinění propuštěn z práce na dole
„König Ludwig“ v Bruchu, a kromě toho žádá přiznání náhrady za dopravní výdaje ve výši 50
marek a za škodu utrpěnou tím, že jmenovaný byl před přijetím do práce na dole „Union II“
v Novém Sedle v Čechách bez zavinění nezaměstnaný. Vdova prosí o podporu tím spíše, že
její manžel měl 2. května t. r. při těžbě na tomto dole nehodu a přišel o život, což by se
nestalo, kdyby byl ponechán v Bruchu. Nadto je v Bruchu zadržována jeho mzda ve výši 8
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marek 25 pfeniků. Pozůstalá vdova se čtyřmi nezaopatřenými dětmi je nemajetná a je nyní
odkázána na almužnu. Okresní hejtmanství ve Falknově/Sokolově označilo Homolku jako
řádného člověka.
Prosím Vaši Excelenci, abyste se co nejdůrazněji ujal zájmů shora uvedených lidí.
C[oudenhove]
* ve skutečnosti odborového

1900 říjen 12, Vídeň. Ministerstvo vnitra oznamuje českému místodržiteli negativní
výsledek diplomatické intervence ve věci vypovězení českých horníků Františka Doláka a
Františka Homolky z Německé říše
= Národní archiv Praha, fond PM [Prezidium českého místodržitelství] 1891–1900, sign.
8/1/4/11, čj. 17.791/1900 (originál v němčině, vyhotovení)
Ministerstvo vnitra
Vídeň, 24. června 1900
S ohledem na zprávu z 27. srpna oznamuji na základě sdělení c. a k. ministerstva zahraničí
z 2. října t.r., že stížnost proti postupu císařských německých úřadů ve věci vypovězení obou
českých horníků Františka Doláka a Františka Homolky z Německé říše byla shledána jsko
neodůvodněná. Podle úředního vyšetřování z německé strany spočívala činnost obou
jmenovaných v anarchistických tendencích, zvláště pak druhý (Homolka) se provinil
opakovaným porušováním vrchnostenských nařízení a předpisů. Pokud se týká peněžních
nároků obou vypovězených, byly i tyto požadavky označeny jako postrádající jakýkoliv
základ, zatímco v případě eventuálního vrácení zaplacených příspěvků do hornické bratrské
pokladny a na pojištění bylo poukázáno na to, že podle statutárních ustanovení jim nenáleží
zákonný nárok na vrácení příspěvků, takže jim zůstává možnost, aby se sami obrátili na
vedení spolků s prosbou o případnou výjimečnou restituci jejich vkladů.
Za ministra vnitra: Pace
1902 únor 2 – srpen 16, Düsseldorf. Založení a počátky Českoslovanského spolku Hus
= Vlast (Berlín), roč. 26, č. 9, 1. 9. 1902, s. 3, Z Düsseldorfu
Dne 2. února [1902] konána v hostinci pana Smilges poradní schůze o založení českého
spolku za přítomnosti následujících krajanů: Černého, Onsorge, Vokurky, Smíška, Kolínka a
Vogla. Ke schůzi této sešli se jmenovaní krajané, by po nezdařeném pokusu o založení
českého spolku v létě 1901 znovu se vzpružili a společnou silou zasadili se uvésti v život
každému Čechu v cizině tak potřebný spolek český. Za předsedu tohoto sdružení zvolen
krajan Václav Černý, zapisovatelem Josef Onsorge a pokladníkem František Vokurka.
Usnešeno bylo dáti spolku název: Českoslovanský spolek Hus, dále co možná nejdříve
vypracovati stanovy a tyto zdejšímu policejnímu presidiu ku schválení předložiti. Na návrh
krajana Černého učiněna ve prospěch spolku sbírka mezi přítomnými krajany, kteráž vynesla
2,2 marek. Takovéto dobrovolné sbírky činěny byly každý týden v sobotu, kdy se naši milí
krajané scházeli, takže do založení spolku sebralo se na 25 marek.
Stanovy vypracované předloženy byly dne 26. m[ěsíce] dubna, avšak teprve dne 26. m[ěsíce]
července povoleny. V tentýž den konána první členská schůze, které se zúčastnili krajané
Černý, Vokurka, Smíšek, Kučera, Svoboda, Dvořák, Onsorge a Znamenáček. Usneseno, aby
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první valná hromada odbývala se dne 16. m[ěsíce] srpna. Zároveň loučili se s námi v tentýž
den členové Onsorge, Vokurka a Smíšek. Bolestně jsme se loučili s našimi nejhorlivějšími
zakládajícími členy. Druhou ustavující schůzi odbývali jsme v neděli dopoledne, dne 3. srpna.
Ve schůzi této přihlásilo se pět nových krajanů. Třetí členskou schůzi odbývali jsme dne 9.
m[ěsíce] srpna za přítomnosti 11 členů. Jednáno hlavně stran slavnosti založení spolku, která
ustanovena na den 31. m[ěsíce] srpna v místnostech spolkových v restauraci „Zum Alten
Fritz“, Klosterstrasse 1. Dále založen byl v této schůzi cestovní fond pro krajany cestující a
vybráno bylo k témuž účelu 7 marek. Usnešeno, by prozatím, pokud spolek náš malý a
nemajetný jest, krajanům, kteří členy spolku zahraničního nebyli, 40 feniků podpory se
vyplácelo; krajané, kteří se prokáží legitimačním lístkem některého českoslovanského spolku,
obdrží 1 marku. Později bude podpora tato zvýšena.
Výsledek první valné hromady ze dne 16. m[ěsíce] srpna zní: předsedou zvolen Václav
Černý, místopředsedou V. Kolář, jednatelem Karel Znamenáček, místojednatelem Gustav
Friedman, pokladníkem Theodor Svoboda, knihovníkem Jan Dvořák, domácím správcem
Antonín Kolínko, náhradníky František Macharáček a Povolný, revisory účtů Karel
Borovanský a Josef Macharáček, důvěrníkem výboru Svazu [českoslovanských zahraničních
spolků] V. Kolář. Funkce kronikáře a zpravodaje zastupuje jednatel. Ve valné hromadě
usnešeno, by spolek náš co člen ku Svazu [českoslovanských zahraničních spolků] se
přihlásil. Celkem čítáme nyní 19 členů činných. V pokladně máme 42 marek. Naproti tomu
nás čekají mnohé velké výlohy, jako legitimační lístky, stanovy, skříně a jiné. Knihovnu
doposud nemáme žádnou, a protož obracíme se na naše krajanské spolky s prosbou, by při
nejbližší příležitosti na nás pamatovaly, neboť jsme jeden z těch nejchudších spolků a
nemáme peněz k zakoupení knih neb časopisů, jež ku vzdělání členů nevyhnutelně ve spolku
potřebny jsou. Pro začátek odebíráme 6 čísel Vlasti. Vzájemnosti spolků a rozkvětu spolku
Hus srdečné „Na zdar“.
Za Českoslovanský spolek Hus: Václav Černý, t.č. předseda Karel Znamenáček, t.č. jednatel

1902 květen 1, Kolín nad Rýnem. Zpráva o osmiletém působení České besedy Barák
v letech 1894–1902, přednesená na osmé výroční slavnosti spolku v květnu 1902
= Náprstkovo muzeum Praha, Archiv Německo 1/14
Výtah ze spolkové kroniky
V prosinci roku 1893 sešli se zde v Kolíně nad Rýnem dlící Čechové k několika společným
poradám za účelem založení kýženého spolku českého; schůze prvé nepotkaly se však se
žádoucím výsledkem, až teprve roku následujícího, a sice dne 7. dubna 1894, svolal Karel
Winternitz společně s Antonínem Herlem schůzi do místnosti hotelu „Bismark“. Schůzi tuto
navštívilo tenkrát 14 krajanů. Jména těchto chrabrých našich průkopníků slouží zaznamenati.
Byli to: Karel Winternitz, František Šanda, Antonín Herl, Karel Procházka, František
Holický, Jiří Čepelák, Václav Nedvěd, František Kračmer, Jan Houfek, Josef Marek, Josef
Synek, Vojtěch Jílek, František Kavalír a Josef Kolín. Po zahajovací řeči krajana Karla
Winternitze, který slovem velmi jadrným promluvil k srdcím tehdejších přítomných krajanů,
vysvětliv jim účel a směr spolku tohoto, přistoupeno ku čtení stanov od prozatímního výboru
sestavených, které jednohlasně přijmuty byly. Ku cti a nezhynulé vzpomínce spisovatele a
publicisty českého dáno spolku jméno Česká beseda Barák. Spolková místnost najata v hotelu
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„Bismark“, Gr. Sandkaul č. 2. Schůze členské odbývány každého týdne v sobotu o deváté
hodině večer.
První valná hromada odbývána dne 21. dubna 1894, zahájená prozatímním předsedou Karlem
Winternitzem, měla pořad asi následující: čtení prvního zápisníku, volba výboru, přijímání
členů, zápisného, příspěvků a dobrovolných darů. Vybráno tehdáž 30 marků a 50 tr[oníků],
kterážto hřivna odevzdána na nejnutnější potřeby spolkové. Volba tehdejší měla výsledek
tento: předseda František Šanda, místopředseda František Holický, jednatel Karel Winternitz,
pokladník Jiří Čepelák, knihovník František Kračmer, revisoři účtů Karel Procházka a Josef
Marek, náhradníky Václav Nedvěd a Jan Houfek. V první členské schůzi zvolen též zábavní
odbor, do kteréhož zvoleni byli krajané Synek, Kračmer, Winternitz, Kavalír, Marek a
Nedvěd, kterýžto započal ihned blahodárnou svoji činnost, a již 13. května tu pořádána první
zábava ku oslavě založení naší besedy. Návštěva byla velmi četná, též velmi četně byly
zastoupeny oba bratrské spolky polské, a sice kolínský a mülheimský. Výsledek zábavy byl
velmi skvělý. […]
Co se vzniku a rozkvětu naší knihovny týče, slouží zaznamenati tyto velkomyslné dárce naše:
rozpuštěný spolek Rovnoprávnost v Bruselu, tělocvičná jednota Slovan v Mnichově, Klub
českých přátel Frič v Praze, členové naši krajané Benedik, Karel Procházka, kr[ajan]
Winternitz, kr[ajan] Rybák. Knihovna naše obnáší 144 svazků, a sice 129 českých a 15
německých, mezi nimi velmi cenná díla, jako Letem českým světem, Zlatá Praha, Světozor a
jiné. Dekorace naší spolkové místnosti jest též velmi skvělá: dvě spolková tabla, a sice
zakládajících členů z roku 1894 a členů z roku 1898, velký obraz Panoráma kr[álovské]
Prahy, obrazy Korunovační klenoty české a Znaky zemí Koruny české, mapa Čech, Moravy a
Slezska atd. Z časopisectva odebírala beseda naše tyto rozličné: Vlast, Národní listy,
moravské Lidové noviny, Humoristické listy, Šípy, Západočeský posel lidu, Jeviště, Matice
lidu, Oděvník, Sebrané spisy Svatopluka Čecha, Rozhledy a Svojan. Z těchto udržely se až po
naše doby časopisy tyto: Vlast, které odebíráme 20, Národní listy, Oděvník, Humoristické
listy, Matice lidu a Sebrané spisy Svatopluka Čecha.
To by bylo asi to nejhlavnější z naší osmileté práce spolkové. Uvážíme-li, že jsme spolkem co
do počtu členstva slabým, nemusíme si klásti výčitky, že jsme na dráze našimi zakladateli
vytknuté snad nepracovali. Neb jak již při začátku uvedeno, čítala beseda naše při svém
zrození 14 členů a nyní čítá 35. Běžné číslo našich legitimací dostouplo čísla 192.
Zaznamenati sluší též jména našich harcovníků, neúnavných pěstitelů národního vědomí a
naší věci za hranicemi, ačkoli mnozí, ba mnozí, mezi námi nežijí, ale my vždy, kdykoli se
sejdeme v té naší milé besedě, rádi velmi jich vzpomínáme a vzpomínky tyto nás blaží. Neb
vzpomínka mužů těch, kteří žili pro naši milou besedu, bych tak nazval tělem a duší, kteří
vždy tak poctivě pracovali o bytí její, kteří v práci, ač mnohdy namáhavé, ni zisk ni slávy
hledali, taková vzpomínka věru blaží. Jména jejich zasluhují mezi námi zvěčnění, jsou to:
Karel Winternitz, František Jonáš, František Šanda, Václav Černý, Vojta Demlovský, Alois
Truhlář, Josef Černík, Tomáš Novotný, František Váňa, Karel Procházka, Josef Ratz, Karel
Marek, Josef Soukup, František Lhotka, Josef Seiche, Jaroslav Michal a mnoho jiných. Drazí
přátelé, mějme vždy na paměti muže tyto, pracujme tak, jak oni pracovali, buďme mezi sebou
svorní a snášenliví. Dále mějme na paměti slávu a rozkvět naší milé besedy! Na zdar!
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1903 srpen 15, Kolín nad Rýnem. Varování rakousko-uherského generálního konzulátu před
dalším přistěhovalectvím horníků
= Na zdar! (Most), roč. 9, č. 30, 28. 10. 1903, s. 5, K vystěhovalectví horníků rakouských do
Vestfálska a Porýnska
Od c. k. okresního hejtmanství v Teplicích obdrželi jsme přípis týkající se poměrů v uhelné
oblasti porýnsko-vestfálské, jehož obsah čtenářům sdělujeme: C. a k. generální konsulát
v Kolíně nad Rýnem uznal za svoji povinnost ve své měsíční zprávě ze dne 15. srpna 1903 za
měsíc červenec 1903 varovati před přílivem cizích horníků do porýnsko-vestfálské uhelné
pánve, poněvadž dočasná potřeba pracovních sil pro zdejší báňský průmysl jest nyní
v samotném místě úplně krytá. Též i mzdy nejsou s ohledem na vysoké nájemné a vysoké
ceny životních potřeb v uhelné oblasti nijak příznivé. […] K tomu dovolíme si zároveň za
účelem snadnějšího pochopení několik pozoruhodných čísel ohledně fluktuace dělnictva a
mzdových poměrů uvésti […]. Tam, kde se dělníku dobře vede, tam on také zajisté zůstane a
nijak nepřebíhá. Nyní ale učiníme porovnání na několika dolech, kde jest, jak se říká,
přebíhání domovem a kde jest po většině cizí, tedy ne domácí dělnictvo. […] Tyto obrovské
číslice změny pracovního místa nesvědčí zajisté o žádném blahobytu tamějších horníků,
vychvalovaném měšťáckými listy. Kdyby jen částečně byly pracovní a mzdové poměry
příznivějšími, tu by fluktuace dělnictva musila poměrně nižší číslici vykazovati. […] Tedy
výkon dělníka během posledního roku stoupnul, kdežto mzda oproti tomu poměrně klesla.
Shrneme-li vše dohromady, vychází tedy najevo, že životní poměry dělnictva v porýnskovestfálské uhelné pánvi se značně zhoršily. Totoť jest celkový obraz blahobytu vestfálských
horníků.

1904 leden 1, Berlín. Stížnost berlínské redakce krajanského měsíčníku Vlast na malý zájem
mladé generace krajanů v Kolíně nad Rýnem a jiných městech o spolkovou činnost
= Vlast (Berlín), roč. 28, č. 1, 1. 1. 1904 s. 1, úvodník
Poměry našich spolků nejsou příznivé; poměr v nich zastoupených krajanů vůči
zastoupení krajanů, vůči poměru v jednotlivých městech se zdržujících a usazených krajanů
nazvati lze přímo žalostným. Jest známou a starou věcí, že veliká města v Německu: Berlín,
Drážďany, Frankobrod, Halle, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mannheim, Mnichov, Norimberk atd.
čítají do set, ano do tisíců Čechů, v našich spolcích je z nich nepoměrně malá část zastoupena.
Není to vinou spolků, příčina leží také v tom, že s rozšiřováním českého živlu za hranicemi
roste také živel indiferentní. Jest k politování, že namnoze i mladí krajané žádného smyslu pro
věc spolkovou nemají, ba jsou dokonce jejími přímými odpůrci.
1904 leden 11 a 18, Düsseldorf. Vzestupná činnost Českoslovanského spolku Hus
= Vlast (Berlín), roč. 28, č. 3, 1. 3. 1904, s. 3, Z Düsseldorfu
Českoslovanský spolek Hus odbýval dne 11. a 18. ledna t. r. [1904] svoji valnou hromadu.
Výsledek volby jest následující: předseda kr[ajan] Josef Kalvach, místopředseda Josef Müller,
jednatel František Macharáček, pokladník Theodor Svoboda, knihovník František Holoubek,
domácí správce Karel Bubák, náhradníci B. Kytka a J. Veselský, přehlížitelé účtů E. Kureš a
M. Makovička. Za důvěrníka výboru Svazu [českoslovanských zahraničních spolků] zvolen
předseda, místo zpravodaje a kronikáře zastává jednatel.
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Z činnosti spolku uvedeno budiž následující: Členských schůzí odbýváno 20 s návštěvou 261
členů a 24 hostů; největší návštěva byla 17, nejmenší 9, tedy průměrná návštěva 13 členů.
Výbor odbýval čtyři schůze s návštěvou 24 členů. Na počátku pololetí čítal spolek 23 členů,
od té doby přistoupili čtyři, vystoupil jeden, takže nyní čítá 26 členů činných. Dopisů došlo
17, lístků 24 a jedna rychlozvěst; odesláno 36 dopisů, 42 lístků a 7 rychlozvěstí. Zpráva
pokladní: příjem 171 marek 62 feniků, vydání 144 marek 92 feniků, zbytek 26 marek 70
feniků. Na knihy a časopisy vydáno 37,33 marek, na podporách 33,40 marek, z kterýchžto
posledních větší část sebrána mezi členstvem co dobrovolné příspěvky. Spolek odebírá 15
čísel Vlasti, Národní listy, Sebrané spisy Sv[atopluka] Čecha, Libuši a Matici lidu.
V knihovně nalézá se 52 knih vázaných, 32 nevázaných a několik brožur; bohužel, netěší se
knihovna takové pozornosti členstva, jak by toho zasluhovala. Spolkový inventář má cenu asi
150 marek; fond založený na cestu delegáta ku sjezdu obnáší doposud 70 marek.
Dne 26. července [1903] odbýval spolek svoji jednoroční slavnost založení, která se dobře
vydařila; při této příležitosti nás navštívili krajané z české besedy Barák v Kolíně nad Rýnem
a četné spolky nám blahopřály; začež jim srdečný dík. „Turnovské posvícení“, dne 13. září
[1903] odbývané, utkví zajisté všem účastníkům v paměti, neb zábava se skutečně směrem
srdečným a nenuceným brala. S vánoční zábavou, kterou spolek dne 26. prosince [1903]
odbýval, byl každý účastník spokojen, neb téměř každému jednotlivci dárek připraven byl.
Dále odbýván jeden výlet, a to do Küpperstegu, a podniknuta prohlídka zdejší malířské
akademie; na obojím se členstvo poměrně málo zúčastnilo. V mladém věku zemřel zde
kr[ajan] Tlustý, na jehož rakev, ačkoli členem spolku nebyl, položen věnec, a také spolek při
pohřbu dvěma členy zastoupen byl. V listopadu [1903] vzpomenuto Bílé hory přednáškou o
příčinách bitvy, jejím průběhu i následcích. To by byl krátkými tahy vylíčen život spolku za
poslední pololetí. Jak viděti, stává se činnost našeho mladého spolku stále obšírnější a také
kroužek náš pomalu mohutní. Však sil schopných přednášky pořádat neb zpěvácký kroužek
založit máme tu poskrovnu, a kromě toho se krajané podobných věcí schopní práci vyhýbají,
namnoze zůstává při pouhých slibech. […]
1904 červenec 20, Porýní-Vestfálsko. Výzva ke vstupu českých přistěhovalých horníků do
sociálně demokratické odborové organizace
= Na zdar! (Most), roč. 10, č. 29, 20. 7. 1904, s. 2–3, V. P. VEJPRNICKÝ: Několik slov ku
vystěhovalectví z Rakouska do ciziny
[…] Nechci se rozepisovati o vystěhovalectví vůbec; na zřeteli mám poslední dobou houfně
se hrnoucí horníky do Německa. Sta a sta horníků rakouských jest zde v Německu. Jsouce
vyhnáni neblahými poměry z vlasti své, hledali za hranicemi zaměstnání a výživu. Hledali a
nalezli – což jest ovšem v pořádku. Oni se cítí po většině spokojenými se zdejší situací, aniž
by však prohlédli hlubší základy a pomýšleli na to, že mají zde hráti, či lépe řečeno, že mnozí
hrají úlohu černocha. Za tyto částečně lepší poměry horníků německých jest jedině síle
organisační co děkovati, což dokazují data statistická o výdělku horníků. Čím silnější
organisace odborová, tím lepší poměry pracovní a výdělkové panují. […]
Rakouští horníci zde pracující z větší části stojí mimo organisaci, ba i mnozí z těch, kdož byli
ve staré své domovině členy organisace, množí v cizině armádu indiferentních. Zesílení
indiferentismu v oboru hornickém má velký vliv na vývoji horších hospodářských poměrů, na
prospěch kapitálu. Tím jen tito lidé dokazují, že chtějí si vzíti na svědomí ty stesky horníků
německých. […] Nuže, vy čeští dělníci, jež jste na půdě německé, nepomáhejte svou
lhostejností kapitálu! Neničte plány organisovaných, kteří pracují pro blaho utiskovaných.
Bojí-li se kdo a vyhýbá-li se boji, nechávaje takto zápasiti za sebe bratry své, jest nápomocen
tím jen kapitálu, aby mohl týž volněji vesměs všechny uhnětené vykořisťovati, což pocítí pak
nejlépe sám na sobě. Jsem také jeden z těch exulantů vyštvaných ze své vlasti, jsem též zde
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v Německu. Ve vlasti, té opěvované vlasti, nebylo pro mne jakož i pro tisíce jiných výživy.
[…] Nechť stojím v kterékoliv zemi aneb dílu světa, pomáhám-li svou silou k zesílení idejí
soc[iálně] demokratických, jsem přesvědčen, že i pro kraj, v němž zrodil jsem se, oběť
přináším. […] Marné jest hledati sobě štěstí, poněvadž pro nás dělníky jen v malinkých
perličkách jest k nalezení, a i to jen měnlivé jest. Avšak mužně, nadšeně, svou silou vlastní jej
budovati v společné síle a moci v odborové své organisaci, nechť to v kterémkoliv místě jest.

1904 prosinec 21, Mengede. Kritika nepoctivosti jednoho českého horníka
= Na zdar! (Most), roč. 10, č. 36, 21. 12. 1904, s. 5–6, Vestfálsko (Zasláno do Mengede)
Dost neradi zmiňujeme se o některých českých hornících zdejších, kteří nevědí, co je jejich
povinností a jménu poctivých českých dělníků dělají jen hanbu. Zde se nechali totiž někteří
čeští horníci zapsat do organisace a nechali si též donášet časopis, však jen tak dlouho,
dokavad nikdo neupomenul je, že mají též povinnost své příspěvky vyrovnat. Zejména vynikl
zde jeden horník, který po tři měsíce nechal si donášet časopis, a když jej kolportér upomenul
na placení, prostě prohlásil, že nic platit nebude, že časopis dále nechce, že neumí číst apod.
Jednání toto není zajisté poctivého dělníka důstojným, a proto žádáme uvedeného, by své
povinnosti vyrovnal, a co dluží zaplatil. Krásně by to s horníky dopadalo, kdyby měl každý
jednat tak jako zmíněný. Doufáme však, že ostatní čeští horníci zdejší takovýto přehmat
odsoudí a pracovati budou svorně ku zesílení odborové organisace, v níž leží základ k lepší
existenci.
Jeden soudruh z Mengede

1905 leden–únor, Porýní-Vestfálsko. Výzvy k českým krajanům v době velké hornické
stávky v Porúří
= Český vystěhovalec, roč. 1, č. 3, 15. 1. 1905, s. 2, Stávky a výluky
Krajany naše upozorňujeme, by v následujících místech práci nepřijímali: […] Horníci: revír
Ruhrský a Neurode.
= Český vystěhovalec, roč. 1, č. 4, 15. 2. 1904, s. 2, Sociální hlídka
Ohromná stávka horníků v ruhrské pánvi uhelné zuří nyní a je na ní zúčastněno téměř 200.000
dělníků. Stávka tato byla vyprovokována uhlobarony, kterým jedná se o to, aby uvedli své
dělnictvo do úplné poroby. Ale všechno veřejné mínění je na straně dělnictva a vláda
německá sama cítí se nucena zasáhnouti k úpravě bídných poměrů v hornictví cestou
zákonodárnou. Zápas tak ohromný vyžaduje také velikých prostředků ku podpoře, a zajisté i
z řad krajanů našich každý, kdo jen trochu může, hřivnou svou přispěje ku podpoře
spolubratří zápasících o lidské své živobytí!

1905 leden 15, Praha. Výzva Českoslovanského odborového sdružení na podporu velké
hornické stávky v Porúří
= Na zdar! (Most), roč. 11, č. 3, 25. 1. 1905, s. 2, Pro bojující bratry v Německu!
Přes dvakrát sto tisíc horníků v Německu dohnáno bezohlednou brutalitou a hamižností
kapitalistů do stávky. Je to boj nerovný a za nynější kruté zimy tím horší, ale nebylo vyhnutí,
bratří naši trpělivě snášeli zpupnost kapitalistů, pokud mohli. Kapitalisté vyčíhali právě
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nynější pro dělníky nepříznivou dobu, aby je tím snáze zdolali. Neběží jim jen o snížení mzdy
a prodloužení doby pracovní, nýbrž o zničení organisace dělnické, aby horníky, zbavené
tohoto nejlepšího útočiště svého, mohli nadobro zotročit.
Tomu musí ostatní dělnictvo zabránit stůj co stůj, a musí proto bojujícím bratrům přispět
nejen mravní, nýbrž i hmotnou pomocí. Toto přispění všeho dělnictva zasloužili si bojující
bratří tím více, jelikož byli vždy první, kdy běželo účinnou pomocí hmotnou dokumentovat
mezinárodní solidaritu dělnickou kdekoliv. Vzppomínáme tu jen velikých stávek horníků
ostravských, všeobecné stávky textilníků brněnských, generální stávky hornické v Rakousku
atd. atd. Němečtí soudruzi byli vždy prvními, kteří velikými obnosy peněžními pomáhali
bojujícím a netázali se, v které říši bydlí, jakým jazykem mluví. Je nyní řada na nás, abychom
bojujícím bratrům přispěli, vždyť boj jejich je i bojem naším, vítězství jejich vítězstvím
naším. Splatíme jim takto jen čestný dluh svůj a zajistíme si zase pomoc jejich do
budoucnosti. Soudruzi a soudružky! Konejte všude sbírky pro bojující bratry v Německu,
mezi nimiž se nachází i tisíce horníků českých. Buďte pamětlivi mezinárodní solidarity
pracujících, tak jako jí byli vždy pamětlivi bratři naši v Německu. […] Ať žije mezinárodní
solidarita dělnická!
Českoslovanské odborové sdružení, Praha II-1959

1905 leden 31, Altstaden – Hamborn. Postřehy z průběhu velké hornické stávky v Porúří a
z návštěvy české hornické kolonie v Hambornu
= Na zdar! (Most), roč. 11, č. 4, 15. 2. 1905, s. 1–2, Antonín DUBČICKÝ: Ku stávce na řece
Rúře
Máme tedy u nás stávku, jednu z největších stávek. Soudě dle nálady panující, jest průběh jeji
veselý i smutný, veselý však více. S vyjasněnými tvářemi hledí zejména mladí horníci,
svobodní, dalším událostem vstříc. Doufají zajisté v to nejlepší, a také i otcové četných rodin
vzdor starostem a obavám, jež lze čísti na jich tvářích, dívají se nadějně kolem sebe. Všude
docela nový ruch a život než obyčejně. Jednoho rána vyšel jsem si na obchůzku po stávkovém
obvodu, předem však, jak povinností bylo každého stávkujícího, musil jsem stávkovému
výboru své číslo stávkové oznámit. V dosti malé místnosti u dlouhých stolů tlačilo se v pestré
směsici plno lidí, takže nestačilo se ani psát. Mluvilo se zde německy s různými přízvuky,
polsky, italsky i česky. Pravé středisko mezinárodnosti. Po ohlášení svého čísla odebral jsem
se ven do přírody, pozoruje slunce, které zvolna počalo probírati se na šedé obloze a počalo
vysílati hřejivé paprsky na promrzlou zemi. […]
Napadlo mně podívati se do Hambornu, do tak zvaných českých krajů, kde v koloniích bydlí
takřka samí Čecháčkové. Kdo by nešel také ku svým lidem. Na křižovatce mezi Manndrichem
a Hambornem čekal, jak se zdálo, již delší dobu muž, který právě též po pozdravu na cestu do
zmíněného místa se mne tázal. Za veselého hovoru ubírali jsme se pak oba kupředu. Mezi
jiným vykládal neznámý, že jest zajisté velice pozoruhodné, kterak naši velkopastýři na
stávku pohlížejí a tuto i finančními prostředky podporují. Poněvadž nechtěl jsem tomu uvěřit,
vyňal týž ihned noviny a dokládal, že skutečně arcibiskup kolínský daroval stávkovému fondu
křesťanských horníků 1000 marek a arcibiskup vratislavský 3000 marek. Také i nižší
kněžstvo všemožně se činí stávkujícím pomoci. […] Nato mluvili jsme o psaní některých
novin, z nichž zejména Rheinisch Westfälische Zeitung ve své nenávisti vůči stávkujícím
rozrušují lživé pověsti o velkých nepokojích a násilnostech, ač nikdy nebyl u nás klid tak
vzorný jako v době stávky. […] Věříme rádi, že zaměstnavatelé a vydřiduši přáli by si
nepokojů, aby ještě více vojska sem bylo staženo, stávkující o sympatie celé veřejnosti
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připraveni a stávka případně i v krvi udušena býti mohla. Horníci toto také dobře vědí, a proto
jest udržován vzorný klid a pořádek.
Krok za krokem kráčíme dále, pozorujíce špinavou neromantickou krajinu, ztrácející se
v mlhách. Z okolí šklebí se na nás různé propadliny, z nichž vyčnívají pahýly stromů, a celá
krajina nese ráz, jako by cosi těžkého a dusného životu jejímu bránilo. V dálce vyčnívají
komíny dolu „Deutscher Kaiser“ a my pomalu přicházíme k Hambornu. Týž skládá se takřka
ze samých kolonií, v nichž hluk, křik a hlahol nikdy nebéře konce. V hlaholu tom pozná se
ihned hlahol pravé české kolonie, a zejména v míru zazívá zde chodci pravá hudba česká,
prováděná na harmoniky i jiné „inštrumenty“. Zdá se, že i část českého vzduchu dýcháte do
sebe. Na jiných místech dere se k uším melodie různých písní, nebo slyšeti je známé u
horníků „já beru datku“ a „já mám padesát“ apod. Inu, tak jako u nás v Čechách.
Pojednou vyrušeni jsme hlukem zvláště neobyčejným. Zvědavi pozorujeme houf lidí, z něhož
blýskají se různé uniformy strážmíků. Na otázku, co to má znamenat, dovídáme se jen úsečné:
„Už je vedou“. Konečně přicházejí k nám. Průvod sta hlav čítající, v němž v pestré směsici
míchají se ženy, muži i děti. V průvodu znatelny jsou řady policejních strážníků, majících
ruce položeny na torby, v nichž uloženy mají vojenské revolvery nejnovějšího systému, a
uprostřed těchto se klopenými hlavami ubírají se – horníci-stávkokazi. Jako praví zločinci
jdou kolem, oči do země upřeny, s potřísněným oděvem, přes rameno nesouce nádoby na
kávu, provázeni pliváním okolostojících kamarádů, kteří takto dávají jim najevo nejhlubší své
opovržení. Také v duši mé zahostilo se trapné ticho a přál jsem si jen, kdyby nalézti zde se
mohl nějaký malíř, aby tuto scenerii zvěčnil. Průvod pomalu se ztrácel a já dlouhou ještě
chvíli díval jsem se ve směru odcházejících – zrádců. Jak mohou ti lidé takto jednati?, napadlo
mi, tak zločinně, tak podle, tak bídácky? Kterak mohou lidé ti poctivému člověku do očí se
podívati? A přece jsou to naši spoludělníci, kteří takto pečeť hanby a zrady do čela si vtiskují.
Ubozí lidé…[…]

1905 březen 15, Praha. Předák Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické
připomíná význam zásady internacionalismu pro české dělníky v Německu
= Český vystěhovalec, roč. 1, č. 5, 15. 3. 1905, s. 1, A[ntonín] N[ĚMEC]: Národnost a
mezinárodnost
Pro nikoho nemá otázka národnosti a mezinárodnosti takové praktické důležitosti jako právě
pro české dělníky, kteří jsou nuceni žíti za hranicemi, zvláště v Německu. A to nejenom proto,
že se doma ve vlasti vede mezi měšťáky českými a německými rozhořčený boj národnostní,
zatímco dělník český musí utíkat mezi Němce, aby tam existenci svou zachránil před před
bezohlednými vyssavateli vlastní krve, nýbrž v první řadě proto, že dělnictvo v Německu stojí
v převážné své většině v táboru mezinárodní sociální demokracie. Okolnost tato umožňuje
českému mnohem více snadnější existenci a ulehčuje mu pobyt v Německu, než hospodářská
potřeba průmyslu přibírati dělnictvo cizozemské. […] Tím ovšem ani zdaleka nemíníme
naznačovat, aby snad český dělník se mezi Němci vzdával své národnosti z vděku, že ho mezi
sebou trpí. Naopak. Dělník, prodávaje zaměstnavateli svou práci, přispívá k jeho
hospodářskému zmohutnění, z čehož má rovněž přímý prospěch i země, v níž pracuje. […]
Přijímá-li tedy zaměstnavatel cizozemského dělníka do zaměstnání, činí tak buďto
z nedostatku domorodých dělníků nebo kvůli jeho obzvláštní kvalifikaci. Nerozhoduje zde nic
jiného než zisk zaměstnavatelův. Pomáhá-li dělník prací svou rozhojňovat zisk
zaměstnavatelův, není mu za poskytování práce povinen zvláštními díky, poněvadž zde běží
přinejmenším o zisk obapolný. […]
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Prohlašuje-li tedy uvědomělý dělník český, že je přívržencem ideje mezinárodnostní, není tím
řečeno, že by přestával býti Čechem, přidávaje se k jakési nové „mezinárodní“ národnosti,
nýbrž znamená to tolik, že vyhledává živly pokrokové, aby s nimi mezinárodně sdružen hájil
svá lidská práva uvnitř vlastního národa. […] Pojímaje češství své jako vrchol vší
pokrokovosti a svobodomyslnosti, je mu každý bližší, kdo uznává právo jeho na život a na
spoluužívání všech vymožeností průmyslu a vědy, třeba mluví jiným jazykem než rodný jeho
bratr […]. Dělník český, usiluje o povznesení své třídy z námezdního otroctví a politické
závislosti za pomoci živlů pokrokových a svobodomyslných všech národů, koná vpravdě
nejlepší práci národní. […]

1905 říjen 10, Kolín nad Rýnem. Podpora pražské demonstrace před budovou českého
zemského sněmu za všeobecné volební právo, ohlášené na 10. října 1905
= Český vystěhovalec, roč. 1, č. 12, 15. 10. 1905, s. 2, Velké demonstrace za všeobecné rovné
právo hlasovací
Z Kolína nad Rýnem. Litujíce, že nejsme dnes ve vašich řadách v boji za všeobecné
hlasovací právo, přejeme vaší akci mnoho zdaru. Přikládáme alespoň nepatrný obnos na krytí
válečných útrap.
Několik českých dělníků v Porýnsku. Drazí soudruzi! Sledujíce v Právu lidu váš boj, který
právě nyní dostupuje svého vrcholu, litujeme, že jsouce tak od vás vzdáleni, nemůžeme
s organisovaným dělnictvem sociálně demokratickým ruku v ruce bojovati za nejdůležitější a
nenjvýš spravedlivý požadavek všeobecného rovného a tajného práva hlasovacího do
zemského sněmu a ostatních zákonodárných a samosprávných institucí. Jsouce poměry
donuceni opustit svou domovinu, cítíme a uznáváme tím více, jak nutnou jest volební reforma
v Čechách a v Rakousku vůbec. Přikládajíce nepatrný obnos na krytí válečných výdajů,
přejeme vaší akci zdar, provolávajíce zároveň: „Sláva všeobecnému právu hlasovacímu!“

1905 – jaro 1906, Münster, Dortmund, Düsseldorf, Kolín nad Rýnem . Český dělník
František Rytina vzpomíná na dobré výdělky v Porúří
= Národní technické muzeum Praha, Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce,
Sbírka rukopisů, č. 414, s. 2–7 (psáno před 1948)
[…] Výuční papíry jsem neměl, ale při odchodu mi dal ohromné pracovní vysvědčení, které
mi sloužilo více než výuční listy. Po procestování tařka celého Německa, tj. větších měst, jako
Lipsko, Berlín, Hamburk, to byl Münster ve Vestfálsku, kde jsem se obdivoval památné
radnici, kde byl uzavřen za třicetileté války mír. Münster i[n] W[estfalen] jest hlavním
městem Vestfálska. Má biskupství s krásnými stavbami, universitu, silný průmysl, velký
pivovar a mlýny, jakož i výrobu hospodářských strojů.
Z Münsteru jsem šel do Porúří (Ruhrgebiet), kde jsem v železárnách pracoval jako hutník, ale
poněvadž jest to práce dosti namáhavá, opustil jsem Dortmund a jel jsem do Düsseldorfu,
které bylo velmi krásné a moderní město […]. Z Düsseldorfu jsem šel do Kolína nad Rýnem.
Vcelku musím říci, že na Porýní a Porúří rád vzpomínám, neboť jsem tam našel vždy dobré
zaměstnání, takže jsem si mohl při slušném živobytí i něco ušetřiti, abych mohl jíti bez obav
zase dále. Vzpomenu-li si na ubohé mzdové a sociální poměry té doby, tj. v letech 1890–1905
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v Rakousku, bylo nám vždy nepochopitelné, jak mohlo dělnictvo za ty ubohé mzdy žíti.
Zatímco v Německu, a zvláště v Porýní, jsme toho času vydělávali 30 až 40 marek týdně již
při osmihodinové pracovní době, ve Vídni a v Praze odborný dělník dostal při devítihodinové
pracovní době dvě koruny denně. […] Té doby, tj. až do roku 1914, bylo pro dělníka
cestování opravdu pěkné, řekl bych ideální, neboť nebyly žádné hraniční přehrady mezi státy
a dělník, protože neměl co k proclení, tak si ho celník ani nevšiml, zvláště cestoval-li pěšky.
To se dělo velmi zhusta, neboť té doby většina svobodného řemeslného dělnictva
„vandrovala“, tj., jak na jaře slunko vyšlo a sníh roztál, tak vandrovní se vyrojili na silnici a
šlo se od okresního města k městu. […] Tak se stávalo, že naši řemeslníci na svých vandrech
poznali celé Čechy a Moravu a přecházeli do Rakous a z druhé strany zase do Německa.
V Německu se vandrovalo na základě odborové organisace. Odborově organisovaný dělník
dostal za ujitý kilometr 5 pfeniků, ale ne více než 100 kilometrů za den, ať je udělal pěšky
nebo vlakem. Tak se stalo, že člen ušel 30 kilometrů z města do města, tož dostal 1,5 marek.
Z toho zaplatil 25 až 50 pfeniků za nocleh a za tu marku dostal slušný oběd, večeři a obyčejný
vagon a v něm dokola lavice. Jinak si každý sedl na svůj kufr, a to stálo 5 pfeniků za jeden
kilometr. Jel-li dělník přes hranice vlakem, tož na celní stanici vystoupil též, otevřel svůj
kufříček, kde měl svůj skrovný majetek, a celník se na to bez zájmu podíval, přilepil celní
známku anebo křídou udělal celní značku, čímž byla celní prohlídka odbyta, dělník sebral
svůj kufříček a šel si sednout na druhou stranu nádraží do vlaku toho státu, kam chtěl jet. O
nějakých cestovních papírech nebo cestovním pasu nebylo ani pomyšlení, tím méně řečí.
Když jsem přijel z militaristického a policejního Německa do Bruselu a šel jsem se na policii
ohlásiti, též nežádali žádné papíry a policejní úředník věřil, co jsem mu přísežně řekl. […]
Osobně na Brusel velmi rád vzpomínám, neboť když jsem přijel z Německa do Belgie, bylo
mi asi tak, jako když pustí tygra na svobodu. Zatímco v Německu jsem musel být jako cizinec
velmi opatrný, abych nebyl pro politickou činnost vypovězen, v Belgii jsem měl úplnou
svobodu. […]

1906 březen 10, Herten. Kritika špatných podmínek při příjezdu českých a jiných
slovanských horníků do Vestfálska
= Český vystěhovalec, roč. 2, č. 5, 17. 3. 1906, s. 5, Jak se jedná se slovanskými dělníky
v dolech ve Vestfálsku
Dne 10. března [1906] přijela druhá výprava horníků českých, slováckých a slovenských.
Bylo jich asi 400 a polovina jich poslána byla na důl v Hertenu. Ze stanice železniční vedeni
byli na svá místa v průvodu policie. Nikdo s nimi nesměl mluvit, by se nedověděli, co je
očekává. Je zde velice draho a strava špatná, byty pak hrozné. Za stravu sestávající téměř
výhradně z bramborů, hrachu, čočky, krup a něco fazolí a malého, většinou zapáchajícího
kousku špeku platí se 60 marek měsíčně. Přitom vydáni jsou slovanští dělníci kromě toho
ještě nebezpečí, že je policie rázem vypoví, a nemůže-li kvůli různým ohledům, například
majetkovým poměrům, Německo hned opustiti, uvězní je třeba na osm dní a pak je pošlou
postrkem na hranice. K tomu dlužno podotknouti, že zachází-li se s rakouskými dělníky tak
hanebným způsobem, má na tom značnou část viny také neschopnost rakouské vlády, jejíž
konsuláty se o zájmy rakouských dělníků v cizině po čertech málo starají. Kromě toho mají
dělníci, dříve než se nechají naverbovat, informovat písemně u odborové organisace o
poměrech v místě.
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1906 duben 27, Bottrop – květen 15, Münster. Schválené dvojjazyčné znění stanov
Moravského katolického dělnického spolku
= Severorýnsko-vestfálský státní archiv Münster, Okres Recklinghausen 69
Stanovy Moravského katolického spolku dělnického sv. Cyrilla a Methoděje v Botropě ve
Vestfálsku
Tiskárna R. Peschel, Hlučín (tisk paralelně vedle sebe v němčině a češtině)
§ 1. Tento katolický dělnický spolek pro Botrop a okolí staví se pod ochranu sv. Cyrilla a
Methoděje.
§ 2. Účel spolku. Účelem spolku jest udržování a posilování katolické víry a mravnosti,
poučování a povzbuzování členů proti socialistickým bludům a povznášení časného*
blahobytu dělníků. Politika jest vyloučena.
§ 3. Prostředky ku dosažení tohoto účelu. Spolek katolického dělnictva chce tento udaný účel
dosáhnouti: 1. pravidelným přijímáním sv. svátostí, jakož i účastenstvím spolku na církevních
slavnostech; 2. pravidelným shromážděním aspoň jedenkrát do měsíce s přednáškami
náboženskými, sociálními a všeobecně vzdělávacími; přednášky musejí u předsedy býti
oznámeny; 3.společnými zábavami, výlety, spolkovými slavnostmi uprostřed rodin, příznivců
a přátel spolkových; 4. podporováním členů ze spolkové kasy v nemoci a v případě smrti.
§ 4. Podmínky přijetí a vyloučení členů. Členem spolku může býti každý bezúhonný
moravský dělník katolický z Botropu a okolí, který dosáhl 17 let a nenáleží ku žádnému
proticírkevnímu neb protistátnímu spolku. O přijetí rozhoduje představenstvo.
§ 5. Ze spolku bývá vyloučen na základu usnesení představenstva, kdo: 1. velkonoční sv.
přijímání zanedbá; 2. proti zásadám neb usnesením spolkovým písemně neb ústně agituje;
3. nějakého nečestného skutku se dopustí; 4. spolkové schůze třikrát bez omluvy zanedbá,
5. měsíční příspěvek po tři měsíce nezaplatí; 6. společnosti a místa víru neb mravnost
ohrožující navštěvuje a nevěrecké nebo nemravné noviny a časopisy čítává.
§ 6. Členové, kteří úmrtím, dobrovolným vystoupením neb následkem usnesení
představenstva ze spolku vystupují, pozbývají všecké nároky na přemožení** spolku.
§ 7. Práva a povinnosti členů. Každý člen má právo: 1. ve spolkové schůzi ku slovu se
přihlásiti, návrhy podati, odůvodněné stížnosti a přání přednésti a při volbách a skládání
usnesení spolkových odevzdáním svého hlasu spolupůsobiti; 2. spolkových slavností se
zúčastniti.
§ 8. Každý člen jest povinen: a) spolkové účely všemi zákonitými prostředky podporovati,
zvláště pak další kruhy se spolkovými zásadami seznámiti a co nejvíce členů spolku získati;
b) dle spolkového účelu ve všech dělnických otázkách statečně křesťanských zásad se
přidržovati; c) mravným chováním čest svého stavu a spolku zachovati; d) nikdy bez příčiny
shromáždění spolkové zanedbati; e) měsíční příspěvek 25 feniků pravidelně zaplatiti;
vstupného se platí 1 marka; zaplacené příspěvky se nevracejí; f) na slovo předsedy anebo
jeho zástupce dbáti; g) při společném sv. přijimání spolku nikdy bez důležité příčiny
nescházeti; h) zemřelé členy k poslednímu odpočinku provázeti a ně ve svých modlitbách
pamatovati.
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§ 9. Povinnosti představenstva. Ku představenstvu náleží: 1. duchovní předseda, kterého
jmenuje nejdůstojnější pan biskup; 2. místopředseda; 3. sekretář; 4. kasíř; 5–7. přísedící.
Těch šest posledních volí se každoročně při generálním shromáždění s většinou přítomných
hlasů.
§ 10. Předseda řídí spolek v jeho vnitřních a zevnějších záležitostech.
§ 11. Ostatní představení podporují předsedu. Ku působení představenstva náleží pořádek ve
vnitřních záležitostech, plnění usnesení spolkových ve schůzích a správa kasy. Schůzi
představenstva povolává předseda.
§ 12. Představenstvo rozhoduje jednoduchou většinou; při rovnosti hlasů rozhoduje, kdo je ve
schůzi předsedou. K platnému usnesení jest třeba, aby nejméně čtyři členové představenstva
přítomni byli. Usnesení představenstva a schůze potřebují schválení od předsedy, jinak jsou
neplatné. V rozporných případech rozhoduje posledně diecesní předseda.
§ 13. Kasíř ručí na úplný obnos pokladny. Kasa bývá dvakrát ročně prohledána od tří
revisorů, kteří se volí ze členů a nesmějí přináležeti představenstvu. O revisi podává se zpráva
v následující schůzi. Mimořádné prohlídky může každou chvíli předseda odbývati neb
naříditi.
§ 14. O spolkových schůzích. Shromáždění odbývají se pravidelně jedenkrát měsíčně. Též
může mimořádné schůze předseda libovolně anebo na žádost představenstva svolati.
§ 15. Každoročně odbude se v lednu řádné generální shromáždění, kromě toho může
předseda v potřebě svolati mimořádné generální shromáždění.
§ 16. Předsednictví vede při shromážděních předseda anebo jeho zástupce, a když oba
nemohou, odevzdá předseda některému členu z představenstva předsednictví. Sekretář musí
vésti protokol při každé schůzi představenstva, členů a při generálním shromáždění.
§ 17. O hlasování platí toto: a) Ku změně stanov jest potřeba: 1. svolání všech členů; 2.
přítomnost aspoň polovice pozvaných; 3. absolutní většina hlasů přítomných. b) K usnesení
o rozpuštění spolku se vyžaduje: 1. povolání každého jednotlivého člena; 2. přítomnost
polovice členů; 3. dvě třetiny hlasů přítomných. Když v obou svrchu jmenovaných případech
polovice pozvaných členů se nedostaví, jest za těch samých uvedených podmínek svolati nové
generální shromáždění, při kterém většina přítomných členů rozhoduje. c) Ku platnosti všech
ostatních usnesení dostačuje jednoduchá většina hlasů přítomných.
§ 18. Změna stanov vyžaduje potvrzení nejdůstojnějšího pana biskupa.
§ 19. Spolek zůstává, pokud aspoň 15 členů čítá. Zruší-li se spolek, připadá celé přemožení**
jeho faráři u kostela Božského Srdce Páně ku podpoře chudobných moravských katolických
dělníků a jejich rodin. Botropě, dne
Představenstvo
Potvrzeno. Münster, dne 15. května 1906.

Biskup † Hermann [Dingelstad]

V Botropě dne 27. dubna 1906.
* V německém znění stanov „des materiellen Wohlstandes“, tj. hmotného blahobytu.
** V německém znění stanov „Vermögen“, tj. jmění.
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1907 jaro, Hradec Králové. Misijní cesta českého kněze Františka Blaťáka do Porýní
= Vlast (Berlín), roč. 33, č. 5, 1, 5. 1909, s. 3–4 , Různé zprávy
O Češích v Porýní a Vestfálsku podal některá data P. Fr[antišek] Blaťák v brožurce
Z porýnských misií. Počítá v diecési münsterské asi 2200 dospělých Čechů a 938 českých
rodin. Nalezl Čechy v Obermarxlohu (asi 200 rodin), v Neumühlu 81 rodin,
v Niedermarxlohu 35 rodin, v Hochheidě 200 rodin, v Hambornu 37 rodin, v Moersu 200
rodin, v Gladbecku (na 100 dospělých), v Bocholtu (21 dospělých), v Hertenu (80 dospělých),
v Hillenu (na 200), v Süd-Recklinghausenu (19 Čechů), v König-Ludwigu (50 Čechů). Češi
pracují v uhelných dolech a ve tkalcovnách, a to jenom po dobu letní, na zimu se vracejí do
vlasti. Po stránce kulturní zaznamenává o nich P. Blaťák, že jsou většinou smýšlení
socialistického. Jeho misií zúčastnilo se jen 472 osob, tj. necelých 22 % všech Čechů v Porýní
žijících, a z nich ještě bylo 323 žen a jen 149 mužů.

1907 květen 20, Sterkrade. Ustavení Českého dělnického spolku Lidumil a jeho cíle
= Český vystěhovalec, roč. 3, č. 8, 15. 6. 1907, s. 3–4 , Ze Sterkrade
Český dělnický spolek Lidumil v Sterkrade (Porýnsko), Holtenstraße 6, konal v pondělí dne
20. května o 11. hodině dopolední u pana H. Busche svoji první ustavující valnou hromadu za
účastenství vládního komisaře a většího počtu českých krajanů. Schůzi zahájil Václav Srb.
Denní pořádek: I. Předčítání stanov. II. Přijímání členů. III. Volba výboru. IV. Volné návrhy.
Prozatímní předsednictvo Václav Srb a Antonín Hušina. Stanovy, jež přečetl soudruh
František Wagner, byly jednohlasně přijaty. Přihlásilo se 34 členů. Do výboru zvoleni:
předsedou Václav Srb, místopředsedou Gustav Mrnka, zapisovateli Antonín Hušina a Václav
Pechar, pokladníkem Jindřich Kříž, účetním Václav Vavřina, knihovníky František Kleprdlík
a Julius Zavřel, hospodářem Jan Vácha, revisory účtů František Wagner a M. Čada,
náhradníky Josef Frolík a František Suchopár. Usneseno konati každou druhou a čtvrtou
neděli v měsíci výborové schůze a každou třetí neděli v měsíci měsíční schůzi. Spolek obral si
za úkol vzdělávání a podporování mezi sebou a pěstování ušlechtilých zábav atd. Spolek chce
být dobrým rádcem zahraničním Čechům žijícím na Porýnsku. Spolek, jenž nemá dosud
prostředků, by mohl si zříditi knihovnu, obrací se na přátelské spolky a soudruhy, by nám
nějakou knihou pro začátek vypomohli. Veškeré dopisy zasílány buďtež na adresu: Václav
Srb, Hissfeldstraße 17, Schmachtendorf, Rheinland.

1907 květen 26, Asberg. Kritika Rakouského čtenářsko-divadelního spolku Bratrská láska
= Český vystěhovalec, roč. 3, č. 8, 15. 6. 1907, s. 4, Z Asbergu
S povzdechem béřu pero do ruky, abych dal také do veřejnosti život českých horníků zde
v Německu. Když čtu ve Vašem ctěném listě zprávy z jiných odborů, dle kterých mají
kvetoucí spolky, vždy mne zabolí srdce, že právě mezi hornictvem, které, myslím, že zaujímá
největší část českých emigrantů, jest touha po vzdělání věcí téměř neznámou. Ovšem, sem
tam nějaký tvoří čestnou výjimku, předpláceje si časopisy, avšak většina jich je oddána
kartám a pitkám. Zde v Asbergu u Moersu nad Rýnem jest také český spolek názvem
Rakouský mezinárodní čtenářsko-divadelní spolek Bratrská láska v Asbergu. Tento spolek již
trvá téměř rok, avšak o knihovně dosud není ani památky. Dne 26. května [1907] pořádal

55

čtvrtletní valnou hromadu, při kteréž konečně bylo usneseno knihovnu zakoupit. Dále
navrhnuto krajanem Erbou, aby se předplatily časopisy, což bylo zamítnuto s podotknutím,
aby si každý nějaký časopis předplatil sám, že spolková pokladna nemůže nic podobného
podnikat. Avšak na hudby a jiné věci peníze jsou. Dále byl staven návrh na přistoupení
k sekretariátu zahraničních spolků, avšak byl opět zamítnut, že prý to stanovy nedovolují.
Avšak to také nezakazují. Protož byl stavěn další návrh krajanem Erbou na změnu stanov,
které jsou úplně nevyhovující, avšak i tento návrh byl zamítnut, že by to bylo zbytečné
vydání. Proto prozatím na nápravu není pomyšlení. Tento spolek chce i nadále pokračovat po
příkladu jiných rakouských, najmě slovinských spolků, které jsou pouze pro zábavu, ale o
jakémsi vzdělávání není ani řeči. Jest to smutné vysvědčení pro české hornictvo, které doma
v Čechách stojí téměř všude v popředí pokrokového hnutí, a zde za hranicemi se každé
ušlechtilejší činnosti vzdaluje.

1907 červenec 7, Bottrop – Recklinghausen. Zpráva vyššího úředníka okresu
Recklinghausen o pobytu katolického kaplana Jana Kaluži z Hlučína v rámci Moravského
katolického dělnického spolku
=Severorýnsko-vestfálský státní archiv Münster, Okres Recklinghausen 69
(překlad z němčiny)
Okresnímu úřadu Recklinghausen
Vyšší úředník

Bottrop, 29. července 1907

Kaplan Kaluža z Hlučína není Polák, nýbrž Moravan. Pozval ho sem kaplan Vennekamp
k tomu, aby přijal zpověď od členů Moravského spolku, což se také uskutečnilo. K pozvání
došlo z toho důvodu, že kaplan Vennekamp neovládá dostatečně moravský jazyk. Po
odpolední pobožnosti 7. července se v domě tovaryšů konala měsíční schůze spolku, na níž se
kaplan Kaluža svým krajanům představil a předal jim pozdravy z domova. Jeho stručný
projev byl výzvou ke vstupu do Moravského dělnického spolku a k boji proti sociální
demokracii. Že by zmíněný spolek sledoval jiný účel než je uveden ve stanovách, je podle
dosavadních pozorování vyloučeno.

1907 září 15, Kolín nad Rýnem. Oživení činnosti České besedy Barák po odmítnutí případu
stávkokazectví
= Český vystěhovalec, roč. 3, č. 11, 15. 9. 1907, s. 5, Kolín nad Rýnem
Konečně se zdá, že i pro naši Českou besedu Barák zde, v této metropoli klerikálního
Německa, nastává nová éra a že zabočí – následujíc příkladu jiných spolků v zahraničí – do
kolejí jiných, modernějších, lepších. Prvním krokem k tomu bylo usnesení poslední valné
hromady, by jeden člen, jenž v poslední výluce krejčích dělal – ač upozorněn a napomínán –
stávkokaze, byl ze spolku pro výstrahu vyloučen. Usnesení toto ovšem narazilo na odpor
několika patentovaných vlastenců, kteří chtějíce snad naznačiti, že jest to skutečně čestné pro
Čecha vpadati svým bratrům v zad, ze spolku vystoupili. S politováním poznamenáváme, že
to byli až na jednoho též dělníci. Z toho viděti, jak veliké pole působnosti na české spolky
ještě čeká, by na krajany a členy své zvlášť působily stálým vzděláním, což možno zase jen
dobrou knihovnou, časopisy a přednáškami. Neb u skutečně vzdělaného člověka se nikdy
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nestane, by čin takový schvaloval aneb dokonce za mrzký groš Jidášův sám se tak snížil, by
otrokům nynější společnosti lidské boj na lepší bytí ztěžoval. Mnoho krajanů se spolku dosud
vyhýbalo, i volám tedy k nim: Přijďte všichni mezi nás a uvidíte. že si i náš „Baráček“
zařídíme tak, by se nám všem líbil a stal se každému jednotlivci shromaždištěm, z nějž by si
přinášel nejen osvěžení, ale i duševní obohacení, neb „spojenými silami“ se dílo lehce daří.
V poslední valné hromadě po přijetí zpráv funkcionářů zvoleni do předsednictva krajané:
Winternitz předsedou, Černík místopředsedou, Kuchler jednatelem, Znamenáček
pokladníkem, Hána knihovníkem, Horák zpravodajem a domácím správcem. Dále krajan
Winternitz důvěrníkem ústředního výboru. krajani Švec a Valenta náhradníky, Polák a
Novotný revisory účtů. Ze zpráv činovníků vysvítá: Beseda má 54 členů a jednu členku.
Schůzí za toto pololetí konáno 11 členských, 11 zábavních a dvě výborové, jež navštěvovalo
průměrně 19 členů. Beseda pořádala velice zdařilou slavnost Husovu (přednášel evangelický
farář pan Košut), dva večírky k přivítání české obchodní besedy z Prahy. Dále dvě zábavy a
jeden výlet. Odebírá se: jedno Právo lidu, Národní listy, 25 Vlastí, tři České vystěhovalce
(nadále 15 čísel), Humory a jedno číslo Zahraničního Sokola. Pokladna a knihovna (přes 150
svazků v dobrém pořádku.
Frant. Horák, zpravodaj

1907 říjen 13, Recklinghausen. Ustavující schůze Českého zábavního spolku Komenský
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 1, 15. 11. 1907, s. 5, Z Recklinghausenu ve Vestfálsku
Za příčinou založení Českého zábavního spolku Komenský konala se dne 13. října 1907
ustavující valná hromada, kterou zahájil krajan Josef Brunclík za přítomnosti 86 českých
krajanů, kteří se všichni přihlásili za členy a své příspěvky zapravili. Z nich následující voleni
byli do výboru: František Procházka a Antonín Švarc předsedy, Josef Brunclík a Josef
Glaubauf jednateli, Petr Feit a Antonín Janouš pokladníky, Václav Kotrbatý a Josef
Archmann knihovníky, Josef Lilla hospodářem, Jan Vodráška a Karel Benda prvními
náhradníky, Josef Vrátný a František Kalup přísedícími, Josef Jung a Josef Ženíšek revisory,
Antonín Podhájský a Antonín Šmídl režiséry divadla. – Dále bylo usneseno rokovati v příští
schůzi o přistoupení ku Dělnické akademii a zavésti obligatorně časopis Český vystěhovalec.
Jelikož se tento spolek teprve založil a jest nemajetným, jsme nuceni požádati veškeré
bratrské spolky o nějaký příspěvek na naši knihovnu, která nám bude hlavním předmětem
péče. Zásilky buďtež posílány na adresu: Frant. Procházka, Horneburgstraße č. 157,
Recklinghausen, Vestfálsko.

1907 říjen 20, Duisburg. Příprava založení českého krajanského spolku v Duisburgu
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 1, 15. 11. 1907, s. 5, Z Düsseldorfu
Kdykoliv čteme zprávu o založení nového krajanského spolku, vždy s radostí zprávu takovou
přijímáme; vždyť tím zase o jeden útulek, o jeden domov v cizině více, a my víme, jaký
význam, jak velkou důležitost spolek takový má. S tím větším potěšením přijali jsme zprávu,
že zcela nablízku nás, v sousedním městě Duisburgu, pracují tamější krajané ku založení
krajanského spolku, a proto s radostí vyhověli jsme jejich pozvání a byli přítomni ustavující
schůzi, konané v neděli dne 20. října. Byli jsme mile překvapeni četnou návštěvou krajanů při
schůzi této, z čehož jest viděti, že spolek nalezne v městě onom půdu úrodnou, a tu zajisté
uvědomělí a obětaví krajané, kterých, jak jsme shledali, jest mezi krajany duisburgskými
dosti, se přičiní, by pevnou vůlí a společnou prací zbudovali domov, v němž by krajané
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poučení i příjemnou zábavu nalezli. Záslužné dílo jejich nalezne zajisté mezi krajany
v Duisburgu žijícími hojného pochopení a oni konati budou svoji povinnost, totiž stanou se
členy tohoto nově se zakládajícího spolku a budou v něm též pracovati.
My děkujeme krajanům duisburgským za příjemnou zábavu, kterou jsme v středu jejich užili.
Též jsme povinni vzdáti dík svůj rodině krajana Holländra za srdečné, pravé české
pohostinství, kterého se nám v rodině této dostalo. Přejeme krajanům v Duisburgu, by oni, tak
jako v tento den založení spolku v lásce a svornosti s chutí pracovati začali, i nadále tak
pracovali, aby práce jejich přinesla hojný užitek. Spolky naše budou se zajisté navzájem
podporovati a ruku v ruce pracovati k užitku a prospěchu krajanů. Nám není a nesmí býti
lhostejno, co ty tisíce krajanů, kteří hledají výživu za hranicemi vlasti, v cizině dělají, jaký
život ony vedou. Jest povinností uvědomělých krajanů zakládati pokrokové spolky, které by
krajanům aspoň částečně nahradily domov, a jim příležitost ku poučení a vzdělání poskytly. A
dnes můžeme říci, že krajané za hranicemi chápou se díla tohoto a ku svému sebevzdělání
pracují, že oni nechtějí zůstati pozadu za bratry svými ve vlasti, a že i oni jsou hotovi
v každém čase přiložiti ruku k práci za zlepšení stávajících poměrů, k práci za lepší
budoucnost. Proto s chutí kupředu, vždy dle hesla: „Osvětou k svobodě!“

1907 říjen 20, Düsseldorf. Vládní prezident v Düsseldorfu informuje policejní ředitelství
v Essenu a Elberfeldu o povolených českých spolcích v oblasti jejich působení
= Severorýnsko-vestfálský hlavní státní archiv Düsseldorf, č. 42805, fond Zahraniční spolky
v Německu s výjimkou polských spolků (překlad z němčiny)
Asberg u Moersu (Porýní): Spolek Bratrská láska
Düsseldorf: Českoslovanský spolek Hus. Založení 1902. Schůze každou sobotu, restaurace
Bergisch-Märkischer Hof, Wenzinger Strasse 122
Kolín nad Rýnem: Česká beseda Barák. Založení 1894. Schůze každé pondělí, restaurace Zur
Börse, Martinstrasse 31
Sterkrade (Porýní): Český dělnický spolek Lidumil, Holfenstrasse 6. Předseda Václav Srb,
Schmachtendorf, Hiessfelder Strasse 17

1907 prosinec 15, Recklinghausen. Informace o úspěšné činnosti Českého zábavního spolku
Komenský
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 3, 15. 12. 1907, s. 4, Z Recklinghausenu (Vestfálsko)
Tímto podáváme další zprávu o činnosti Českého zábavního spolku Komenský
v Recklinghausenu. Spolek čítá 118 členů, tedy o 32 členů více než minulý měsíc. Spolek jest
členem zahraničního sekretariátu v Praze a odebírá obligatorně časopis Český vystěhovalec.
Schůze se konají následovně: členská schůze koná se každou čtvrtou neděli v měsíci o 2.
hodině odpolední a výborová schůze každou druhou neděli o 11. hodině dopolední. Také se
pořádal 10. listopadu t. r. členský taneční ples, který byl tak četně navštíven, že byla místnost
přeplněna, neboť se ho zúčastnilo přes 200 českých krajanů a jimi uvedených družek, takže
můžeme počítati přes 400 českých účastníků, kteří se pospolitě vesele a solidně bavili. Úřady
vyslaly sice několik policistů, kteří však neměli ani dosti malou příčinu k zakročení.
Vzdáváme všem účastníkům této zábavy nejupřímnější dík za jejich slušné jednání a
doufáme, že na příští zábavu nebude třeba žádného českého krajana nutiti, aby mezi nás
přišel.
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1907 prosinec 29, Duisburg. Ustavující valná hromada Českoslovanského vzdělávacího
spolku Pravoslav Veselý
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 5, 15. 1. 1908, s. 3, Z Duisburku
Zpráva o ustavující valné schůzi Českoslovanského vzdělávacího spolku Pravoslav Veselý
v Duisburku nad Rýnem. Živý pomník Pravoslavu Veselému postavilo dělnictvo české
založením Českoslovanského vzdělávacího spolku pod názvem Pravoslav Veselý v Duisburku
nad Rýnem. Přes třicet základních kamenů bylo v neděli dne 29. prosince m[inulého] r[oku]
sneseno do místnosti „Zur Lindenhof“ a po sloučení jich v jeden celek zahučela kolkolem
Píseň práce, píseň těch, jimž náš Pravoslav svůj život zasvětil. Schůzi zahájil krajan Šulc a po
uvítání četných hostů, zvláště delegací krajanských spolků z Düsseldorfu, ze Sterkrade,
z Moersu a Recklinghausenu, chápe se slova krajan Skalák z Düsseldorfu. Vřelými slovy
zdraví nově založený spolek a vyslovuje přání, aby spolky naše na dolním Rýně postavily
pevnou tvrz k hájení cti jména českého v cizině. Po něm ujímá se slova krajan Wagner ze
Sterkrade a poukazuje na úkoly našich spolků zahraničních, které nám nikdy nesmějí nechat
zapomenouti, že jsme v prvé řadě dělníci, a musí nás vésti tak, aby nikdy nebylo příčiny, aby
se na dělníka českého ze strany pohlíželo. Slibuje zároveň s krajanem Skalákem nás v naší
práci ze všech sil podporovati, ale jen po tak dlouho, pokud se budeme přísně držeti zásad
ryze dělnických.
Nato přistoupeno k volbě představenstva, do kteréhož zvoleni následující krajané: předsedou
krajan František Kašpar, náměstkem Jan Mařík; jednatelem krajan Josef Bednář, náměstkem
Karel Kadavý; pokladníkem Čeněk Holländer, náměstkem Antonín Jansa; knihovníkem Adolf
Guba, náměstkem Jan Pecháček; hospodářem Josef Mrázek; přísedícími Josef Kábrt a Jan
Schreiber; náhradníci: Petr Pecháček a Josef Hartmann; revisoři: František Kolářský a Florián
Cedivoda. Pak napomíná krajan Linhart z Düsseldorfu dbáti vždy více vzdělání nežli zábav a
doporučuje jíti za heslem: „V práci a vědění jest naše spasení“, za čež byl hlučným souhlasem
odměněn. Nato bylo usneseno přistoupiti k Sekretariátu českoslovanských zahraničních
spolků v Praze.
Nuže krajané! Dílo jest započato. Vzhůru k práci a činnosti! V našem na průmysl tak bohatém
okolí žije na sta českých krajanů v úplném neb částečném zapomenutí, kteří na emancipačním
boji českého proletariátu žádného podílu neberou. Úlohou naší musí býti nejenom své členy
vzdělávati, ale i tyto zdánlivě ztracené krajany ze spánku lhostejnosti a beznadějnosti
vyburcovati. Jen tak uctíme památku „buditele proletáře“, dřímajícího v Olšanech. Všem
krajanům, kteří nám své sympatie tak přátelským způsobem projevili, zvláště pak krajanům
z Düsseldorfu, kteří nám v naší práci radou i skutkem nápomocni byli a konečně i finanční
oběť v obnosu 15 marek nám přinesli, vzdáváme na tomto místě náš nejvřelejší dík. Zároveň
prosíme krajany a spolky, kdo by mohl jakou knihu postrádat, by nám ji laskavě pro naši
knihovnu daroval. Všem dárcům předem srdečný dík! Zásilky a dopisy nechť jsou zasílány na
jednatele Josefa Bednáře, Duisburg, Sternbuschweg 75.
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1908 leden 4–16, Duisburg. Městský policejní úřad v Duisburgu zjišťuje možnost dohledu
nad činností Českoslovanského vzdělávacího spolku Pravoslav Veselý
= Městský archiv Duisburg, fond 307, Spolkové záležitosti č. 72, Spisy týkající se spolku
Pravoslav Veselý (překlad z němčiny)
Policejní inspektor T. 4. 1. 1908 policejnímu okresu II s dotazem, zda okres může navrhnout
vhodnou osobu, která by mohla být využita jako tlumočník při schůzích Českoslovanského
spolku Pravoslav Veselý.
Policejní okres II, policejní komisař Riemhändler 9. 1. 1908: Zde není známa vhodná osoba.
Policejní inspektor T. 16. 1. 1908: Podle stanov se jedná o spolek, který nesleduje politické
cíle, nýbrž má jen společenský charakter. Otázka po tlumočníkovi může proto podle mého
mínění předběžně zůstat nevyřízena.
1908 leden 19, Recklinghausen. Další činnost Českého zábavního spolku Komenský
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 6, 1. 2. 1908, s. 6, Z Recklinghausenu
Ačkoli uplynula teprve tříměsíční doba, kdy jsme zasadili stromek, aniž bychom se nadáli
rozkvětu jeho, ukázal, že je ze zdravého jádra. Český zábavní spolek Komenský tímto sděluje
svoji čtvrtletní činnost. Dne 19. ledna 1908 odbýval svoji první valnou hromadu, ve které do
výboru zvoleni následující: Antonín Müller a Antonín Švarc předsedy, Josef Brunclík a Josef
Vrátný jednateli, Josef Jung a František Němeček pokladníky, Matyáš Benda a František
Procházka knihovníky, Václav Reišl hospodářem, Martin Cubr a Václav Němeček přísedící,
Josef Louda a Josef Pech náhradníky, Jan Vacek a Josef Roubic revisory účtů. Režisér divadla
Antonín Podhájský, jako spolkový kolportér Karel Benda.
Zakládajících členů čítal spolek 78, k nimž přistoupilo během čtvrt roku 64 členů a 9 členek,
z nichž jeden vyloučen a jeden odcestoval. Tedy čítá spolek 149 členů. Schůzí se odbývalo
11, a to jedna ustavující, tři měsíční a sedm výborových. Členské schůze navštíveny průměrně
81 členy. Zábav se pořádaly dvě, a to jedna taneční a druhá deklamatorní, která měla úspěch,
neb se předneslo 17 kupletů a výstupů, většinou ze života dělnického, které provedl režisér
Antonín Podhájský se svojí mladou generací obojího pohlaví. Ačkoliv naše děvčata a více
našich mladých krajanů mělo tu čest vystoupiti prvně na divadelním jevišti, přece se musí
všem vzdáti dík za slušné provedení.
Knihovna čítá 41 svazků, z nichž 31 zakoupeno prostřednictvím Dělnické akademie v Praze,
čtyři knihy daroval Ant. Podhájský, jednu daroval V. Reišl, jednu V. Kotrbatý, čtyři knihy a
19 kusů divadelních scén nám zaslali krajané z naší české domoviny: Fr. Švamberk tři knihy,
J. Bulán jednu knihu, 19 divadelních her a několik sólových výstupů darováno Unií
rakouských horníků v Nýřanech, zacož vyslovujeme všem krajanům mnoho díků.
Spolkový příjem činí 627 marek 88 feniků, vydání 443 marek 44 feniků. Jmění v inventáři
obnáší 443 marek 28 feniků a hotovost čistého jmění 184 marek 44 feniků, z něhož dvě
třetiny připadnou na další zakoupení knih. Spolek jest členem zahraničního sekretariátu
v Praze a odebírá obligátně Českého vystěhovalce, k čemuž usneseno odebírati více jiných
časopisů. Deputace vyslána jednou A. Janoušem a J. Vackem za účelem založení krajanského
spolku v Duisburku. který založen s významem pokrokovým. Nakonec promluveno o
záležitosti sjezdu českých zahraničních spolků sdružených při sekretariátu v Praze, který za
nutné uznán, k čemuž usneseno delegáta rozhodně vyslati. Dopisy buďte posílány na Ant.
Müllera, Ehsel, Hornestraße 46, Westfalen.
J. Brunclík, jednatel
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1908 leden 19, Moers. Ustavující valná schůze Českého pěvecko-vzdělávacího spolku
Komenský pro Moers a okolí
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 6, 1. 2. 1908, s. 6, Z Moersu
V neděli dne 19. ledna byli svoláni zdejší krajané, by se zúčastnili ustavující schůze výše
zmíněného spolku. Po zahájení schůze kr[ajanem] Brožkem bylo přikročeno ku čtení stanov,
pro které se rozpředla delší debata, neboť většina přítomných uznávala, že na těchto
stanovách jest potřeba oprav, ježto avšak již jedenkrát jsou úřady schváleny, že nezbývá než
na ně přistoupit a postupem času je zlepšiti. Za členy se přihlásilo 28 členů a 4 členky, dosti
malý to počet na množství Čechů zde usedlých. Však doufáme, že užitečnou a pokrokovou
prací získáme i další krajany. Při volbách byli zvoleni následující krajané: Karel Brožek
předsedou, Antonín Ondráček náměstkem, František Němeček jednatelem, Karel Erba
náměstkem, Karel Mach pokladníkem, Antonín Kaluha náměstkem, Antonín Mach
knihovníkem, Jan Telín náměstkem, Daniel Hofman prvním a Jan Laube druhým přísedícím,
Jan Vokurka a Václav Mach revisory, František Pešula učitelem zpěvu a František Schwarz
režisérem. Při pilných návrzích bylo usneseno, prozatím předplatit jedno číslo Českého
vystěhovalce. Návrh krajana Erby, by se přistoupilo k sekretariátu zahraničních spolků, byl
pro pokročilou dobu odkázán na příští měsíční schůzi. Měsíční schůze se konají každou
druhou neděli v měsíci v místnostech pana Jiřího Pesche, Kirchstraße v Meerbecku u Moersu
nad Rýnem.
Krajané! Čeká nás důležitá práce. Jméno velikého učitele národů, které náš spolek nese, volá
nás do práce, a to práce užitečné, neboť naším heslem musí býti: Vzděláním k osvětě a
osvětou k svobodě. Nesmíme nikdy zapomínati, že jsme dělníci a povinností naší jest hledět
k tomu, by nebylo na českého dělníka pohlíženo jako na člověka méněcenného nebo
nevzdělaného, jako se až doposud namnoze stává. Též i ostatní krajany žádáme, by nestavěli
se nepřátelsky proti tomuto nově založenému spolku a četně za členy přistupovali, by tento
mohl svým povinnostem zadost učiniti, a skutečně střediskem českého pokrokového dělnictva
se stal. Zároveň žádáme, který spolek nebo jednotlivec by mohl nějakou knihu postrádat, by
nám ji laskavě daroval, za čež srdečně předem děkujeme. Zásilky a dopisy buďtež zasílány na
jednatele Frant. Němečka, Meerbeck bei Moers am Rhein, Bismarckstrasse 44.
S krajanským pozdravem Karel Erba, t. č. místojednatel.

1908 leden 19, Sterkrade. Pololetní valná schůze Českého vzdělávacího spolku Lidumil
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 5, 15. 1. 1908, s. 5, Ze Sterkrade
V neděli dne 19. ledna 1908 odbýval Český vzdělávací spolek Lidumil ve Sterkrade,
Holtenstrasse 6, u pana Busche, pololetní valnou hromadu s tímto pořadem: 1. Zpráva
funkcionářů. 2. Volba výboru. 3. Volné návrhy.
Předseda Václav Srb zahájil o 4. hodině valnou hromadu za přítomnosti 26 členů.
Ze zpráv spolkových vyjímáme: Spolek založen byl 20. května 1907. Činnost do 31. prosince
1907 je následující: Spolek odbýval jednu ustavující schůzi, 12 výborových a 7 měsíčních
schůzí. Celková návštěva byla 328 členů a 26 hostů, nejvíce byla navštívena 34 členy a
nejméně 26 členy. Spolek odbýval tři přednášky, jeden přátelský večírek, přednášku „Život a
působení mistra Jana Husi“ a tři taneční zábavy. Spolek je členem dělnického Sekretariátu
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v Praze a též jest zastoupen u všeobecné úmrtní pokladny v Berlíně 12 členy. Dopisů došlo 20
a 45 bylo odesláno, mezi jiným též o vysvětlení, jak se zakládají krajanské spolky, což bylo
s největší pozorností vykonáno. Spolek čítal 64 členů a 4 členky, z nich za tu dobu
odcestovalo 15 a jedna členka a 9 vyloučeno bylo pro neplacení příspěvků, takže spolek čítá
ku koci roku 40 členů a 3 členky. Celkem měl spolek příjmů 883,69 marek, vydání 747,83
marek, takže zbývá v pokladně 135,86 marek. Vedle toho zařízen podpůrný fond, jenž má
39,50 marek. V knihovně nachází se 85 knih vázaných, 135 nevázaných, a rozděleny jsou
následovně (v závorce uvedeny jsou nevázané): beletrie 33 (73), románových 28 (62),
vědeckých 8 (24), historických 3 (2), cestopisných 3 (1), časopisy 3, dějinných 2 (7),
životopisných 2 (5), prostonárodních 2 (5), dramatických 1 (2), zdravovědeckých 1. Vedle
toho má spolek 150 sešitů České kroniky. Čtení se zúčastnilo 16 členů a 3 členky, již pročetli
34 svazky: románů 10, vědeckých 4, dějinných 2, historických 2, periodických 2,
beletristických 14. […] Časopisů odebírá se 15 Českého vystěhovalce, Sborník mládeže, Rudé
květy a Dělnické listy. Soukromě odebírají krajani Práva lidu 4 čísla, Naši dobu a Národní
obzor. Dvacet krajanů jest při hornickém svazu německém, kteří vesměs dostávají český
časopis Na zdar.
Do výboru zvoleni byli následující krajané: 1. předsedou Václav Srb, 2. předsedou Gustav
Mrnka, 1. zapisovatelem Josef Frolík, 2. zapisovatelem František Valenta, pokladníkem
Jindřich Kříž, účetním Vilém Oliverius, 1. knihovníkem František Kleprdlík, 2. knihovníkem
Josef Ott, hospodářem Jan Vácha, přísedícími Václav Houdek a Josef Bauer, náhradníky
František Wagner a Josef Suchopár, revisory Václav Vavřina a František Hurták. Usneseno
bylo odbývání výborových schůzí každou první a čtvrtou neděli, členských schůzí každou
druhou neděli v měsíci vždy o 3. hodině odpolední.
Zde v okolí Sterkrade a Osterfeldu žije více jak sto krajanů, až na malé procento jsou odboru
hornicko-hutnického. Že má tak malý zájem pro spolkový život, vězí v příčinách, jež známy
jsou ze severních Čech, a též jest známo, že české hornictvo posud málo chápe nutnost
sebevzdělání. Než se spolek založil, co bylo chlubení, co jeden každý v severních Čechách a
v Čechách vůbec prodělal. Jakmile spolek vstoupil v život, ukazuje se, že mnozí naši čeští
krajané jsou pro všecko, ale nejraději jsou pro to, co nic nestojí. Jedni nepřistoupili ke spolku
proto, že Právo lidu nedalo zaměstnání soudruhu Krismanovi, druzí nesmí přistoupit proto, že
žena nechce a poručí muži slovy: „Když si koupíš kolo, nesmíš přistoupiti ku ke spolku.“
Krajan, chce-li míti kolo, nesmí přistoupiti ku ke spolku. A tak to chodí dále. Doufáme, že se
krajané po čase umoudří, zanechají zbytečného povídání a stanou se členy spolku, jehož jeden
každý potřebuje.
Sluší podotknouti, že 27. listopadu 1907 (uveřejňujeme opožděně) doprovodili jsme na
sterkradský hřbitov krajana Josefa Stanečka, jenž u nás nebyl členem spolku, znám byl nám
z hnutí dělnického od roku 1881, v němž se žádné cesty ani práce nelekal. Byl neustále
členem spolků ve Mstišově a Bystřici a jich podporovatelem. Ačkoliv delší dobu již
nepracoval, rád čítal dělnickou literaturu a zejména velkou radost měl z vítězství strany
sociálně demokratické při posledních volbách. Jeho slova byla vždy: „Přece jsem se dočkal,
že práce naše nebyla marná.“ Jen to nechtěl, aby zde v Porýnsku zemřel, avšak neušel tomu.
Čest budiž jeho památce! Krajani ze Sterkrade připravují se dáti na jeho hrob desku. Franta
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1908 únor 1, Duisburg. Závěry členské schůze Českoslovanského vzdělávacího spolku
Pravoslav Veselý
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 7, 15. 2. 1908, s. 6, Z Duisburka
Českoslovanský spolek Pravoslav Veselý v Duisburku konal dne 1. února členskou schůzi, na
níž bylo usneseno obeslati sjezd zahraničných českých spolků v Praze. Jelikož pak náš nový
spolek není v stavu vlastního delegáta vyslati, zvolen tříčlenný výbor, kterému dáno za úkol,
vstoupiti se spolky sousedními ve vyjednávání za účelem vyslání delegáta společného.
Zároveň jim dáno za úkol vypracovati společně s výbory spolků sousedních některé návrhy ku
sjezdu. Výbory těchto spolků sejdou se dne 16. t. m. [= února 1908] do Sterkrade. – Při této
příležitosti vzdáváme krajanům ze Sterkrade a Kolína nad Rýnem srdečný dík za darování
nám celé řady knih, které nám odevzdány byly dne 26. ledna při našem přátelském večírku.
Budeme dbáti toho, aby tento základ naší knihovny přinesl spolku našemu žádoucích
výsledků.
Za Českoslovanský spolek Pravoslav Veselý:
Josef Bednář, t.č. jednatel.

1908 únor 10, Düsseldorf. Odpověď Českoslovanského spolku Hus v anketě zahraničního
odboru Národní rady české o sociálních poměrech českých krajanů v Německu
= Národní archiv Praha, Národní rada česká, Z 1900–1918, fasc. 169: Dotazník, č. 617/1908
(kart. 3)
Česko-slov[anský] spolek Hus Düsseldorf
Slavnému zahraničnímu odboru Národní rady české!

Düsseldorf, dne 10. února 1908

Váš ct[ěný] dopis ze dne 8./1. jsme obdrželi, jest nám však líto, že otázky Vaše musíme
zodpověděti záporně. Ve zdejším městě ani v okolí nenalézají se žádné české hotely,
restaurace nebo pod[obné] živnosti, ani nestává žádný podnik český obchodní neb
průmyslový. Zdejší krajané jsou až na několik menších živnostníků dělníci různých řemesel a
z nich není žádnému možno nějaké zastupitelství některé firmy převzíti. Též otázku poslední
stran zaměstnání pro dělnictvo nemůžeme příznivěji zodpověděti, poněvadž tento čas jest zde
též citelný nedostatek o práci jako v jiných zemích; máme mezi sebou též několik krajanů
různého povolání, kteří jsou již delší čas bez zaměstnání. Ostatně má skorem každý z nás ve
svém domově nějaké přátele neb známé, a tak vždy když zde nějaká místa prázdna jsou,
bývají buď prostřednictvím spolku neb jednotlivých krajanů našimi lidmi obsazena, a tím
aspoň víme, že sem nedostaneme takové dělníky, kteří by zdejší pracovní podmínky kazili a
tím jménu českého dělníka zde jen hanbu působili.
Za Českoslov[anský] spolek v Düsseldorfu
Fr[antišek] Macharáček, t.č. předseda

Josef Linhart, t.č. jednatel

1908 únor 16, Sterkrade. Porada spolků Porýní a Vestfálska o obeslání sjezdu
českoslovanských zahraničních spolků
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 10, 1. 4. 1908, s. 3, Z hranic vestfálsko-porýnských
Za účelem dohody o obeslání sjezdu, svolávaného Sekretariátem zahraničních spolků do
Prahy, konala se přátelská porada dne 16. února, které zúčastnily se spolky: Hus
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v Düsseldorfu, dále Komenský v Recklinghausenu, Pravoslav Veselý Duisburg, Komenský
v Moersu a Lidumil v Sterkrade. Výsledek porady byl, že spolky Hus v Düsseldorfu a
Komenský v Recklinghausenu vyšlou každý svého zástupce. Další tři spolky vyšlou delegáta
společného. Výlohy pro delegáty po delší úvaze odhadnuty na 120 marek. V záležitosti
jednání sjezdu uloženo delegátům podati na sjezdu následující návrhy: 1. Zřízení fondu
úmrtní pokladny. 2. Zřízení fondu ochranného a cestovního. Příspěvek ku těmto fondům by
stanoven byl sjezdem, aby byl pro všechny členy povinný. 3. By vydán byl pro české
vystěhovalce kalendář. 4. By časopis Český vystěhovalec byl ve větším rozsahu vydáván, aby
přinášeti mohl též zprávy o mezinárodním právu atd. 5. Aby veškeré spolky vedly též agendu
o poptávce trhu práce a šetření své by sdělily Sekretariátu, který zase cestou organisace mohl
by práci členům zaopatřiti. Spolky by měly mravní povinnost zprostředkovávati při tomto
ustanovení, kterým by se předešlo mnohému utrpení, které zažije často krajan práci hledající.
Dále projeven náhled, který setkal se se všobecným souhlasem, by spolky právě zúčastněné
alespoň jednou za měsíc k přátelským poradám se scházely. Tím nabylo by se širších
vědomostí jak o místních poměrech, tak i o životě našem krajanském. Tyto přátelské schůzky
doporučeno konat v Duisburgu. Doufejme, že snahy naše přispějí k vývinu našich
krajanských spolků ve Vestfálsko-Porýnsku.
S pozdravem za přátelské spolky

Josef Brunclík

1908 březen 1, Recklinghausen. Informace o datech schůzí, vybírání příspěvků, půjčování
knih a vzdělávacím kursu v Českém zábavním spolku Komenský
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 8, 1. 3. 1908, s. 7, Z Recklinghausenu
Český zábavní spolek Komenský dává tímto členstvu na vědomí odbývání schůzí: měsíční
schůze každou 4. neděli o 2. hodině odpolední a výborové schůze každou druhou neděli o 2.
hodině odpolední, měsíční příspěvky se přijímají každou třetí neděli po 2. hodině odpolední,
při čemž se ušlechtilá zábava provozovati hodlá. Knihovna jest k službám každou neděli od 2
do 4 hodin odpoledne, pročež si vezme každý krajan toto na vědomí, aby neobtěžoval
knihovníka v neurčitou dobu, čímž se zajisté nejlepší pořádek udrží. Dále se dává členstvu na
vědomí, že kurs těsnopisný započne svoji činnost na začátku března. Přihlášky k tomuto
přijímá učitel těsnopisu krajan Vincenc Vítek, což se děje vše bezplatně.

1908 březen – 1909 jaro, Moers. Český dělník František Tomsa vzpomíná na jednoroční
pracovní působení v Mülheimu a Moersu v Porýní
= Archiv Národního technického muzea Praha, Sbírka rukopisů, č. 153, originál v češtině,
psáno v dubnu 1940. Částečně uveřejněno ve sbírce Adolf BRANALD – Jan KLEPL: Život a
dílo. Ze vzpomínek pracujících, díl 2. Praha, Národní technické muzeum 1953, s. 257–262
Česká kolonie v Porýní, která se utvořila při otevření nových kamenouhelných dolů v Moersu,
ležícím na trati Duisburg-Cleve, i v dalších okolních městech a obcích: Homberg, Hochheide,
Meerbeck aj., pozůstávala nejvíce z Čechů horníků, kteří se sem přistěhovali z Duchcovska,
Mostecka, Rakovnicka a Plzeňska. Chci se především zmíniti o tom, jak také mne osud zavál
mezi české krajany v Moersu. Pokud vím, byl jsem z celé oblasti severovýchodních Čech
mezi nimi jediný.
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V březnu roku 1908 rozhodl jsem se odcestovati za prací do Německa a na dopis přítele V. S.,
který mi psal, že tam určitě práci najdu, odejel jsem přes Podmokly, Drážďany, Lipsko,
Erfurt, Kassel a Elberfeld do Mülheimu nad Rýnem. Zajímavá episoda přihodila se mi po
cestě na nádraží v Lipsku. Při nastupování do vlaku v Podmoklech dostal jsem se náhodou do
vozu, který byl obsazen maďarskými vystěhovalci, kteří odjížděli do Ameriky přes Brémy.
Někteří znali slovensky, takže jsem se s nimi česky dorozuměl a dobře bavil. Na nádraží
v Lipsku museli jsme přestupovati. Agent, který vedl vystěhovalecký transport do Bremen,
nechtěl mne propustiti v domnění, že patřím též k transportu. Podnes často vzpomínám, jak by
asi osud byl se mnou zatočil, kdybych byl tehdy nechal agenta v omylu a přidal se ku
transportu, zda bych se byl dostal do Ameriky jako slepý pasažér. Pravděpodobnější však je,
že by mne byli dovezli nejdále do Bremen a zde by poznali omyl.
Takto se však stalo, že druhého dne odpoledne vystoupil jsem v nádraží Mülheim am Rhein a
podle adresy vykročil jsem hledati přítele V. S. Vykračuji si s kufříkem v ruce, prohlížím
výklady a pojednou slyším: „Nazdar, Franto, tak už jsi tady?“ Přítel V. S. stojí přede mnou.
Další šlo rychle. Do nejbližší restaurace a už se pilo. Ubytování vyřízeno rovněž hladce, a že
zbývalo do večera ještě dosti času, šli jsme se projíti po nábřeží Rýna. Odtud poprvé viděl
jsem na protějším břehu věže kolínského dómu a krásnou panorámu Kolína. Po dobu mého
pobytu navštěvovali jsme s přítelem různé zajímavosti v Kolíně, kterých je nemalý počet.
Hlavně rozsáhlá zoologická zahrada na břehu Rýna, různá panoptika, varietni divadlo,
loutková scéna v Gastanově panoptiku, kde se předvádí kolínským nářečím aj. Malebné bylo
katolické procesí o Božím těle, neboť Kolín a celé Porýnsko jest převážně katolické.
Druhý den nastoupil jsem již práci. Zde byly poměry takové, že v jarních měsících od dubna
do června byl pracovních sil v oboru malířském, čalounickém a natěračském velký
nedostatek, neboť jest zde ustáleným zvykem, že každý chce svůj byt i dům mít v pořádku
hned na jaře. Proto byla také práce v těchto oborech velice slušně placena. Životní potřeby
byly v poměru k výdělku levné a celá životní úroveň lepší než u nás doma. Každého cizincedělníka zde překvapí pohostinnost zdejšího obyvatelstva. Pracuje-li dělník vyslaný
zaměstnavatelem kdekoliv v privátním bytě nebo domě, všude obdrží odpolední svačinu a
musí zasednout s rodinou ke stolu. Pracuje-li na novostavbě ještě neobydlené, může jíti do
nejbližšího domu, kde mu kávu, kterou si přinese, ohřejí a zasedne rovněž s rodinou, což
považují místní lidé ne za prokázanou laskavost, ale za povinnost vůči pracujícím.
Konjunktura a dobrá sezóna trvá však jen do konce června. Vše musí jíti americkým tempem
a v červenci je téměř po práci. Je-li tu a tam ještě nějaká, stačí na ni domácí síly, kdežto
cizinci se propuštějí. Tak se stalo i mně. Bylo nutno hledati práci jakoukoliv. Po
několikadenním marném hledání setkal jsem se náhodou na rakousko-uherském konsulátě se
dvěma krajany. Na konsulátě konaly se právě odvody rak[ousko]-uher[ských] příslušníků.
Z celého obvodu konsulátu byli zde všichni povinní k odvodu. Lékařskou prohlídku konal
říšskoněmecký plukovní lékař a každý odvodem povinný musel zaplatiti za prohlídku 5
marek. Jaký krásný příjem měl tento pán, uvážíme-li že bylo zde několik set odvodem
povinných. Tehdejších pět marek byla průměrná denní mzda řemeslníka a taková prohlídka
trvala nejvýše snad 20 vteřin. Budiž však podotknuto, pokud jsem se dověděl, bylo tenkráte za
„tauglich“ [schopen] uznáno velmi malé procento, přibližně čtyři nebo pět ze sta. V rozmluvě
se zmíněnými krajany, kteří byli též u odvodu, na můj dotaz, neví-li o nějaké práci, řekli mi,
že u nich v Moersu v uhelných dolech mohu práci dostat kdykoliv. Domluvili jsme se a druhý
den ujížděl jsem k Moersu a nastoupil práci jako „Schlepper“ (posunovač vozíků) v dole. Byt
obdržel jsem u manželů Konvalinkových v E-Strasse číslo 3. Byla to řádná rodina a podnes
vzpomínám, jak mne, neznámého člověka, celých 14 dní, než jsem dostal první výplatu,
stravovali, neboť jsem byl již bez peněz.
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Uhelné doly v Moersu měly jméno „Zeche Rheinpreussen“. Bylo zde pět šachet a šestá se
právě v roce 1909 hloubila. Byly značeny Schacht I, Schacht II atd., a činily souvislý řetěz na
západ k holandským hranicím. Uhlí je zde prvotřídní jakosti ve hloubce 200 až 300 metrů,
vrstva průměrně 1½ až 2 metry silná, má v zemi svah asi 30°. Dolovalo se zde již tehdy se
všemi vymoženostmi techniky, spotřebovala se zde spousta dříví na podpěry vyrubaných
slojí. Když tyto doly byly otevírány (asi na počátku tohoto století), byly zde daleko lepší
výdělkové možnosti nežli v uhelných revírech v Čechách, takže každý horník, kterému to jen
poněkud bylo možno, odcestoval se sem i s rodinou. Čechů bylo zde již předtím dosti, hlavně
ve Vestfálsku v Recklinghausen, Essenu a jinde, kde mimo horníků bylo též dosti řemeslníků
Čechů. V roce 1907 byla v Moersu již veliká kolonie několika národů, jakýsi malý Babylon.
Kolonie měla již několik set domů. Ulice byly označeny poze písmeny A-Strasse, B-Strasse
atd., byla zde již i Z-Strasse. Jednotlivé byty pak byly značeny M.R., M.L., G.R., G.L., což
značilo Mitte rechts, Mitte links, Gübel rechts, Gübel links, dle toho, jak byl vchod do bytu.
Zněla-li adresa například Václav Novák, Moers, Kolonie, D-Strasse Nr. 18 G.R., znamenalo
to, že adresát bydlí v čísle 18, postranní vchod vpravo. Mitte rechts nebo Mitte links byly
vhody z průčelí z ulice vpravo nebo vlevo. Každý byt byl úplně oddělen zvláštním vchodem a
plotem. Každý domek měl tři, čtyři až šest bytů se zahrádkou vpředu i ve dvoře. Nebylo
žádnou zvláštností, že se rodiny v některém domku vůbec nestýkaly a neznaly, byly-li různé
národnosti. Byli zde usídleni hlavně Poláci z Poznaňska, Češi a Němci z českého pohraničí,
Slovinci, Italové, Maďaři, Srbové z Bosny a Dalmacie, v menším počtu Holanďané. Domácí
Němci, kteří byli většinou jako úředníci, důlní dozorci, lezci, bydleli ponejvíce mimo kolonii
ve vlastních domech.
Každý nájemce v kolonii mohl si krmiti králíky, kozu i vepře, což zvláště mezi Čechy bylo
zvykem. Často se stávalo, že objevily se na sloupech telegr[afního] vedení neb na plotech
malé pakátky ručně psané, které hlásaly, že „dobré domácí jitrničky ze zabíjačky dnes na
prodej u Josefa Sýkory v E-Strasse č. 5“. U nás doma něco podobného nebylo myslitelno,
neboť první, kdo by přišel k takové zabíjačce, byl by strážník nebo četník pro pokutu za
někalou soutěř řezníkům.
Jak již dříve podotknuto, když se ve zdejším uhelném revíru počalo dolovati, usazovali se zde
horníci ze všech končin, neboť zde byla možnost lepší existence než jinde, mohlo se zde
dobře žít. Češi měli zde své krejčí, švadleny, obuvníky, fotografa i jiné živnostníky, jako
obchodníka s pivem, který rozvážel pivo po domácnostech. Každá rodina měla stále ve sklepě
bedničku s lahvovým pivem. Byly pořádány sousedské besedy, jednou u toho, podruhé zase u
jiného krajana, když se vypilo jeho pivo, přinesl druhý soused svoje, zpívalo se a hrálo, a
často se pak společnost rozjařená a některý i v podroušeném stavu vracel domů. Horník J. K.,
takto vyučený řezník, obstarával krajanům zabíjačky, ze kterých se mohlo prodávati veřejně,
jak bylo již zmíněno. Dotyčný řezník měl jako firmu ne snad jako nápis na domě, ale před
domem měl postaveny velké necky na paření prasat, které tam snad stály po celý rok.
Pospolitý život mezi českými krajany byl zpočátku, kdy se tamní kolonie tvořila, úplně klidný
a přátelský. Byl zde založen spolek Bratrská láska, kde se krajané scházeli k besedám, pak
hudební spolek Lyra, který zde byl velice populární, neboť než sem přišli Čechové, nebyla
zde snad ani žádná kapela, neboť je známo, kde jsou ve světě muzikanti, jsou jistě mezi nimi
Češi. Dále zde byla těl[ocvičná] jednota Sokol, která pořádala i veřejná cvičení a byla
obdivována i domácími Němci. Z českých časopisů četly se zde hlavně hornický časopis Na
zdar, Český vystěhovalec, Právo lidu, plzeňská Nová doba, Sokol odebíral Ruch a Nový lid
z Brna, ale také, a to snad nejvíce, se zde kolportovaly jako všude mezi hornictvem různé
krváky vydávané Al[oisem] Hynkem v Praze. Nejveseleji bývalo ve dnech výplaty, kdy ve
všech hostincích a výčepech bývalo živo. Tu vystupovali různí zpěváci, hudebníco, tyrolští
jodleři, eskamotéři, fakiři, dokonce i exotické tanečnice někde z tichomořských ostrovů
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podivného tvaru lebky, ti všichni odnesli odtud vždy značnou část mzdy horníků. Že byli i
takoví horníci, kteří celou výplatu prolili hrdlem, netřeba podotýkati. Druhý den po výplatě
všichni takoví lapači peněz zmizeli neznámo kam, aby se o příští výplatě znovu vynořili.
Během doby, kdy se otevíraly další šachty a přicházeli noví vystěhovalci a mezi nimi Češi,
založen byl další spolek Českoslovanský pěvecko-vzdělávací spolek Komenský, který v letech
1908–1909 byl nejpočetnější, a činnost jeho se slibně vyvíjela pořádáním divadel, zábav aj.
Jeho podniky bývaly plně navštíveny i vzdělanými krajany z okolních míst. Konečně byl zde
Spolek divadelních ochotníků Tyl. Bylo tedy v české kolonii v Moersu, čítající s dětmi asi
kolem 1000 duší, pět českých spolků, což je jistě více než dosti. V ohledu populačním byko
zde nejen u Čechů, ale i u všech ostatních národností, postaráno dostatečně, aby nezanikly.
Průměrný počet dětí v rodině byl od tří do šesti i více. Jiná jest však otázka, zdali tyto děti
zůstaly věrné svému mateřskému jazyku a národu, neboť školy zde byly pouze německé a
povinnost docházky školní velice přísná. Zůstalo-li dítě půl dne doma, museli rodiče zaslati
písemnou omluvu s důvodem.
V cizině zůstávají naši dělníci věrni své vlasti a svému mateřskému jazyku. Drží se v houfu,
zakládají české kolonie, čtou české knihy, hrají české divadlo a učí doma své děti mateřštině.
České kolonie v Moersu, výspa jako dlaň – kolem cizí moře. Jsou ztráty. Přibývá
obojživelníků, kteří zapomínají hovořit česky, drmolíce přitom nedokonale němčinu.
Krajanský houf se však brání statečně, a jsou-li ztráty, jsou také vítězství. Spolek divadelních
ochotníků Tyl, který byl založen členy vystouplými ze spolku Komenský, měl sice několik
dosti schopných jedinců, avšak většina těch, kteří později přistoupili, byli členové, kteří
vychodili pouze německou školu ve zněmčeném území, takže neuměli ani správně česky čísti
a psáti. Německy ovšem také ne, jak ani jinak nebylo možno. Byla sice u nich dobrá vůle i
chuť hráti divadlo, ale ne snad za účelem sebevzdělání a k podpoře národního uvědomění,
nýbrž víceméně proto, aby se ukázali na jevišti a „aby si zahráli“. Byly i případy, že se
takovému ochotníku nebo ochotnici musela úloha napsati švabachem s německou
gramatickou výslovností, poněvadž z knížky nedovedl čísti. Jaká to byla práce při výběru
účinkujících, je pochopitelno. Ostatně i obecenstvo, které divadlo navštívilo, nebylo náročné
na nějaké umělecké výkony z týchž důvodů jako účinkující a přehlédlo nějakou tu vadu nebo
nedostatek při hře. Z divadelních představení, které tehdy sehrál spolek Tyl, nejlépe se
vydařily České Amazonky od J. K. Tyla a Trestanci na Špilberku od Jana Poláčka. Plakáty
k těmto i všem podnikům tištěny byly v Čechách u Schreibra v Kolíně nad Labem a částečně i
v Moersu. Tyto plakáty mohly se vylepovat na veřejných návěstních sloupech jako jiné
vyhlášky. V Čechách ve zněmčeném území něco podobného bylo by nemyslitelně. A přece
německé úřady se neobávaly, že by se mohlo město Moers počeštit.
Divadelní sál byl v restauraci „U Heyera“, byl vybaven slušným jevištěm a propůjčován
zdarma, a mimoto obdržel spolek od majitele restaurace podíl na zisku z výčepu nápojů i
podávaných jídel, neboť při divadle bývalo restaurační zařízení. Tato okolnost rovněž
charakterisuje odlišné poměry tamní od poměrů našich. Podíl na zisku řídil se ovšem dle tržby
a zisku hostinského. U nás se naopak musí ze sálu ještě platiti.
O podrobné činnosti všech českých spolků zdejších nemohu podati bližších zpráv. Pouze o
divadelním spolku Tyl, jehož jsem byl členem. Okolnost, proč jsem se stal členem právě
tohoto spolku, vysvítá z toho, že náhodou první krajané, s kterými jsem se zde seznámil, byli
právě členy tohoto nedávno založeného spolku. Neznaje ještě zdejší poměry a v domněnce, že
jest to jediný zde stávající český spolek, a konečně jako milovník divadla a zpěvák přistoupil
jsem na jejich žádost bez váhání, a teprve pak dověděl jsem se o ostatních spolcích. Proč bylo
zde tolik spolků českých založeno, není mi známo, pravděpodobně však byla to nesvornost
krajanů, různé malicherné osobní spory, které končily tím, že někteří vystoupili ze spolku a
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založili nový „trucspolek“, jak se asi také stalo u spolku Tyl. V osobním styku byli všichni
krajané zadobře, ve spolcích byli protivníky. Jaký účel mají takovéto „spolky“ a jak poslouží
jejich činnost naší národní věci v cizím prostředí, jest pochopitelné. Nejvíce na újmu
porozumění byla činnost různých politických mudrců, kteří již tehdy zasívali rozkol všude,
kde se začala národní pospolitost probouzeti. Scházela zde autorita, která by pevnou rukou
řídila celou činnost.
Jelikož však z těchto pěti spolků každý chtěl pořádati nějaký podnik, buď zábavu nebo
divadlo, došlo k tomu, že policejní úřad města Moersu omezil povolování těchto zábav i
jiných podniků s poukazem, že Češi prý chtějí pořádati jen samé zábavy a že mohou též
navštěvovati a podpořiti místní biograf, který již tenkrát hrál dvakrát týdně od tří hodin
odpoledne do deseti hodin večer. Po pravdě uvedeno, Češi také tento biograf pilně
našětěvovali. Mimoto, jak již uvedeno, vyskytovaly se stálé rozmíšky mezi krajany ve
spolcích, dokonce i v Českém vystěhovalci objevily se nechutné polemiky, které samozřejmě
musely míti odezvu i ve vlasti vzhledem k tomu, že časopis Český vystěhovalec byl tištěn
v Čechách. Tyto poměry nemohly býti ku prospěchu nikomu, což také uznali i členové stojící
v popředí spolkovém. Na návod starosty Sokola, br[atra] Václava Klementa, usneseno sehráti
výpravnější divadelní hru a volena hra Jan Hus, kterou napsal Matija Ban. Účinkovati měli
nejschopnější členové ze všech spolků. Spolek Komenský se však k této akci nepřidružil.
Historické kroje vypůjčeny z města Krefeldu, hra byla nastudována s opravdovým zájmem a
chutí. Z technických příčin hrána však o několik dní později s krásným úspěchem morálním i
finančním.
Snad by se podařilo i nadále udržeti a upevňovati krajanskou soudržnost, pomýšlelo se již na
zrušení všech spolků a sloučení v jeden, ale tu zase zasáhla neblaze okolnost jiná. Na dolech
počala se již od jara 1909 omezovati práce a snižovati platy. Každý týden byly vyhlášky, že
„z nedostatku odbytu uhlí pracuje se pouze pět dní v týdnu“, pak už jen čtyři. To ovšem
nepřispělo ku spokojenosti dělnictva a ubýval také zájem o práci spolkovou. Tak jako se kdysi
počaly zde sociální poměry rychlým tempem zlepšovati, tak zase nyní počaly klesati
k horšímu. Co bylo toho příčinou, těžko zjistiti. I já počal uvažovati o tom, jak při nastoupení
práce byl jsem ujišťován, že za půl roku budu mít daleko lepší plat, a teď místo zvýšení byl
mi snížen. Z té příčiny a také z důvodů rodinných rozhodl jsem se k návratu do vlasti.
Vystoupil jsem z práce bez výpovědi a za to mi byla sražena mzda za šest dní. Domovský list,
který jsem měl na policejním úřadě v Moersu, byl mi vydán, ale musel jsem ku všemu ještě
zaplatiti na půl roku předem daně. Tu jsem teprve poznal, že při zdejší lepší poněkud životní
existenci uměly zase jiným způsobem něměcké úřady cizí příslušníky důkladně přiskřípnout.
Dal jsem Moersu sbohem a cestou domů uvědomil jsem si pravdivost starého přísloví, že
„všude dobře, doma nejlíp“.
Tím končí moje vzpomínky na Moers, a k doplnění dlužno ještě poznamenati, že z dopisů,
které jsem po nějaký čas od krajanů z Moersu dostával, zvěděl jsem, že valná část jich odjela
brzy potom do Kanady a Spojených států. Tak pravděpodobně zanikly asi české spolky vůbec,
ne-li tehdy, tedy jistě při vypuknutí války světové, o tom však není mi nic více známo.
F[rantišek] T[omsa]
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1908 květen 31, Sterkrade. Pozvání na výroční slavnost Českého vzdělávacího spolku
Lidumil
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 10, 15. 1. 4. 1908, s. 6, Sterkrade (Předběžné oznámení)
Český vzdělávací spolek Lidumil ve Sterkrade u pana Heinricha Busche odbývá v neděli dne
31. května 1908, ve 4 hodiny odpoledne první základní slavnost svého jednoročního trvání,
spojenou s přednáškou a divadelním představením. Hráti se bude drama Karel Havlíček
Borovský. Žádáme veškeré okolní spolky, by na tento den nic nepořádaly a poctily nás
návštěvou. Jakož i vzdálenější spolky žádáme, by nás poctily delegátem neb přípisem, a tak
naši slavnost nám zpříjemnili.

1908 květen 31, Sterkrade. Porada obvodního kroužku krajanských spolků PorýníVestfálska
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 16, 1. 7. 1908, s. 3, Z hranic vestfálsko-porýnských
Českoslovanské spolky Hus v Düsseldorfu, Pravoslav Veselý v Duisburgu, Lidumil ve
Sterkrade, Komenský v Moersu, Komenský v Recklinghausenu a Šumava v Suderwichu
odbývaly dne 31. května společnou obvodní poradu ve Sterkrade. Předsedou zvolen kr[ajan]
František Wagner (Sterkrade), zapisovatelem J. Bednář (Duisburg). Denní pořádek byl
následující: 1. Volba obvodního důvěrníka. 2. Projednání návrhu ku sjezdu. 3. Agitace. 4.
Různé. Vzhledem k tomu, že zúčastněné spolky nebyly stejným počtem zastoupeny, přijímá
se návrh, aby při hlasování byl odezdán za každý spolek jeden hlas. Nato přistoupeno
k dennímu pořádku. Obvodním důvěrníkem zvolen jednohlasně kr[ajan] Wagner (Sterkrade)
na dobu půl roku, který bude obvodní schůze svolávat do míst, jak toho bude kdy potřebí.
Nejdůležitějším bodem schůze byla otázka našeho sjezdu. Krajané z Moersu a Duisburgu
doporučují sjezdu pracovati všemi silami k tomu, aby náš list Český vystěhovalec mohl se státi
týdeníkem. Krajané sterkradští přejí si mimo to, aby byl obsažnější a vycházel ve formátu,
který by se hodil do vazby. Má přinášeti články výchovné a hospodářské. Zprávy politické a
parlamentární jen pokud se týkají zájmů vystěhovaleckých. Návrhy tyto jednohlasně přijaty.
Krajané z Moersu, Duisburgu a Düsseldorfu doporučují ochranný fond pro vypovězence.
Přijat návrh krajanů duisburgských jednohlasně dáti delegátům plnou moc hlasovati pro tento
fond až do 10 feniků za každého člena měsíčně. Zavedení úmrtního fondu přijímá se třemi
proti dvěma hlasům. Podpora cestovní se zamítá.
Pro vydání kaledářů kapesního a rodinného hlasují tři spolky; pro kalendář pouze kapesní dva
a proti vydání kalendáře jeden spolek z důvodu, aby jeden dělnický podnik druhému
nekonkuroval. Recklinghausen navrhuje podporu nemocenskou, což se odkládá na dobu
pozdější. Krajané z Moersu žádají působiti k tomu, aby se sjezdy neodbývaly častěji než
jednou ve dvou letech, což se schvaluje. Spolek Komenský z Moersu navrhuje pod bodem 3
„Agitace“, aby se hlavní zřetel věnoval mzdovým hnutím v našem okolí, o kterých se mají
naše spolky sousední vzájemně zpravovati. Krajan Wagner poukazuje na různé zlořády mezi
Čechy za hranicemi, dále na řádění agentů, kteří se hlavně na verbování našich krajanů vrhají,
a myslí, že bude naší úlohou těmto verbířům jejich nekalé dílo mařiti. Usneseno, že jest každý
obvodní spolek povinen každý jednotlivý případ oznámiti důvěrníkovi, který zpraví spolky
ostatní a případně dělnické časopisy. Mezi různým navrhuje kr[ajan] Němeček
(Recklinghausen), aby se při našich spolcích zřídily tiskové komise. Ponecháno jednotlivým
spolků, k zařízení dle jejich místních poměrů. Nato kr[ajan] Wagner s přáním mnoha zdaru
v další práci společné schůzi rozpouští.
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1908 červen 1, Recklinghausen. Sociální podpora poskytnutá Českoslovanským zábavním
spolkem Komenský
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 14, 1. 6. 1908, s. 7, Poděkování
Podepsaní projevují tímto nejsrdečnější díky za podporu, která jim byla při jejich
nedostatečmých domácích poměrech prostřednictvím Českoslovanského zábavního spolku
Komenský v Recklinghausenu udílena. K účelu tomu shledáno od členů spolku 107,85 marek,
ze spolkové pokladny povoleno 30 marek, což činí dohromady 137,85 marek, z nichž obdržel
kr[ajan] Josef Sedláček 75,70 marek, kr[ajan] Alois Hebeda 31,35 marek a manželka po
zemřelém kr[ajanu] Josefu Kalupovi 30,80 marek. Vzdáváme tímto všem dárcům vřelý dik.
Josef Sedláček, Alois Hebeda a manželka po zemřelém kr[ajanu] Josefu Kalupovi.

1908 červen 1, Recklinghausen. Inzerát českého krejčovského závodu v Recklinghausenu
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 14, 1. 6. 1908, s. 7, Do Recklinghausenu! (a v dalších číslech)
Josef Koskuba, krejčí v Recklinghausenu, Horneburgerstrasse 47, doporučuje se ctěným
krajanům ku zhotovení moderních obleků dle míry. Ceny mírné. Úprava vkusná.

1908 červenec 1, Moers. Znepokojení nad rozpory mezi místními krajanskými spolky a
kritika katolické i evangelické náboženské agitace
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 16, 1. 7. 1908, s. 3, Z Moersu na Rýnu
Chápu se pera, bych rozhárané poměry, které mezi zdejšími emigranty, českými horníky,
poslední dobou zavládly, s veřejností sdělil. Zde v Moersu stávají již čtyři české spolky a
každý hledí získat na svou stranu co nejvíce členů. Nač my, čeští horníci, zde potřebujeme
čtyři spolky? Nestačil by nám jeden? Co by se všechno nechalo v tak silném spolku zařídit!
Jsou mnozí členové i ve třech, ba až ve čtyřech spolcích. Nač vlastně na tolik stran tříštit síly
a plýtvat penězi? Jak bychom mohli skutečně na poli osvětovém pracovat, jakou řádnou
knihovnu bychom mohli pořídit, kterou tady tak nutně potřebujeme. Též by se mohlo i
podporování v nemoci zavést, beztak mnozí Češi jsou zde ve spolku nám tak nesympatickém.
Někteří se chopili pouze činnosti podpůrné, ale vzdělávací činnost jest jim španělskou vesnicí.
[…] Což není pravda, že za ten čas, co stojí vaše spolky, jste pořádali již zábav dosti, a platit
tolik peněz na různé ty úřední daně jest plýtvání těžce nastřádanými feniky přímo do vzduchu.
Též byli mnozí členové rozhořčeni, tvrdíce, že prý jsou též v odborové organisaci, ale mnoholi? Bylo by přece rozumnější státi se členem českého spolku vzdělávacího, a pak jest přímo
povinností, by byl každý v odborové organisaci.
Též se musím zmíniti o nebepečí klerikalismu. Zavítali k nám do Moersu čeští misionáři, aby
spasili duše těch tvrdohlavých Čechů, ale pohříchu nachytali těch oveček dosti i u zdejších
také-„spolkařů“, najmě mezi ženami. Další nebezpečí klerikalismu stává v takzvaném
„Modrém kříži“. Jsou to též čeští agitátoři, ale vyznání evangelického. Tito ten nevědomý lid
ještě více zatemňují, pořádajíce schůzky zde v kolonii, kde odbývají ta různá kázání, při
kterých odvracejí posluchače od spolkového života, by se lidu nedostalo trochu toho světla do
hlavy. Proto k vám volám, čeští horníci! Ukažte mu dveře, když k vám takový klerikální
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agitátor přijde, a řiďte se heslem našeho nezapomenutelného Karla Havlíčka Borovského:
„Nic jim nevěřit a nic jim nedávat!“ Chopte se raději dělnických časopisů a staňte se všichni
členy českého pokrokového vzdělávacího spolku.

1908 červenec 15, Recklinghausen. Zpráva o činnosti Českoslovanského zábavního spolku
Komenský v Recklinghausenu
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 17, 15. 7. 1908, s. 3, Z Recklinghausenu (Vestfálsko)
Recklinghausen jest uhelné ložisko, obydlené několika sty českých krajanů, z nichž velká část
náleží k zdejší [odborové] organisaci. Poněvadž nám tato, pokud se týče vzdělání,
nevyhovovala, založili jsme český zábavní spolek k pěstování ušlechtilé zábavy, k pořádání
přednášek aj. Spolek existuje teprve devět měsíců a již se může veřejnosti pochlubiti bohatou
činností. Spolek náš čítá 171 člena a 22 členky. Z toto jsou 142 členy zdejší [odborové]
organisace. Pro mužské členy odebíráme obligátně Českého vystěhovalce a pro ženské členy
obligátně Ženský list. Na knihovnu jsme již vydali 240 marek a na mimořádnou podporu
čtyřem krajanům 205 marek. A přece se nám velké množství krajanů ještě vyhýbá, ačkoliv je
to přímo jejich povinností vstoupiti v naše řady. Víme všichni dobře, že jen v tom případě,
budeme-li sjednoceni, můžeme čeliti všem výpadům stran majetných a úřadů. Proto žádný
krajan ať nelení a přistoupí ku zdejší [odborové] organisaci a k českým spolkům.
Dne 28. [června] t. r. pořádali jsme výlet, při kterém přihodilo se politováníhodné neštěstí.
Výlet pořádán byl společně se zdejší organisací (Bergarbeiter-Verband) do místa asi dvě
hodiny vzdáleného. Vše se nám šťastně dařilo. Hudba byla česká, vedena kapelníkem
Antonínem Hrabákem z Nýřan. Českých soudruhů a soudružek zúčastnilo se přes 300. Při
zpáteční cestě bylo nám jíti přes vysoký most, pod kterým byla řeka 8 metrů hluboká. A do
této se nám skácel náš milý soudruh Klementin Jícha, 29 roků starý, svobodný. Po čtvrt
hodině byl vytažen již jako mrtvola. Pohřbení jeho způsobilo nám mnoho starostí, poněvadž
jsme nechtěli dopustit, aby milý náš soudruh byl pochován jako sebevrah. Konečně se nám to
podařilo a my 2. července za účasti velkého počtu krajanů jsme ho ve zdejší osadě pochovali.
Budiž čest jeho památce!

1908 červenec 15, Recklinghausen. Návrhy Českoslovanského zábavního spolku Komenský
v Recklinghausenu pro sjezd českoslovanských zahraničních spolků pod vlivem sociální
demokracie
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 17, 15. 7. 1908, s. 3, K našemu sjezdu
Jako dlouholetí členové odborových organisací pohlížíme na spolky zahraniční jako na spolky
vzdělávací, jsouce toho vědomi, že organisace musí se vystříhati všeho, co by jim dávalo ráz
organisace bojovné. Dle toho nutno program sjezdu našeho přizpůsobiti, by hlavně po stránce
výchovně agitační usnesení tohoto byla učiněna. Jedno je totiž nutno bedlivě uvážiti, by
zahraniční spolky neupadaly příliš v činnost podpůrnou, neboť v tom směru dosti blahodárně
působí již dnes odborové organisace, jichž členy povinností jest se státi. Obáváme se,
budeme-li zaváděti různé podpůrné odbory, že řada krajanů, spoléhajíc se na to, nestala by se
členy odborových organisací. Bude-li na sjezdě zavedena cestovní podpora, bylo by nutno,
aby při vyplácení hleděno bylo k tomu, by dotyční byli též odborově organisováni, pokud
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totiž v určitém odboru jsou zaměstnáni. Tím bude nejen pěstována vzájemná solidarita
krajanů, ale také vůči domácímu organisovanému dělnictvu.
Co se týče úmrtní pokladny, stojíme na stanovisku: stejná práva, stejné povinnosti.
Nejhlavnější důležitost klademe na fond vypovězenský, jehož reforma je velmi potřebna, by
tento vyhovoval v každém ohledu potřebám našich organisací. Též jest nutno hleděti k tomu,
aby z tohoto mohly být vypláceny podpory mimořádné, v kterémž ohledu chceme býti ze
všech sil nápomocni. Dále jsme pro to, aby časopis Český vystěhovalec byl rozšířen a vydáván
častěji, alespoň čtyřikrát v měsíci. Též souhlasíme s vydáním kalendářů pro zahraniční Čechy.
Co se týče dalších otázek, budeme podporovati každou dobrou věc, která slouží ku prospěchu
zahraničních spolků, jakož i upevnění solidarity naproti odborově organisovanému dělnictvu,
což jest povinností všech krajanů.
Za Českoslovanský spolek Komenský v Recklinghausenu:
Josef Brunclík, jednatel, Antonín Müller, předseda

1908 červenec 27, Praha. Diskusní vystoupení Josefa Brunclíka z Recklinghausenu na
sjezdu českoslovanských zahraničních spolků pod vlivem sociální demokracie
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 19, 15. 8. 1908, s. 4, Třetí sjezd pokrokových
českoslovanských spolků zahraničních
Od krajanských našich spolků musíme v prvé řadě žádati práci výchovně vzdělávací. Máme
80 % procent členů horníků, a kdybychom porušili ráz našich spolků a místo vzdělávacích
přetvořili je na podpůrné, snadno by se nám mohlo státi, že by členstvo naše spolky ve veliké
míře hledělo využitkovat. Proto přimlouvám se za to, aby podpora nemocenská povinně
zavedena nebyla, poněvadž bychom na to nestačili.

1908 srpen 10 a 30, Düsseldorf. Výroční schůze a slavnost spolku Hus v Düsseldorfu
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 22, 1. 10. 1908, s. 5, Z Düsseldorfu
Českoslovanský spolek Hus podává zprávu ze spolkové činnosti v uplynulém pololetí t. r.
Spolek čítá 34 členů, a to 33 činných a jeden čestný člen, kr[ajan] Václav Černý v Brémách.
Toto pololetí přistoupilo 9 členů, vystoupilo 36 členů, a to 19 za příčinou odcestování,
ostatních 17 členů vystoupilo z různých osobních příčin – obětovali věc společnou věci
osobní. Odbýváno 20 členských schůzí, jedna řádná a jedna mimořádná valná hromada.
Schůze tyto navštíveny byly 522 členy a 17 hosty. Průměrná návštěva schůzí 25, největší 47 a
nejmenší 11 členů. Též konáno pět schůzí výborových, které navštíveny byly 32 členy.
Pořádány tyto zábavy: maškarní ples, taneční zábava (o svátcích velikonočních), recitační
večírek básní Svatopluka Čecha, výlet do Erkrathu a výlet do Zonsu. Též pořádána i
přednáška o moderním časopisectví. Dopisů obdržel spolek 33, lístků 25; zodpověděno a
odesláno 29 dopisů a 18 lístků; mimo to rozesláno mezi členy spolku 106 lístků. Spolek
odebírá 10 časopisů, a to Právo lidu, Národní listy, 25 čísel Vlasti, 25 čísel Českého
vystěhovalce, Zlatou Prahu, Ruského Čecha, Zahraničního Sokola, Naše Slovensko,
Divadelní knihovnu a 50 čísel časopisu Havlíček. Mimo to kolportováno mezi členy 20 čísel
Záře. Úmrtní pokladna zastoupena jest jedním členem. Příjem za uplynulé pololetí obnáší
205,08 marek, vydání 171,03 marek; stav pokladny 139,93 marek.
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Knihovna čítá 199 knih vázaných, z nichž 77 přečteno 21 krajany. Jest záhodno, by členstvo
věnovalo knihovně větší pozornost. Nově zvolený výbor pozůstává až na malou změnu
z předešlých funkcionářů. V pondělí 10. srpna pořádán večírek k uctění památky mistra Jana
Husa a Karla Havlíčka Borovského. V neděli 30. srpna pořádána šestá základní slavnost za
četné účasti krajanů i známých Němců. Milou byla nám návštěva krajanů ze sousedních
bratrských spolků, které dosti četně zastoupeny byly, a to: spolek Pravoslav Veselý Duisburg,
beseda Barák Kolín nad Rýnem, Komenský Moers, Komenský Recklinghausen, Lidumil
Sterkrade, Česká Šumava Suderwich a kroužek krajanů z Barmen. Zábava skončila se zdarem
dík hojné agitaci a obětavosti některých krajanů.
Příčinou, že počet našeho členstva klesl, jest předně odcestování více krajanů, kteří následkem
hospodářské krize, která i zde jest dosti citelnou, odešli jinam svůj chléb si dobývati, a za
druhé vystoupení několika členů následkem bouří spolkových […]. Dnes můžeme však
s radostí prohlásiti, že tak jako „po bouři bývá jasno“, i u nás začíná se zase vyjasňovati a
namísto dřívějších rozbrojů a hádek nastoupil klid a mír, takže my dnes s nadějí můžeme
pohlížet budoucnosti vstříc. Přešlé bouře jsou nám poučením, bychom hleděli klid tento co
nejvíce udržeti, a vyskytnou-li se v budoucnu nějaké mraky rozkolu, hleděli tyto rozptýliti
dříve, než z nich bouře vzejde, neb jen tam, kde klid a svorná mysl vládne, možno
s prospěchem pracovati a život spolkový učiniti sobě co možno příjemným a užitečným. Jest
nyní na nás, bychom v započatém díle pokračovali a prací probouzející a vzdělávací
vychovávali sebe i naše krajany k tomu, by každý byl si vědom povinnosti, kterou má jako –
český proletář.
Výbor

1908 srpen 30, Düsseldorf. Průběh a závěry porady spolků Porýní a Vestfálska
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 22, 1. 10. 1908, s. 5, Z hranic vestfálsko-porýnských
Dne 30. srpna t. r. odbývala se porada spolků pokrokových, sdružených v agitačním okrsku
vestfálsko-porýnském. Konána byla tentokráte v Düsseldorfu u příležitosti slavnosti
šestiletého trvání spolku Hus v Düsseldorfu. Zastoupeny byly následující spolky: Hus
Düsseldorf, Lidumil Sterkrade, Pravoslav Veselý Duisburg, Šumava Suderwich, Komenský
Recklinghausen a Komenský Moers. Za předsedu této porady zvolen kr[ajan] Petrus
z Düsseldorfu, zapisovatelem kr[ajan] Erba z Moersu. Kr[ajan] Petrus podádá zprávu ze
sjezdu pokrokových spolků českoslovanských v Praze konaného, která se po delší debatě béře
na vědomí. Kr[ajan] Wagner ze Sterkrade navrhuje, by spolky dle možnosti zařídily řečnický
kurs, což přijato. Kr[ajan] Schreiber, Duisburg, staví návrh, by si spolky v našem agitačním
okrsku své knihovny navzájem půjčovaly, což zvláště spolkům žádnou aneb malou knihovnu
majícím, po případě též nově se zakládajícím, velkou výhodou bude. Jest přijato.
Dále žádá tentýž krajan, by se rozvinula větší činnost mezi krajany, kteří až doposud členy
krajanských spolků nejsou, což podporuje kr[ajan] Kadlec z Düsseldorfu, který míní, že by
bylo výhodno učiniti agitaci dům od domu a též i přečtené časopisy rozdávat mezi krajany
indiferentní. Kterýžto návrh doplnil kr[ajan] Srb ze Sterkrade tím, by se pracovalo nejenom
v místech, kde krajanské spolky již stávají, ale i tam, kde dosud zřízeny nejsou, ačkoliv dosti
krajanů tam žije. Též byl přijmut návrh kr[ajana] Schreibera, by se pokud možno zábavy
pořádaly společně, aneb když by jeden spolek něco podobného zamýšlel, by okolní spolky nic
nepodnikaly, čímž by se docílilo, že bychom navzájem se častěji navštívili, což by zvláště pro
spolky slabší a v místě, kde krajanů mnoho není, bylo výhodné. Každý spolek nechť sdělí
obvodnímu důvěrníku, když míní nějakou zábavu pořádat.
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Kr[ajan] Wagner se táže, jak se máme zachovat v případě, když krajanu, který se choval
netečně neb i nepřátelsky vůči krajanskému spolku, se stane neštěstí, a tím jeho rodina se
octne v nouzi. Kr[ajan] Kadlec i kr[ajan] Erba jsou toho názoru, že nám humanita přímo
nařizuje, bychom v takovém případě rodinu co možno podporovali, třebas se někdy dočkáme
též nevděku, jako se to dostalo krajanům v Suderwichu, neboť tím se bude utvrzovat i dobrá
pověst krajanských spolků. Dále staví kr[ajan] Erba návrh, by na příští poradu byly pozvány
též spolky, které dosud nejsou v našich řadách, a hleděti je získati ku společné pokrokové
práci. I tento návrh byl přijat. Tím byla tato významná porada skončena. Jest teď na
krajanech, by tou nejusilovnější prací a agitací hleděli vzbudit zájem o naše spolky mezi
krajany, kteří doposud v našich řadách nejsou, by tyto pohutněly a byly skutečně hledaným
střediskem pokrokového dělnictva.

1908 září 1, Porýní-Vestfálsko. Německé odborové časopisy v Porýní proti přistěhovalectví
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 20, 1. 9. 1908, s. 5, Varování před cestováním do rýnského
obvodu uhelného
Dělnické listy v Porýní upozorňují na usilovnou snahu německých kapitalistů, aby nalákali do
rýnského obvodu uhelného co nejvíce českého dělnictva, hlavně ze severních Čech. Přitom
konstatují, že uhelná skladiště jsou plna a že již dávno nebyly dělnictvu placeny mzdy tak
mizerné jako v době přítomné. Vypadá to tak, jakoby uhlobaroni připravovali nějaký útok na
domácí dělnictvo a hleděli si proto zajistiti reservy z ciziny. Svaz německých horníků
dorozuměl se již se svazem rakouským, aby rozšířeno bylo v Čechách správné poznání
situace ve Vestfálsku.

1908 říjen 11, Moers. Pokračující rozpory mezi místními krajanskými spolky a nesouhlas
s národnostní uzavřeností tělocvičné jednoty Tyrš
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 24, 1. 11. 1908, s. 5, Z Moersu
Musíme zase jedenkrát poukázat na poměry mezi zdejším českým hornictvem, které jsou tak
rozhárané jako snad málokde jinde. Je zde několik českých spolků, které však žádnou dohodu
mezi sebou nepěstují, což by však v zájmu lepšího působení mezi našimi krajany žádoucno
bylo. Dne 11. října pořádala tělocvičná jednota Tyrš v Moersu veřejné cvičení, při kterém
podali její členové důkaz, že skutečně ten krátký čas, co zde jednota stává, nezaháleli.
Veškeré výkony jak prostné, tak na nářadí, byly skutečně vzorně provedeny a odměňovány
bouřlivým potleskem. Jedno však nebylo možné schvalovati, a to onu úzkostlivost, by se
žádný Němec do sálu nedostal, což považuji i ze stanoviska národního za pochybené. Právě
teď o nás píšou německé noviny tak, jakoby byli Čechové nějací barbaři, a tudíž je povinností
naší tyto zprávy vyvracet a přesvědčovati, že mezi českým dělnictvem není žádné nenávisti
k dělnictvu německému. Také zaráželo, že spolek Bratrská láska se této slavnosti nezúčastnil,
nýbrž raději s rakouským spolkem Vendel Stoana* za zvuků hymny „Zachovej nám
Hospodine“ rukoval po ulicích. Jak se to shoduje se zásadami lidí, z nichž někteří jsou i
odborově organisováni, nevím. Úsudek nechť si učiní každý sám.
Jest zde založen ještě jeden spolek, a to prý divadelní pod názvem Kajetán Tyl. Myslím však,
že toho nebylo třeba. Zde je již tak dosti českých spolků, že kdyby chtěly skutečně spolkově
pracovat, nemusili by zakládat spolek jiný, snad by jim také nějakou funkci dali, o kterou se
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jim hlavně jedná. Vyhlíží to zde jako v Babyloně, takže je až bolno o tom psát. Jsme
roztříštěni na několik táborů a na nějakou společnou práci není ani pomyšlení. Což to bude
stále tak trvat? Vždyť jsme přece potomci jednoho národa, ze kterého vyšlo tolik slavných
mužů, a zde v cizině běháme za pozlátkem černo-žlutým a mezi sebou se nemůžeme
dohodnout. Doufejme, že snad i zde nastanou jiné poměry.
* Rakouské obce v sousedství hory Wendelstein v jižním Bavorsku.
1908 říjen 15, Duisburg. Spolupráce Českoslovanského spolku Pravoslav Veselý s okolními
krajanskými spolky v Porýní-Vestfálsku
= Český vystěhovalec, roč. 4, č. 23, 15. 10. 1908, s. 4, Z Duisburgu
[…] Spolek zúčastnil se osmi schůzí obvodního agitačního kroužku, v němž jsou zastoupeny
krajanské spolky: Pravoslav Veselý v Duisburgu, Lidumil ve Sterkrade, Komenský v Moersu,
Hus v Düsseldorfu, Komenský v Recklinghausenu a Česká Šumava v Suderwichu. Tři z těchto
schůzí konaly se v Duisburgu, tři ve Sterkrade, jedna v Düsseldorfu a jedna v Moersu. Jednalo
se nejvíce o záležitostech spolkových a o společné práci agitační i vzdělávací. Při té
příležitosti nutno zmíniti se o laskavosti nahoře jmenovaných krajanských spolků, které nám
byly nezištně, radou a skutkem nápomocny, a to jak při založení spolku, tak i při pracích
dalších. Zvláště vzdáváme vřelé díky krajanům düsseldorfským, sterkradským a moerským,
kteří nám vysláním řečníků ku přednáškám a zábavám, knižními dary a účastí na spolkových
přednáškách a zábavách prokázali neocenitelné služby, za které jim budeme vždy vděčni, a
pokud bude v našich silách, budeme se i my snažiti splatiti jim jejich laskavost.
Spolek náš trpěl velice nynější hospodářskou krizí. Při založení spolku měli jsme 40 členů,
brzy nato přistoupilo pak ještě 9 členů. Následkem neutěšených hospodářských poměrů byla
však více jak polovina členů nucena odcestovati do staré své vlasti. Tím trpěla též spolková
pokladna, takže nám nebylo možno uskutečniti úmysl vyslati spolu se spolky z Moersu a
Sterkrade delegáta na sjezd. Jelikož zde v Duisburgu je český živel velmi málo zastoupen,
nelze nám pracovati tak, jak bychom si přáli. V prvních začátcích spolku byla naše činnost též
značně ztížena osobními nesváry a řevnivostí členů. V posledním čase se však obrací
k lepšímu, ježto se došlo k náhledu, že jen svornou, usilovnou prací, ruku v ruce, můžeme
dosáhnouti cíle jejž jsme si vytkli: zvýšiti hospodářskou a duševní úroveň našich krajanů za
hranicemi. […]

1908 listopad 12, Hamm. Jména obětí velkého neštěstí horníků v dole „Radbod“
pocházejících z území habsburské monarchie
= Olaf SCHMIDT-RUTSCH – Ingrid TELSEMEYER, Die Radbod-Katastrophe. Essen 2008.
Na dole „Radbod“ u vestfálského Hammu došlo 12. listopadu 1908 k velké důlní katastrofě,
při níž zahynulo 350 až 450 horníků. kteří byli v době výbuchu pod zemí. Po vyšetřování byla
uveřejněna často zkomolená jména 60 horníků z Rakousko-Uherska, mezi nimi českých
horníků, obsažená v úředních seznamech obětí:
Berger Mathias, havíř, nar. 14. 12. 1873, původem z Čech, ženatý, 1 dítě
Bostner Johann, havíř, nar. 26. 12. 1880, svobodný
Bozicz Jakob, posunovač, nar. 30. 4. 1887, svobodný
Bozicz Johann, havíř, nar. 6 5. 1885, svobodný
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Bukowczan Johann, havíř, nar. 24. 6. 1881, ženatý, 1 dítě
Capuder Johann, havíř, nar. 26. 12. 1881, svobodný
Cepek Josef, havíř, nar. 13. 4. 1874, ženatý, 2 děti
Cuder Josef, havíř, nar. 23. 8. 1872, ženatý, 2 děti
Feher Michael, havíř-opravář, nar. 19. 1. 1857, ženatý, 1 dítě
Fiedler Johann, havířský učeň, nar. 10. 7. 1877, svobodný
Gasser Josef, havíř, nar. 30. 3. 1872, ženatý, bezdětný
Godl Narzissus, havíř, nar. 27. 10. 1869, svobodný
Gomilsek Franz, havířský učeň, nar. 21. 3. 1881, svobodný
Gracar Johann, havíř, nar. 15. 11. 1872, ženatý, 5 dětí
Gregora Josef, havíř, nar. 6. 1. 1856, ženatý, bezdětný
Gross Josef, havíř, nar. 12. 3. 1864, ženatý, 4 děti
Herczek Josef, havíř, nar. 18. 3. 1878, ženatý, 3 děti
Höferle Josef, havíř, nar. 13. 5. 1869, ženatý, 1 dítě
Högl Peter, havíř, nar. 15. 1. 1877, ženatý. bezdětný
Hrstka Jakob, havíř, nar. 10. 8. 1885, svobodný
Jäger Georg, havíř, nar. 24. 4. 1857, ženatý, 6 dětí
Janda Johann, havíř, nar. 31. 3. 1868, původem z Čech, ženatý, 3 děti
Jungbauer Johann, havíř, nar. 5. 5. 1873, ženatý, 3 děti
Kambic Martin, havíř, nar. 10. 10. 1873, ženatý, 1 dítě
Kapun Lukas, havíř, nar. 5. 10. 1871, svobodný
Kastner Josef, havíř, nar. 8. 2. 1884, svobodný
Keber Thomas, havíř, nar. 14. 12. 1868, ženatý, 2 děti
Keller Philipp, havíř, nar. 26. 1. 1874, ženatý, bezdětný
Klein Nikolaus, havířský učeň, nar. 24. 10. 1870, svobodný
Knittel Franz, havířský pomocník, nar. 22. 2. 1882, ženatý, 1 dítě
Koch Peter, havířský učeň, nar. 7. 6. 1883, svobodný
Koch Vinzenz, havíř, nar. 21. 1. 1866, svobodný
Koos Alois, havířský učeň, nar. 26. 6. 1884, svobodný
Kratochwil Johann, havíř, nar. 30. 9. 1869, ženatý, 4 děti
Krawanja Andreas, havíř, nar. 30. 9. 1881, ženatý, 2 děti
Krawanja Anton, havíř, nar. 12. 5. 1878, ženatý, bezdětný
Karawanja Johann, havíř, nar. 17. 6. 1885, svobodný
Krawanja Thomas, havíř, nar. 24. 6. 1872, ženatý, bezdětný
Kukowitz Vinzenz, havíř, nar. 10. 7. 1887, svobodný
Lebau Johann, havíř, nar. 26. 2. 1871, svobodný
Liebreich August, havíř, nar. 25. 8. 1855, ženatý, 1 dítě
Martineck Josef, havíř, nar. 2. 3. 1877, ženatý, 3 děti
Mlacznik Georg, havíř, nar. 3. 4. 1885, svobodný
Nyvelt Georg, havíř, nar. 14. 3. 1877, původem z Čech, ženatý, 3 děti
Pacznik Franz, havířský učeň, nar. 18. 11. 1887, svobodný
Petelin Johann, havíř, nar. 19. 5. 1866, ženatý, 3 děti
Pirker Johann, střelmistr, nar. 21. 6. 1861, vdovec
Plaschutta Leopold, havíř, nar. 12. 8. 1873, ženatý, 2 děti
Pölzel Peter, havířský učeň, nar. 18. 7. 1885, svobodný
Rehn Georg, posunovač, nar. 11. 11. 1869, ženatý, bezdětný
Reinsch Josef, havířský učeň, nar. 27. 10. 1869, ženatý, bezdětný
Schultheis Johann, posunovač, nar. 15. 4. 1874, ženatý, 2 děti
Schuppitsch Johann, havířský učeň, nar. 25. 5. 1880, svobodný
Seidel Franz, havíř, nar. 13. 11. 1876, svobodný
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Slamany Lorenz, havíř, nar. 10. 8. 1873, svobodný
Sörli Anton, havíř, nar. 1. 1. 1881, svobodný
Stremeljan Ferdinand, havíř, nar. 26. 5. 1868, ženatý, 2 děti
Zentner Stefan, pomocný razič, nar. 10. 8. 1878, ženatý, 2 děti
Zuber Philipp, havířský učeň, nar. 11. 4. 1871, ženatý, 4 děti
Zurga Michael, havíř-opravář, nar. 27. 9. 1866, ženatý, bezdětný

1908 listopad 15, Praha. Úbytek členů českých spolků v Německu v důsledku ztráty
zaměstnání krajanů
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 1, 15. 11. 1908, s. 1, Na prahu pátého ročníku
Nezaměstnanost v Německu zbavuje práce krajany tam usedlé a spolky naše všeobecně cítí
hromadný úbytek členů, vzniklý odcestováním dělníků práce zbavených.

1908 listopad 15, Praha. Příprava odznaků pro členy českoslovanských zahraničních spolků
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 1, 15. 11. 1908, s. 6, Sdělení Sekretariátu
Spolek Komenský v Moersu
Otázku vydati společné odznaky spolkové pro zahraniční Čechy nepustili jsme ze zřetele.
Právě tento týden obdrželi jsme dva nákresy jako vzorky, z nichž jeden představuje loučení
českých vystěhovalců s vlastí, druhý, jak Komenský opouští českou zemi. Bylo by nám milé,
kdyby krajané z různých míst nám sdělili své náhledy o myšlence, kterou v odznaku by si
přáli míti vyjádřenu. Mějte tudíž ještě strpení.

1908 prosinec 26, Praha. Komentář redaktora krajanského časopisu k neštěstí horníků
v dole „Radbod“ u Hammu 12. listopadu 1908
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 4, 26. 12. 1908, s. 5, Karel FOLBER: Katastrofou vestfálskou
oživené vánoční vzpomínky
Přímo zdrcující zprávy rozneseny byly před krátkým časem světem. Hrozná katastrofa, při
které zahynulo bezmála 400 horníků, která rozechvěla nitro veškerého civilisovaného světa,
ohlašována z Hammu ve Vestfálsku. Oheň v dole! Hrozná to slova pro horníky! Kolik tisíců a
tisíců dělníků, kolik tisíců a tisíců živitelů rodin vyžádaly si podobné katastrofy za oběť. A čí
vinou? Jedině ziskuchtivostí a bezohlednou chamtivostí kapitalistických uhlobaronů. Peníze,
zisk, tj. jim vším, toť jejich bůh, lidské životy, existence rodin horníků jest jim ničím. Mezi
obětmi jest na 50 horníků-českých vystěhovalců. Z nich byla většina živiteli rodin.
Chuďasové, psanci! Opustili svoji rodnou zemi, která dosti výživy jim neposkytovala, ubírali
se v nevlídnou, jim namnoze neznámou cizinu, by pro sebe a svoji rodinu nalezli skývu
chleba a zatím našli v podzemí ve Vestfálsku svůj hrob. […]
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1909 leden 15, Neumühl. Oznámení o hornické stávce a varování před získáváním
stávkokazů v Čechách
= Hornické listy (Duchcov). roč. 4, č. 4, 29. 1. 1909, s. 6, Horníci, pozor!
Následkem snížení mzdy úkolní v dolech neumühlských v Porýnsku vypovědělo 300 horníků
práci z dotyčných dolů dne 15. t. m. [ledna 1909]. Správa dolu ihned vyslala do zdejších [tj.
českých] uhelných revírů dozorce (nadpodolnýho), aby nové horníky najal! Dotyčný verbíř,
dle sdělení tamějších horníků, jest největší lotr z celého Porýnska, je prostřední postavy,
zavalitý a vlasy zrzavé. Upozorňují se tímto horníci, aby verbíři tomuto po zásluze
odpověděli. Mzdy jsou na jmenovaných dolech sníženy na nejnižší stupeň a šikanování, jaké
se v Porýnsku nenalezne. Proto pozor!

1909 leden 22, Hamm. Špatná situace uvnitř dolu a nedostatečná podpora pozůstalých po
důlním neštěstí na dole „Radbod“
= Hornické listy (Duchcov), roč. 4, č. 3, 22. 1. 1909, s. 5, Korespondence z Porýnska, podpis:
Jan HOUBA
Tento týden pokročilo čištění dolu „Radbodu“ v Hammu k prvnímu patru. Práce jest velmi
nebezpečná. Otravné plyny z bahna, naneseným čerpáním vody z řeky do dolu vycházející,
znemožňují práce velice. Správa dolu nechala zříditi jistý počet rakví, zinkovým plechem
neprodyšně pobitých, aby mrtvoly nešťastných horníků, na které se nyní bezpodmínečně
přijde, hned v dole do rakví vloženy býti mohly, předpokládajíce, že mrtvoly budou
v rozkladu hniloby, a tím že otravný pach z nich vycházející zamezí. Přípravní dělníci jsou
všichni opatřeni zvláštním oděvem, gumovými rukavicemi a všemi desinfekčními
pomůckami. Podle všeho celý důl nebude vyčištěn ani za rok. Připravené rakve a tvrzení
správy dolu, že budou mrtvoly horníků hned v dole do rakví ukládány, pobouřilo pozůstalé
vdovy, jich příbuzné a vůbec hornické ženy do míry největší. V důsledcích toho svolali
veřejnou schůzi, aby o tom a jiném si pohovořili. Ve schůzi vyšlo najevo, že z darovaných
peněz na pozůstalé mimo 50 marků každé vdově a dítěti 10 marků k vánocům ani fenik nikdo
neobdržel. Co se s penězi dělá, není správné, neboť byly darovány pro pozůstalé a pro
okamžitou pomoc, nikoliv ale proto, aby se 200.000 marků z těchto peněz uložilo pro příští
katastrofu. To samé je i s darem korunního prince v obnosu 300.000 marků, z nichž ani jedna
vdova neobdržela ani fenik. Vdovy si přejí věděti, kdy a mnoho-li obdrží každá podpory.
Uvádělo se, že i potraviny a šatstvo věnované pro pozůstalé nevydávalo se patřičně, takže
moli šatstvo prožrali a potraviny se zkazily. Potvrzovalo se opět na schůzi, že horníci nebyli
všichni mrtví před zatopením dolu, neboť záchranné mužstvo spatřilo v dole živé koně, takže
se dá souditi, že i horníci, kteří přestáli výbuch plynů, mohli naživu býti, a kdyby bylo možno,
i zachráněněni. Nejvíce pobouřilo ženy prohlášení pomocného komitétu, jenž se vyslovil, že
není potřeba, aby všechny peníze se vdovám vyplatily, neboť prý se zaopatří samy brzkým
provdáním. V resoluci usneseno, aby se dary veřejně kvitovaly a stejnoměrně mezi vdovy a
pozůstalé rozdělily. Jak se zde vypráví, usneslo se představenstvo spol[ečnosti] bratrských
pokladen v poslední schůzi v Berlíně konané, aby se zřizovaly zkušebné štreky v dolech,
kterými by se docílilo lokalisování nahodilých výbuchů plynů na jednu, nejvýše dvě štreky.
Výlohy s tím spojené chce spol[ečnost] bratrských pokladen hraditi sama, štreky zvou se
pásmové. V četných schůzích hornických v zdejších revírech konaných jednáme o zastoupení
hor[nického] sjezdu berlínského a zároveň o zřízení důlních kontrolorů z dělnictva volených,
čímž se má čeliti proti nahodilým výbuchům a jiným nehodám. Poukazováno i na návrh
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podaný v konferenci u pruského ministra obchodu, jímž se navrhuje, aby na každém dolu
podle potřeby a rozměru dolu bylo zvoleno 6 – 12 kontrolorů, kteří by pravidelně důl
navštěvovali a záznamy o svém šetření činili. Kontroloři tito mají býti placeni od závodu.
Snížením mzdy zde vyvolaný rozruch na mnohých místech, zdá se, že utichl. Jestli to není
pouze ticho před bouří. Očekává se, že při výplatě dojde k nepokojům. Lid dělný různých
národností se sem přímo hrne. Až ale přijde „stěhování národů“!

1909 leden 31 – duben 4, Düsseldorf. Dvě porady krajanských spolků Porýní-Vestfálska
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 12, 17. 4. 1909, s. 6, Z Vestfálska a Porýnska
Zápisník usnesení ze dne 31. ledna a 4. dubna 1909 sdružených českých zahraničních spolků
vestfálsko-porýnských při poradním kroužku
Porady svolávány a zahajovány krajanem Františkem Wagnerem jako předsedou a krajanem
Josefem Brunclíkem jako zapisovatelem. K poradnímu kroužku přináležejí následující spolky:
Hus v Düsseldorfu, Pravoslav Veselý v Duisburgu, Havlíček v Neumühle, Lidumil
v Sterkrade, Komenský v Recklinghausenu, Česká Šumava v Suderwichu, Jan Hus
v Sodingen, Komenský v Moersu. První porada obeslána čtyřmi spolky po dvou delegátech,
druhá osmi spolky po dvou delegátech, jeden spolek zastoupen jedním delegátem.
Usneseno následující: 1. Spolky sdružené při poradním kroužku se usnášejí vyměňovati mezi
sebou četbu (co půjčky); tato výměna se povoluje na dobu jednoho roku, počet svazků na
jednu výměnu neb půjčku nesmí přesahovati 20, za něž každý spolek jest zodpovědným, a jest
povinností každého spolku, který knihy od jiného spolku požaduje, aby měsíc předem
oznámil, by tamní knihovník mohl knihy, jsou-li mezi členstvem, včas zaopatřiti; k tomu
musí každý spolek druhému půjčit svůj seznam knih, z něhož si spolek může knihy vybrati a
je žádati. 2. Předseda povolává delegace jenom v nutných případech. k čemuž má oznamovati
denní pořad; každý spolek má svoje náhledy a návrhy ve prospěch spolků míněné ohlašovati,
což má předsedovi sloužiti za materiál ku stanovení programu a svolávání schůzek poradních.
3. Předsedou budiž veden seznam všech sdružených spolků a jich řádného členstva, jakož i
seznam veškerých příjmů a vydání. 4. Stejné spolkové odznaky se zavádějí společně šesti
spolky, ostatní dva spolky se jich vzdávají. Odznaky mají býti provedeny dle myšlenky „Jan
Amos Komenský opouští rodnou vlast“. 5. Okružní přednáška provedena na červené svátky.
Referent kr[ajan] Votava z Berlína. Thema „Výchova lidstva“. 6. Veškeré výdaje okružní
přednášky se hradí společně podle počtu členstva každého jednotlivého spolku; ženští a
mladiství členové, kteří platí polovinu měsíčního příspěvku, se v to nepočítají. 7. Za
obvodního důvěrníka zvolen kr[ajan] Fr[antišek] Wagner. 8. Zamýšlený delegační cestovní
fond se zamítá. 9. Ku příštím poradám jest každá delegace povinna vykázati se mandátem,
jenž obsahovati má jména delegátů, počet členstva a adresu trvajícího předsedy. 10. Spisek
nabídnutý spolkem Hus v Düsseldorfu se béře na vědomí. Doufáme, že tato práce je dosti
vážnou a účelnou pro naše české zahraniční spolky.
Jos[ef] Brunclík, zapisovatel

1909 březen 6, Recklinghausen. Zhoršené postavení horníků a zvýšení školních poplatků
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 9, 6. 3. 1909, s. 5, Z Recklinghausenu
Krize hospodářská, která bloudí celým světem, zavítala také poslední dobu do Vestfálska a
krutě dala se pocítiti především v oboru hornickém. Roku 1907 a 1908 se mzdové poměry
trochu zlepšily oproti rokům předešlým. Toto zvýšení mzdy přineslo také vzápětí silné
zdražení potravin a všech životních prostředků. Zároveň uvaleny byly na horníky obrovské
79

daně obecní i státní, které činí mnohému přes 100 marek ročně. Letos však, vzdor krizi, se ve
zdražování neustále pokračuje a během posledních dvou měsíců byly mzdy sníženy až o 30
procent. Příčinu tohoto náhlého obratu hledati možno jednak v ochabnutí konjunktury, jednak
v přebytku pracovních sil. Že situace pro dělnictvo hornické stává se vážnou, vidno již z toho,
že příliv cizozemského dělnictva, a to ponejvíce z Rakouska, je čím dále tím větší a ohrožuje
takto zájmy dělnictva tuzemského. Na tom ovšem kapitálu málo záleží, poněvadž přišlé
pracovní síly jsou levnější. Následkem hromadných výluk od zaměstnavatelů ozývá se citelná
nezaměstnanost. To ovšem vede dělnictvo do odborových organisací, které jsou zde velmi
roztříštěné a které dělí se dle vyznání náboženského a dle národnosti. Následkem toho jest
tato nesjednocenost organisací, které navzájem jsou si nepřátelské a velkou výhodou
kapitalismu, který nemusí se obávati nějakého rozhodného činu ze strany dělnictva, který
podniknouti by se dal jen spojenými silami.
Městská rada v Recklinghausenu se usnesla poslední dobou na reformě školní daně, a to tím
způsobem, že každý cizozemec musí za každé první a druhé dítko platiti 20 marek ročně,
následující dítky jsou pak platu zproštěny. Tato daň vynese městu za 700 cizozemských dítek
14.000 marek ročně. Příkladu toho následovati budou i jiné obce. Rakouská vláda a její
konsuláty málo se starají, jak jedná se s jejich příslušníky. Radíme příslušným orgánům, by
hleděli co nejdříve učiniti příslušné kroky pro zlepšení životní naší existence. Dále pak
varujeme veškeré soudruhy a krajany před cestováním do těchto končin.

1909 jaro, Porýní-Vestfálsko. Horník F. V. z Trutnova vzpomíná po více než třiceti letech
na důvody svého přestěhování ze severních Čech do Porúří
= Československý svět (Praha), roč. 1, č. 3, 10. 11. 1946, s. 6, Dopisy
Vrátili jsme se z Německa do naší domoviny, odkud jsme bylo vyhnáni rakouskou dynastií.
Dlouhá léta jsme žili za hranicemi. kde jsme pracovali jako horníci. Vždy jsme se na úřadech
a jinde hlásili k českému národu, nikdy jsme nezapřeli, že jsme Češi, po třicet let jsme
udržovali české spolky a v nich pracovali. A v které obci spolek nebyl, tak jsme pracovali na
tom, aby se založil. A za tu všechnu naši práci, za všechnu tu námahu, kterou jsme našemu
spolkovému a krajanskému životu věnovali, dožili jsme se nyní zklamání. Hledí se na nás ne
jako na české proletáře, ale jako na cizince. Uvádím tuto vzpomínku. V roce 1909, když jsme
založili školní akci proti rakouské dynastii a žádali o českou školu v severních Čechách pro
naše dítky, byli jsme pronásledováni německým terorem tak dlouho, až nás vyhodili i z bytu.
Tento náš boj byl však tak organisován, že jsme se neobávali bydlet i s rodinami několik
neděl pod širým nebem. Když němečtí nacionalisté viděli, že ani tak nerozbijí náš odpor, sáhli
k tomu poslednímu prostředku, který měli po ruce. Spojili se s uhlobarony, a ti nás zkrátka
propustili ze zaměstnání. Tím se stalo, že naše akce byla roztříštěna. Mimoto jsme byli všude
na závodech poznamenáni, a tak jsme byli nuceni odejít za hranice za skývou chleba.
Nyní jsem stár, je mi 71 roků, k práci neschopen, 37 roků jsem pracoval pod zemí, odkud
jsem dobýval ten černý démant, platil jsem v Německu hornické pojištění, odtamtud dosud
nic nedostávám, neboť na otázka není dosud vyřešena. Musím se tedy spokojit s tím, co mi
dává Ústřední bratrská pokladna v Praze. Je to měsíčně šestsetšedesátšest korun. Není to
mnoho, ale na brambory to stačí.
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1909 květen 1, Porýní-Vestfálsko. Anarchistická kritika německé sociální demokracie za
opatrný průběh oslav 1. máje a za lhostejný postoj k verbování českých horníků ze zahraničí
= Hornické listy (Duchcov), roč. 5, č. 10, 14. 5. 1909, s. 5, Z Porýnska
Teprve dnes mohu přibližně vás zpraviti o oslavě 1. května v Porýní a sousedním Vestfálsku.
Celkem „oslava“ nebyla takřka žádná. Pracovalo se téměř všude, buď normálně nebo
víceméně percentuálně. To rudé, vlastně černé Rýnsko-Vestfálsko jako by se nalézalo někde
na Kamčatce. Tu a tam konány konány „naoko“ schůze, ale účast slabá – dělníků nočních
směn, někde ani se konat nemohla. Večer byly schůze o něco četnější. Hlavně „zábavy“,
večírky, tanečky byly obstojně navštíveny. Denní dělníci po práci slavili 1. máj na večírkách.
A takový průběh oslavy byl všude po celém Německu. Samotná zdejší Niederrh[einische]
Arb[eiter]-Zeit[ung] doznává, že v celém Německu slavil se 1. máj až navečer, a namnoze
omlouvá večerní mravy, že následkem krize apod. se pracovalo ve dne atd., a zato prý večer
zábavy byly „glänzend“ navštíveny. Tak tedy ta veliká soc[iálně] dem[okratická] strana slaví
zde v Německu 1. květen.
Zato uhlobaronům oslava se líbila. Téměř všude v Porýní, porýnském Prusku a Vestfálsku
snížena na 1. května mzda o 10 procent až 40 procent pro všechny dělníky. Nikde ani zmínky
o protestu na 1. května. Mluví se veřejně, že vůdcové soc[iální] dem[okracie], hlavně
hor[nického] svazu, sami pracovali k tomu, aby 1. květen se neslavil, obávajíce se propuknutí
hněvu horníků, od nového roku stále uhlobarony provokovaných. A takhle to prošlo hladce.
Dělníci ve dne pracovali, večer si zatancovali a nezameškali šichtu. Uhlobaroni mohou od 1.
června snížit mzdu opět. Ani toho neočekávali. Připravovali se celý měsíc na stávku. Do
všech cizozemských uhelných revírů vyslali verbíře, kteří obden přiváželi vlaky verbovaných
horníků i s rodinami. Transporty čítaly až 120 rodin. Z Čech přivezeno několik transportů, až
70 rodin čítajících, jistým verbířem Deisig a nadpolným Heidtkampfem v Čechách, slibujíce
jim 7 marků za směnu. Mnoho rodin opět odjelo, ostatní s námi snáší bídu. Organisace
horníků soc[iální] dem[okracie], ačkoliv každý měsíc zde vybírá v každém místě pokladník
svazové příspěvky, tyto nepřístojnosti jako by neviděla. A schází jen malá jiskra, aby vše se
zapálilo. Tomu snad vedení svazu nechce, jinak by rozhodně každá dělnická organisace již
dávno zakročila.

1909 květen 15, Moers. Doporučení české krajanské fotografické živnosti (inzerát)
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 9, 6. 3. 1909, s. 5, Do Porýnska a Vestfálska! (a v dalších
číslech)
Všem krajanům a krajanským spolkům doporučujeme ku zhotovení všech fotografických
prací, zvětšování podobizen, dále podobizen do broží, jehlic, na sklo neb porculán svého člena
Františka Wenigera, Meerbeck bei Moers, Jahnstraße. Vše za levné ceny a se zárukou. Stačí
korespondenčním lístkem sděliti, o jakou práci se jedná.
Českoslovanský spolek Komenský v Moersu
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1909 květen 21, Porýní-Vestfálsko. Anarchistická kritika sociálně demokratických a
křesťanských organizací horníků v Porýní-Vestfálsku v polemice proti dopisu v českém
hornickém odborovém časopise Na zdar
= Hornické listy (Duchcov), roč. 5, č. 11, 21. 5. 1909, s. 5, Porýnsko
[…] Znám místní soc[iální] demokraty a jejich žití, a to mně dostačí posoudit charakter
dopisovatele Na zdaru. Na dolech neumühlských hromadně, až 500, vystupovali horníci
z práce, a nikoliv že byli propuštěni, samotná správa dolu dávala vypovídajícím hotových 15
až 20 marků, když zůstanou nadále pracovat. A také několik z nich zůstalo, a byli to z větší
části němečtí a čeští sociální demokraté. Lže tedy dopisovatel, píše-li o nějakém propouštění
horníků uvědomělých. Zde a uvědomělost mezi horníky. To znamená: „divoch a filosofie“.
Organisace horníků jest toho důkazem. Žádná mimo soc[iálně] demokratické a křesť[ansko-]
soc[iální] strany tu neexistuje. Zde je pánem organisace svazu horníků soc[iálně]
demokratických a křesťanských. Mimo jiných, mají zde soc[iálně] dem[okratičtí] vyznavači
svůj časopis Berg[ische] Zeitung, v Bochumu vycházející, a demokr[atickou]
Niederrhein[ische] Zeit[ung]. Od nového roku stále se utrhuje, těžba omezuje (až o 50
procent snížena mzda). Na 1. května vešlo v platnost 10 až 20 proc[ent] snížení mzdy.
V dolech hrozné nepořádky. Každý den úraz za úrazem.
Horníci každých 14 dní nebo měsíc houfně sami vystupují z práce. Fluktuace je zde ohromná.
Na 1. května pracovalo se jako obyčejně. Málo nás bylo, kteří jsme klidem práce 1. květen
slavili. Psal jsem o tom minule. A nyní všeho vinen prý jest – anarchista. Každý zabedněný
zdejší soc[iálně] dem[okratický] horník dnes ví, že anarchisté v Porýní – čeští – žijí bez
malých výjimek jako na zapřenou a že jen soc[iální] dem[okraté] mají úplnou volnost agitační
a p[odobně]. Nuže, kdo jest vinen nezdravými poměry horníků porýnských? Verbuje se již
několik desetiletí a verbovali z větší části soc[iální] dem[okraté] (v letech devadesátých) a
bude se verbovati dále. Lid k verbování se vždy najde. Ať soc[iální] dem[okrat] či neodvislý,
indiferent a každý, ať přijde verbíř jaký chce. Jest jen organisací tomu zabrániti. A co dělá ta
organisace ku př[íkladu] místní, která jest členem takřka půldruhého sta tisíc členů silné
organisace, jak samotná zpráva valné hromady svazu dokazuje? Tolik, co Unie u vás
v Čechách. Placení příspěvků a – dost. Lze nazvati organisační prací nečinné příhlížení
200tisícové organisace horníků k těmto nesrovnalostem? Verbovaní horníci, aby opět z práce
neutekli, dostávali každý před fáráním do dolu na první směnu německy psaný lístek, jenž
v překladu zní: „Tímto se upozorňujete, že v případném porušení smlouvy vámi na našem
dole během šesti měsíců na žádném jiném dole svazu náležejícímu práci neobdržíte.“
K tomu přihlíží ta velká „spravedlivá“ strana zcela nečinně, ač jest to trestuhodné. Jen když
nějaký alkoholik vychrlí dávku špíny na anarchisty. „Vrána k vráně přisedá“; „to my jsme
nebyli, to tamhle dole ten beránek“ – tak nějak to zní v té bajce. A právě s tímto je to zde též
tak. V celém Porýní a Vestfálsku veřejně funguje hnutí anarchistické (německé) v Bracklu a
jen v počátcích, ostatní celý uhelný revír je v rukou soc[iálních] dem[okratů] a křesť[anských]
soc[iálů]. […]
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1909 červen 12, Vestfálsko. Varování před příchodem horníků v Čech v důsledku
zhoršených poměrů na uhelných dolech
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 16, 12. 6. 1909, s. 4, Sociální hlídka
Před cestováním do uhelných dolů vestfálských nutno varovati. Následkem nedostatku
objednávek propustily jednotlivé doly 100 – 200 dělníků.

1909 červen 26, Marxloh. Doporučení české krajanské krejčovské dílny (inzerát)
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 17, 26. 6. 1909, s. 8, Do Vestfálska a Porýnska!
Ku zhotovení všech pánských a dámských obleků moderních a elegantních, z látek českých
nebo německých, doporučuje se všem krajanům a krajankám krejčí dříve Ed. Langer, nyní
Leo Berger, Marxloh, Kaiserstrasse 302. Moderní střih. Nejlevnější ceny. Obsluha vzorná a
rychlá! Jediná česká firma na Porýnsku.

1909 červenec 11 – srpen 8, Moers. Zpráva o činnosti Českého pěvecko-vzdělávacího
spolku Komenský pro Moers a okolí
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 22, 4. 9. 1909, s. 4–5; č. 23, 18. 9. 1909, s. 5, Z Moersu
Dne 11. července byla konána valná hromada, která však nebyla ukončena a pokračováno v ní
dne 8. srpna. Z její zprávy vyjímáme: Pořádáno byla jedna valná hromada, 8 členských schůzí
a 5 schůzí výborových, které byly navštíveny průměrně 80 proc[enty] členstva. Časopisy se
odebírají: 90 čísel Českého vystěhovalce, 100 Záře, 70 Plamenů, 18 Ženského listu, 16
Kopřiv, 6 Románové knihovny Záře, Původ křesťanství, 7 Rudých květů, 6 Červánků, 2
Dělnické osvěty, 3 Akademie, 1 Volné myšlenky a Volné školy, 1 Vlasti a 1 Světozora.
Přednášky byly dvě, dne 11. dubna přednášel kraj[an] Votava z Berlína „O vývinu lidské
společnosti“ a dne 16. května kr[ajan] Wagner „O počátcích dělnického hnutí v Čechách“.
Divadelní ochotníci naši sehráli operu „Psohlavci“ od Kovařovice a obraz ze života „Paličova
dcera“ od Tyla. Knihovna, která obsahuje 106 svazků vybrané četby, byla četně používána.
Na podporách bylo vyplaceno 119 marek a mimo to třem kraj[anům] cestovní podpora 11
marek. V zimních měsících jest zavedena otazní skříň, přičemž se o předložených otázkách
debatuje, čímž si částečně nahrazujeme přednášky, ježto v místě žádného krajana řečnění
dostatečně schopného nemáme. Všechny podniky spolkové, jak zábavy, tak přednášky, byly
četně navštíveny jak krajany-členy, taktéž i nečleny, což dokazuje, že zdejší Čechové, až na
malý zlomek, uznávají snahu naši, aby se povznesla úroveň českého dělnictva zde za
hranicemi. Při valné hromadě 11. července přednášel nám kr[ajan] Linhart z Düsseldorfu „O
mistru Janu Husovi“, který přesvědčivými slovy nabádal přítomné, aby dle tohoto velikého
Čecha bojovali proti lži a tmě, která různými falešnými proroky jest mezi dělnictvo zasévána.
Tato přednáška byla přijata se souhlasem přítomných.
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1909 červenec 24, Düsseldorf.
Zpráva o činnosti Českoslovanského spolku Hus
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 22, 4. 9. 1909, s. 5, Z Düsseldorfu
Českoslovanský spolek Hus konal v sobotu 24. července svoji řádnou valnou hromadu, v níž
podán přehled o činnosti spolkové. Dle jednatelské zprávy čítá spolek 31 činných členů a
jednoho čestného, krajana Václava Černého z Hildesheimu. Toto pololetí přihlásilo se 8
krajanů za členy, vystoupilo 12 členů, a to 9 odcestovalo a tři, neplativše řádně příspěvky,
sami se o členství připravili. Konáno 14 členských schůzí a jedna řádná valná hromada.
Schůze tyto navštíveny byly 276 členy a 30 hosty; průměrná návštěva schůzí 19. Pořádány
tyto přednášky: 1. O třídním boji; 2. Karel Darwin a jeho učení; 3. O vývoji lidstva; 4.
Dějiny obchodního spolku německého Hansa. Též uspořádány dva večírky s přednáškou a
recitacemi básní k uctění památky Sv[atopluka] Čecha a mistra Jana Husa. Pořádány tyto
zábavy: maškarní ples, májová slavnost. Též podniknuty dva výlety do Neandertalu a
Kettwigu. Obdrželi jsme 28 dopisů a 22 lístků. Odesláno 22 dopisů a 20 lístků.
Korespondence místní 87 lístků. Odebíráno 10 časopisů: Právo lidu, Národní listy, Český
vystěhovalec (40 čísel), Vlast (10 čísel), Zlatá Praha, Naše Slovensko, Volná myšlenka,
Havlíček (30 čísel), Zář (12 čísel) a Kopřivy. Pokladní zpráva: příjem 188 marek 25 feniků,
vydání 200 marek, pokladní hotovost 97 marek 27 feniků. Knihovní zpráva: spolková
knihovna čítá 221 knih vázaných, z nichž přečteno bylo 61 knih 29 krajany; bratrskému
spolku Komenský v Moersu zapůjčeno 24 knih, spolku Komenský v Recklinghausenu 16,
spolku Pravoslav Veselý v Duisburku 13 (námi vypůjčeno 15 knih). Do nového výboru
zvoleni tito krajané: Josef Linhart předsedou, Václav Kadlec místopředsedou, Josef
Chlumecký jednatelem a zpravodajem, J. Šída místojednatelem, Jar. Vokál pokladníkem, Al.
Pavlíček knihovníkem, Jan Pour místoknihovníkem, Josef Denkr dom[ácím] správcem, Fr.
Březovský a V. Spilka náhradníky, Fl. Cedivoda a J. Šabata revisory, V. Kadlec kronikářem,
Linhart a Šída delegáty do poradního kroužku. Důvěrníkem spolku a výplatcem cestovních
podpor Em. Kareš, Golzheim 15.

1909 srpen 15, Düsseldorf. Základní slavnost Českoslovanského spolku Hus ve spolupráci
s okolními krajanskými spolky
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 23, 18. 9. 1909, s. 4, Z Düsseldorfu
V neděli 15. srpna pořádána sedmá základní slavnost, která návštěvou i výtěžkem předčila
všechny zábavy, které jsme dosud pořádali. Plného našeho díku zasluhuje velká obětavost a
nezištnost kraj[ana] Hureše, který nám místnost samým kvítím tak krásně vyzdobil. Velmi
milá byla nám četná návštěva z bratrských spolků okolních, z nichž zastoupeny byly:
Pravoslav Veselý v Duisburku, Libuše v Kellersberku, Barák v Kolíně nad Rýnem, Kroužek
českých esperantistů Comenius v Kolíně nad Rýnem, Komenský v Moersu, Havlíček
v Neumühle, Komenský v Recklinghausenu, Jan Hus v Sodingen, Lidumil ve Sterkrade.
S radostí vyslechli jsme pozdravy a přání, které delegáti těchto spolků nám přinesli. Zde jsme
spolu vzájemně sdělili naše stesky a tužby, zde znovu upevněny přátelské styky, které nás
vespolek pojí, zde sobě navzájem dodali chuti i posily ku další práci, která má za účel
povznésti náš český lid zde na hranicích porýnsko-vestfálských tak četně zastoupený. Kdo zná
poměry, v nichž náš lid zde žije, ten ví, jak nutně jest zde třeba spolků vzdělávacích, ten uzná
též, že pracovníci v těchto spolcích, tito čeští proletáři, kteří zde musí zápasiti o tu skývu
chleba, přitom však všechen svůj volný čas věnují práci spolkové, mají mnohem větší cenu
pro národ náš, nežli ti vlastenečtí bařtipáni a národní křiklouni, kteří dovedou sice vlastenecky
mluvit, ale nevlastenecky jednat. Náš spolek patří též mezi ony spolky, které před rokem
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vystoupily ze Svazu berlínského. Dnes po roce my s radostí konstatujeme, že kroku tohoto
nejen nelitujeme, nýbrž jemu povděčni jsme za to, že v náš spolek vnesen lepší zdravější
život, a proto též na nastouplé cestě vytrváme. Půjdeme dále směrem, který pokrokové spolky
zastupují, neb víme, že směr tento je správný a zdravý a slouží ku prospěchu jak spolku, tak i
jeho členům. Vzdělání jest cestou k lepšímu žití, proto poučujme se a práce naše pak jistě se
potká s dobrým výsledkem. K této práci mnoho zdaru!

1909 srpen 15–23, Kellersberg. Základní slavnost a valná hromada Českého zábavního
spolku Libuše v důsledku odcestování mnoha krajanů
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 23, 18. 9. 1909, s. 5, Z Kellersbergu
Český zábavní spolek Libuše konal dne 15. srpna t. r. slavnost. Odpoledne byl průvod a pak
koncert, před kterým byly čteny došlé dopisy. Pozdravné dopisy zaslaly následující spolky:
Česká Šumava Suderwich, Českoslovanský spolek Pravoslav Veselý Duisburg, Český
vzdělávací spolek Havlíček Schmidthorst, Českoslovanský spolek Hus Düsseldorf,
Českoslovanský spolek Svornost Hamburk, spolek Komenský Moers, spolek Havlíček Brémy.
Poněvadž nám mnoho krajanů a mezi nimi mnoho funkcionářů spolku odcestovalo, museli
jsme svolati mimořádnou valnou hromadu na den 23. srpna. Tam zvoleni byli: Alois Stočes
jednatel, Stanislav Mudra místojednatel, Josef Vtělenský pokladník, Václav Potměšil
místopokladník. Knihovníkem Josef Behr. Režisérem dramatického kroužku Leo Nepil. Již
jednou žádali jsme naše krajanské spolky o zapůjčení některých knih a doposud jsme
neobdrželi ani jedinou. (Obraťte se na Sekretariát zahraničních spolků se žádostí. Red.)
Prosíme tedy ještě jednou krajanské spolky o zapůjčení knih. Jsme začátečníci a je nám každá
pomoc dobrá. Také se musíme zmíniti o jednání některých krajanů, kteří než odcestují, se
opijí a pak v opilosti spolku ubližují. […] Heslem všech Čechů by mělo býti: Každý Čech
nechť je členem krajanského spolku. Veškeré dopisy nechť jsou zasílány na adresu: Josef
Vtělenský, Ringstraße 83, Kellersberg, Post Alsdorf.

1909 srpen 29, Neumühl.
Sloučení tří českých krajanských spolků v Neumühlu
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 23, 18. 9. 1909, s. 5, Z Neumühle
Zdejší české spolky, a to vzdělávací spolek Havlíček, divadelní spolek Thalie a hudební
spolky Život veselý a Svěží štěstí, se usnesly spojiti se v jeden celek. Za tím účelem svolána na
den 29. srpna t. r. valná hromada, jež měla dosti dobrý úspěch. Neutvořil se sice jeden spolek,
ale dva, neboť spolek Svěží štěstí se usnesl zůstat samostatným, ale většina jeho členů
přistoupila jednotlivě k našemu celku, což myslíme, že nebude jim na závadu. Můžeme býti
tedy s akcí podniknutou, když ne zcela, aspoň částečně spokojeni. Valná hromada se usnesla,
aby spolek nesl jméno Havlíček a aby zůstal krajanským spolkem. Do výboru zvoleni byli
krajané: předsedou Josef Řehák, náměstkem František Plánička, jednatelem Jan Bejček,
Matyáš Kříž náměstkem jednatele, Václav Vošický pokladníkem, František Hubka
náměstkem pokladníka, Antonín Sychra knihovníkem, František Stodůlka náměstkem
knihovníka, Jan Vaněk a František Němec přísedícími, Vincenc Vokurka správcem domu a
František Světlik režisérem. Místnost spolková: Aug. Ehring, Fiskusstraße 126. Veškeré
dopisy zasílány buďtež na předsedu krajana Josefa Řeháka, Fiskusstraße 19a.
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1909 září 4, Sterkrade. Varování Českého dělnického spolku Lidumil před unáhleným
stěhováním českých horníků do porýnského uhelného revíru
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 22, 4. 9. 1909, s. 4, Upozornění horníkům hodlajícím se
vystěhovati do Porýnska
Tisková komise českého spolku Lidumil zasílá nám následující výstrahu: Považujeme za
svou povinnost upozorniti všechny, kteří buď z vlastní vůle cestují do Porýní, anebo kteří jsou
sem naverbováni a míní hledati si práci a obživu v odboru hornickém, na co musí býti
připraveni. Předně není zde žádné nouze o dělníky, což pádně dokazují zprávy dolů, které pro
nedostatečný odbyt jsou nuceny dělati tak zvané svátky v týdnu. Každý, kdo chce přijat býti
do práce, musí míti pracovní knížku, v níž musí býti zaneseno, kde se posledně zdržoval, dále
tak zvanou legitimaci Německé říše a křestní list nebo výtah, který musí býti místním
politickým úřadem potvrzen. Bez legitimace nemůže býti nikdo do práce přijat, poněvadž tato
byla zavedena pro veškeré příslušníky ministerským nařízením ze dne 21. prosince 1907
(II-5673) s tím dokladem, že kdo si ji do tří dnů po vyzvání neopatří, bude z pruského státu
vypovězen. Tyto legitimace vystavují se v místě, kde se dělník přihlásí, a dělník musí za ni
zaplatiti 5 marek. Křestní list musí míti, aby mohl býti přijat do bratrské pokladny
v Bochumu. Pak teprve dostane v kanceláři lístek, že je do práce přijat. Začít pracovat ale
ještě nemůže. Nejprve musí jíti k obvodnímu lékaři k tělesné prohlídce, za kterou musí dáti 3
marky. Pak musí se podrobiti třídennímu lékařskému pozorování, není-li stižen nemocí tak
zvanou červivkou. Teprve nyní obdrží lékařské vysvědčení, a to stojí zase 2 marky. Tak musí
dělník vydati značný obnos za potřebné listiny, a nemá-li peníze, není přijat do práce.
S dělníky účtuje se o měsíc později, takže dělník, který začne pracovat 1. srpna, obdrží 6. až
8. září první peníze. Kdo je ženat a přijede s rodinou, může si najmouti od správy dolů byt za
12,50 marek, ale jen tehdy, je-li nějaký uprázdněný. Palivo stojí dva vozíky 5 marek a kamna
si musí každý opatřiti sám. Je tedy nutno, aby každý, kdo zde chce přijati práci, měl dosti
velkou zálohu. Upozorňujeme tudíž každého, by sobě dobře rozmyslil krok, který hodlá
učiniti, a aby nenechal se zlákati placenými sliby agentů a neopouštěl zaměstnání v Čechách.
Německo-rakouští kapitalisté jsou tak dobře zorganisováni a spojeni, že až na malé výjimky
pracují dělníci v Německu pod těmitéž pány jako v Rakousku. Proto stěhování se z říše do
říše žádnému neprospěje. Jediný prostředek ku zlepšení pracovních poměrů je vzíti si
z kapitalistů příklad a jako jeden muž vstoupiti do svých politických a odborových organisací
a hájiti svá jak hospodářská, tak politická práva.

1909 počátek října, Moers.
Komentář sociálně demokratického Sekretariátu
českoslovanských zahraničních spolků k okolnostem rozpuštění Českoslovanského pěveckovzdělávacího spolku Komenský pro Moers a okolí
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 25, 16. 10. 1909, s. 3–4, Spolek Komenský v Moersu policejně
rozpuštěn
Před uzávěrkou listu došel Sekretariátu dopis s následujícím obsahem: Ctěný krajane! Právě
jsme obdrželi výměr od policejního úřadu, dle něhož se náš spolek pro politické tendence
rozpouští. Nebyli jsme nikam povoláni ani vyslýcháni, a teď beze všeho následuje rozpuštění
spolku, aniž by byly udány důvody, v čem ty politické tendence pozůstávají. Pro nedostatek
času Ti toto pouze sděluji a zítra sdělíme další.
S pozdravem za Českoslovanský pěvecko-vzdělávací spolek Komenský v Moersu

Podpis
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Co předcházelo tomuto rozhodnutí? Krajané naši v Moersu, tak jako se dnes již od zasáhnutí
České národní rady do spolkového života zahraničních Čechů stalo všeobecně módou, jsou
předmětem stálých a stálých denunciací ze strany také „krajanů“. Již v dopisech z minulého
měsíce datovaných nám bylo sdělováno, že jednotliví krajané předvoláni byli na policejní
úřad, kde jim bylo sděleno, že dostali anonymní dopisy, ve kterých jsou upozorňováni, že
spolek prý provádí činnost zabíhající do politiky a že členové jeho prý kolportují
anarchistické a socialistické časopisy. Výsledek denunciace byla též prohlídka domovní u
jednotlivých krajanů, při které kromě několika sociálně demokratických listů nebylo žádných
jiných tiskopisů nalezeno. Dne 5. října obdrželi jsme další dopis, ve kterém nám krajané
sdělují, že zase byli předvoláni, kde jim bylo řečeno, že vcelku prý se nic neprokázalo, co
denunciační dopis uváděl, takže prý celá záležitost není tak zlá. V dopise tomto nás žádají,
abychom uveřejnili jméno denuncianta, o němž uvádějí, že je zuřivým nepřítelem strany
sociálně demokratické a který jest činovníkem v tělocvičné jednotě v místě. Dotyčný prý
veřejně spolku vyhrožoval, že jim ukáže, jak s nimi zatočí a tak dále, a od času toho datují se
stále vpředu uvedené denunciace.
Tolik je nám o této věci až dosud jen známo a bylo by žádoucno, aby tato aféra přinesla ve
věci té jasno, aby seznala se pravá příčina rozpuštění spolku tohoto. Spolek Komenský patřil
mezi největší spolky zahraniční, jehož počet členstva pohyboval se mezi 100 až 150 členy, a
od svého založení vyvíjel pěknou činnost spolkovou a celou jeho správou možno ho řaditi
mezi dobře zřízené krajanské spolky.
Folber

1909 říjen 16, Castrop. Bezohlednost okolí při nehodě českého stavebního dělníka
= Český vystěhovalec, roč. 5, č. 25, 16. 10. 1909, s. 5, Osud českého vystěhovalce
V Castropu ve Vestfálsku pracovali, jak se nám píše, na stavbě Wellnerově mnozí čeští
dělníci. Jednomu z nich, Janu Janoutovi, spadla na hlavu cihla a smrtelně ho zranila, takže asi
za deset hodin zemřel. Lékařské pomoci nebylo se proň dovolat. Jeden lékař je odmítl, že
nemá právě úřední hodiny, druhý nebyl doma, a tak musel ubohý trpět bez pomoci, až skonal.
Nemuselo tomu tak býti, kdyby jeho druhové byli odborově organisováni, neboť pak by
dovedli najít někoho, kdo by zakročil, zjednal nápravu a obstaral lékaře. Stejně neochotně
zachoval se při pohřbu místní farář. Mrtvé tělo bylo uloženo v kostnici a farář, nečekaje ani na
potřebných deset minut na účastníky pohřbu, dal se do pohřbívání. Zoufalou manželku
zabitého, která u hrobu naříkala a lomila rukama, okřikl, aby mu tam nedělala rámus a aby
účastníci nemyslili, že jsou v nějaké hospodě, na hřbitově že je pánem on a ne oni. A co prý je
to za pořádek, že zemřelý nebyl ani včas zaopatřen? Pozůstalí měli ovšem jiné starosti než
shánět kněze, když nemohli sehnat ani lékaře. Celá tragedie českého vystěhovalce je v tomto
případě, kdy musil český dělník, robotící pro skývu chleba ve službách kapitálu v dálné
cizině, bez pomoci takto zahynouti.

1909 listopad 1, Kellersberg. Oživení kontaktů Českého zábavního spolku Libuše s jinými
krajanskými spolky
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 1, 13. 11. 1909, s. 5, Z Kellersbergu
Náš Český zábavní spolek Libuše konal dne 1. listopadu přednášku s programem: „Proč
zakládáme za hranicemi české spolky“. Referent krajan Josef Linhart z Düsseldorfu řádně vše
objasnil, takže každý mohl dobře pochopiti. Přednášku navštívilo veškeré členstvo se 16 hosty
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našich krajanů, a doufáme, že krajané vezmou sobě slova pronesená k srdci a stanou se
všichni členy našeho spolku. Vzdor tomu, že trpíme neustálým přicestováním a odcestováním
našich krajanů, přece náš spolek jde kupředu. Dále vzdáváme vřelý dík krajanskému spolku
Komenský v Recklinghausenu za knihy a sborníky, které nám zaslali po krajanu Josefu
Linhartovi, dále děkujeme milému krajanu Františku Wagnerovi ze Sterkrade za darované
knihy a za návštěvu naší schůze a přednášky, kde též několik upřímných slov promluvil. Od
počátku založení našeho spolku byli jsme jak ztraceni na hranicích holandsko-belgických, až
nás konečně krajané navštívili, čímž nám způsobili velkou radost, takže jsme přistoupili ke
kroužku zahraničních spolků vestfálsko-porýnských, abychom se lépe poznali a společně
k blahu Čechů za hranicemi pracovali.

1909 listopad 8 a 21, Kolín nad Rýnem. Vystoupení příznivců sociální demokracie ze
spolku Barák a založení nového krajanského spolku Svojan
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 4, 25. 12. 1909, s. 4, Z Kolína nad Rýnem
Situace, která se v posledním čase vyvinula mezi kolínskými Čechy, nutí nás k tomuto
prohlášení, jelikož víme, že mnoho zahraničních spolků nedočkavě čeká nějaké zprávy od
nás. Svého času byl zde čilý zájem o život spolkový. Krajané přistupovali za členy zdejší
besedy Barák a zdálo se, že stane se milým útulkem všech zde žijících krajanů. Však různost
názorů časem se vyskytnuvší byla na závadu jak činnosti spolkové, tak i samému účelu,
jemuž spolek takový je určen. Schůze krajanů a krajanek poskytovaly smutný obraz
nekrajanského jednání. Proto mnohými krajany uznáno, že tak dále to jíti nemůže, a konány
porady, jak tomu odpomoci. Uznáno za nejlepší založiti spolek nový, jelikož veliká rozloha
města, jakož i různost povolání, nutí přímo ku kroku tomuto.
Přikročeno k činu a dne 8. listopadu t. r. vystoupilo z besedy Barák 33 členů. Na to dne 21.
listopadu konána ustavující valná hromada nového spolku Svojan, ve které přistoupilo ku
novému spolku 48 krajanů. Při této příležitosti zavítal k nám krajan Linhart z bratrského
spolku Hus v Düsseldorfu, který jasným a přesvědčivým způsobem vyložil nutnost
zahraničního spolku za účelem vzdělání a podporování se. Ku konci své přednášky přál
novému spolku mnoho zdaru, jakož i delegát spolku Pravoslav Veselý v Duisburku kr[ajan]
Pokorný. Děkujeme krajanu Linhartovi za pěknou přednášku.
Po přednášce přistoupeno bylo k volbě výboru a zvoleni: Kuchler František jako předseda,
Mudra František místopředseda, Hůlka Josef jednatel, Bednář Antonín místojednatel, Hanuš
František pokladník, Pelech Jaroslav knihovník, Šárka Josef místoknihovník, Šnajberk Emil
domácí správce, Prušenovský Jan a Picek Josef náhradníky, Vlček Josef a Josífek Eduard
přísedícími, Otakar Buchelt a Josef Loubal revisory. Jméno spolku jest Svojan. Místnost se
nalézá: Mainzerstraße, Mainzer Hof. Dopisy se zasílají: Frant. Kuchler, Jabachstraße 8.
Nejsrdečnější dík vyslovujeme odcestovalému krajanu Karlu Haškovi za překrásné knihy od
předních spisovatelů v ceně 50 marek nám darované a přejeme mu v novém jeho působišti
mnoho zdaru!

88

1909 prosinec 12, Suderwich. Průběh a závěry porady spolků Porýní a Vestfálska
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 4, 25. 12. 1909, s. 4–5, Z hranic vestfálsko-porýnských
Zápisník schůzky poradního kroužku. konané v neděli dne 12. prosince v Suderwichu za
přítomnosti 13 delegátů, zastupujících 7 spolků, a 3 hostů. Schůzi zahájil kr[ajan] Linhart
(Düsseldorf), zapisovatelem zvolen kr[ajan] Doul (Suderwich). Kr[ajan] důvěrník připomíná
rozpuštění spolku Komenský v Moersu a sděluje, jak tamější krajané nadále pracovati míní.
Dále sděluje, že spolek Libuše v Kellersbergu přistupuje ku kroužku, což vzato s potěšením
na vědomí. Též oznamuje, že v Kolíně nad Rýnem ustaven byl nový kraj[anský] spolek
Svojan, který zadal o povolení stanov, a až tyto povoleny budou, přistoupí též ku kroužku.
Program schůzky: 1. Rozvrh přednášek kr[ajana] Folbra ustanoven na 31. prosince, 1., 2., 3.
a případně 6. ledna. 2. Návrh kr[ajana] ze Sodingen, aby časopis Český vystěhovalec byl
zvětšen z 8 na 12 stran, aby spolkové zprávy mohly býti ihned a celé uveřejňovány, by též
více místa zbylo pro poučné a výchovné články, většinou hlasů přijat. 3. Návrh kr[ajana] ze
Suderwichu, aby zdejší říšský spolčovací zákon byl přeložen do češtiny, přijat jednomyslně
v tom smyslu, aby pouze odstavce týkající se našich kraj[anských] spolků byly přeloženy a
jako brožura vydány. (Návrhy 2 a 3 buďtež sekretářem v úvahu vzaty a dle možnosti též
uskutečněny.) 4. Návrh kr[ajana] ze Suderwichu, aby spolky v kroužku zastoupené
vyměňovaly sobě navzájem hry, jednohlasně přijat. 5. Pojednání o návrzích obsažených
v článku „Pro děti českých vystěhovalců“: Návrh (1) aby Sekretariát počal vydávati časopis
pro děti českých vystěhovalců, jednohlasně přijat. Návrh (2) aby v místech, kde žije větší
počet Čechů, usazen byl učitel řečí, který by převzal vyučování českých dítek, usneseno
podporovati tam, kde jest možno to provésti. Zdali by i pro zdejší spolky mohl učitel
vydržován býti, o tom mají se zúčastněné spolky ještě poraditi a v příští schůzce se má toto
projednati. Návrh (3), aby Sekretariát zřídil blíže hranic pensionát pro děti českých
vystěhovalců, usneseno podporovati. Schůzky kroužku nadále svolávány budou do
Duisburgu.

1909 prosinec, Praha. Zpráva o činnosti sociálně demokratického Sekretariátu
českoslovanských zahraničních spolků
= Kapesní kalendář českých vystěhovalců na rok 1910, vyd. Antonín Srba. Nákladem
časopisu Český vystěhovalec. Praha [1909], s. 20–22
Středisko, které sobě vybudovali za hranicemi Češi v Praze, nabývá stále a stále větší
důležitosti pro veškerý život českých vystěhovalců. […] Činnost Sekretariátu dobu jeho
tříletého trvání byla – vzdor tomu, že Sekretariát byl v začátcích – velmi značná. Během této
doby, jak zpráva Sekretariátu vykazuje, uspořádáno bylo prostřednictvím Sekretariátu 93
poučných a výchovných přednášek, spolkům zapůjčeno neb prodáno bylo 1110 vázaných
knih v ceně 3300 korun, na podporách vyplaceno bylo členům zahraničních spolků
Sekretariátem 5396,12 korun, z kteréhož obnosu připadlo 385,61 korun na podporu šesti
rodinám z Německa vypovězeným. Během tří let poskytnuto bylo porad v různých
záležitostech v 922 případech. Prostřednictvím Sekretariátu intervenováno bylo ve prospěch
českých vystěhovalců v c. a k. ministerstvu zahraničních záležitostí, v c. k. ministerstvu
obchodu, u c. k. místodržitelství v Praze ve více případech a ve 14 případech u c. k. okresních
hejtmanství. Předmětem intervencí bylo: vypovídání rakouských příslušníků v cizině,
zavádění legitimací pro rakouské příslušníky, amnestování vojenských uprchlíků a ohledně
vystupování z církve. Ostatní intervence byly ve většině v záležitosti různých žádostí, které ze
zahraničí byly c. k. politickým úřadům zaslány, ale dlouho nevyřizovány.
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Toť malá ukázka z činnosti Sekretariátu. Již z ní ale jest vidno, jak důležitou a prospěšnou
stala se instituce tato v životě českých vystěhovalců. Sekretariát zahraničních Čechů v Praze
stal se útočištěm převážné většiny českého živlu v cizině, kde nachází své rádce ve všech
možných otázkách, jež v životě jejich se vyskytují. Ale také v ohledu podpůrnictví a ve směru
svépomoci třeba všeobecně činnost Sekretariátu uznávati – činnost, která v budoucnosti bude
se ještě zdokonalovat a doplňovat, neb sjezd zahraničních Čechů učinil řadu nových, a jak se
ukáže v době krátké, užitečnějších usnesení, jejichž provádění přinese prospěch a posilu pro
život našich emigrantů. […]
1909 prosinec 30 – 1910 leden 9, Kolín nad Rýnem. Zahájení činnosti Českoslovanského
spolku Svojan s volbou výboru a čtyř odborů
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 6, 22. 1. 1910, s. 5, Z Kolína nad Rýnem
Jsme povinni sděliti českému zahraničí, že náš spolek Svojan byl úředně povolen. Dne 29.
listopadu podány stanovy k úřednímu schválení a 30. prosince bylo nám sděleno, že spolek je
povolen, s tím podotknutím, že nebylo třeba podle nového německého říšského zákona
spolčovacího o povolení žádati, jelikož spolek je nepolitický. Hned jak toto bylo oznámeno a
v členské schůzi sděleno, učiněny kroky, aby spolek řádnou činnost započal. Stanoveno
konati řádnou valnou hromadu (která dle našich stanov má se konati v lednu) dne 9. ledna o
druhé hodině odpolední, v níž stanoveno platiti měsíční příspěvek pro člena 60 feniků, pro
členku 30 feniků. Do výboru zvoleni krajani: František Kuchler předsedou, František Mudra
místopředsedou, Bednář jednatelem, Svoboda místojednatelem, Hanuš pokladníkem, Jaroslav
Pelech knihovníkem, Šárka místoknihovníkem, Klár Petr náhradníkem, Hanušová-Croh
přísedící. Spolek čítá 45 členů a 7 členek. Při projednávání návrhu usneseno jednohlasně
přistoupiti za člena Sekretariátu zahraničních spolků v Praze, jakož i přihlásiti členstvo u
nemocenského fondu. Dále usneseno zavésti Českého vystěhovalce obligatorně pro členy a
pro členky Ženský list. Přistoupeno též k rýnsko-vestfálskému poradnímu kroužku. Dále
zvoleno několik odborů: vzdělávací, dramatický, úsporný kroužek a zábavní výbor. Dále
oznamujeme, že spolek nebude z důvodů lehce pochopitelných půl roku žádnou cestovní
podporu vypláceti. Je nám milou povinností vzdáti tímto krajanu Josefu Haškovi srdečný dík
za darování několika svazků cenných knih. Žádáme tímto snažně krajanské spolky o darování
nějaké dobré knihy, za což jim již předem vyslovujeme srdečný dík. Oznamujeme též, že
spolek Svojan přesídlil do nové místnosti v Kreizgasse, Restaurant Lenz, Erholung. Veškeré
dopisy zasílány buďtež na předsedu krajana Fr. Kuchlera, Jabachstraße No. 8, Köln am Rhein.

1910 leden 2, Kellersberg. Zpráva o půlroční činnosti Českého zábavního spolku Libuše
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 6, 22. 1. 1910, s. 5, Z Kellersbergu
Český zábavní spolek Libuše konal dne 2. ledna 1910 svou řádnou valnou hromadu, na níž
podána zpráva za půl roku činnosti. Spolek založen dne 16. května 1909 v místnosti Šlentru u
Olden; od těch dob konáno 15 schůzí, jedna poradní schůze, ustavující valná hromada a tři
mimořádné valné hromady, pět měsíčních schůzí členských a pět výborových. Navštíveny
byly 245 členy a 51 hosty; jednu schůzi navštívilo průměrně 16 členů. Spolek podnikl dále pět
zábav, zakládající slavnost a zástěrkový věneček pořádaný krajankami a členkami spolků,
dále zábavy posvícenskou, mikulášskou a silvestrovskou. Táž konána přednáška, na níž
mluvil kr[ajan] Linhart z Düsseldorfu. Odesláno bylo 65 dopisů, obdrženo 61. Při založení
bylo členů 16, nyní je 40 řádných členů a 8 členek; 21 člen odcestoval, dva vyloučení, jeden
vystoupil dobrovolně.
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1910 leden 9, Moers. Zpráva o činnosti Českoslovanského vzdělávacího spolku Bratrská
láska a výzva k větší aktivitě
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 6, 22. 1. 1910, s. 5, Z Moersu
Český spolek Bratrská láska v Moersu konal dne 9. ledna t. r. svoji řádnou valnou hromadu
za přítomnosti 14 členů a 5 hostů. Zprávy protokolní, pokladní a knihovní za správné uznány.
Spolek čítá 20 členů. Do výboru zvoleni následující krajani: František Weniger předsedou,
František Novák místopředsedou, Václav Denk jednatelem, V. Tupý místojednatelem,
František Mach pokladníkem, V. Kubín místopokladníkem, V. Pecher knihovníkem,
František Hylský místoknihovníkem. Přísedícími Kubín Josef a Zosík Josef, revisory
František Pruša a František Šemauer, režisérem František Švarc. Knihovna čítá 43 knih,
vesměs poučných a zábavných. Krajané! Zajisté uznáte nutnost spolkového žití, pročež je na
vás, abyste s větší láskou přilnuli k našemu spolku a s větší pílí pracovali k rozkvětu jeho, a
doufáme, že příště budeme se moci lepší činností vykázati. Dopisy řízeny buďtež na adresu:
Denk Václav, Moers, C-Straße, No. 55 G, Deutschland.

1910 leden 11, Moers. Podpora dvou krajanských spolků pro rodinu zemřelého krajana
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 6, 22. 1. 1910, s. 2, Krajanská vzájemnost v cizině
Sděluje se nám z Moersu v Porýnsku. Zde zemřel krajan Š[lapák], který zanechal zde vdovu
se šesti malými dětmi. Rodina následkem ztráty svého živitele ocitla se v největší tísni.
Krajanské spolky Český vystěhovalec a Bratrská láska v Moersu usnesly se ve prospěch
rodiny uspořádati divadelní představení. Jelikož zemřelý býval činným členem policejně
rozpuštěného spolku Komenský, vyplatí spolek Český vystěhovalec na účet Sekretariátu 60
korun postižené rodině. Jak vidět, krajanské spolky nejen po stránce výchovné a společenské,
ale i po stránce svépomoci vykonávají svoji povinnost. Jest jen co litovati, že někteří krajané
této práce se straní, neb za spolučinnosti všech krajanů mohlo by ještě mnohem více se
vykonati.
Úmrtí. Dne 11. ledna zemřel po krátké nemoci kr[ajan] František Šlapák, zanechav zde vdovu
se šesti malými dítky. Jelikož jeho rodina zde žádnou pensi neobdrží, ocitá se ve velké bídě.
Proto obracíme se na českou veřejnost v prosbou, aby nám pomohla podpořit nešťastnou
rodinu tím spíše, an zesnulý vždy stál v řadách organisovaného dělnictva. Doufáme, že
krajané prosbě této vyhovějí. Dary zasílány buďtež na adresu: Karel Erba, Meerbeck bei
Moers am Rhein, Z-Straße 16 G.
Za Českoslovanský spolek Český vystěhovalec v Meerbecku u Moersu
František Kovářík, předseda.

1910 únor 19, Neumühl.
Doporučení české krajanské krejčovské dílny (inzerát)
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 8, 19. 2. 1910, s. 7, Do Neumühlu! (a v dalších číslech)
František Šindelář, krejčí, Neumühl, Gerlingerstraße 32, doporučuje se ctěným krajanům ku
zhotovení moderních obleků dle míry. Úprava vkusná. Ceny mírné.
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1910 počátek března, Herten. Úspěch katolické misie a rozšiřování českého jazyka
= Hlasy z domoviny, roč. 1, č. 3, duben 1910, s. 11–12
Počátkem března zavítal k nám opět náš český misionář P. Voňavka. S radostí vítali jsme opět
dny, kdy naším chrámem rozléhaly se plesavé zvuky milé písně „Tisíckrát pozdravujeme
Tebe“, a kdy v milé mateřštině hlásáno nám bylo slovo Boží. Cítili jsme se v těch dnech jako
doma. Mnohý z nás ani doma neměl na českém severu příležitost slyšeti v řeči své kázání. A
zde v Prusku máme ročně tuto možnost. Jen by si bylo přáti, aby všichni Čechové všude také
dovedli oceniti význam těchto dnů a použili skýtání příležitosti k velikonoční svaté zpovědi.
Po ukončení misie uspořádán český přátelský večírek, jehož se zúčastnil vedle důstojného
pána Voňavky i důstojný pán farář Thiemann z Hertnu, který nás povzbudil k účinné práci.
Pan Št[ěpán] Bečvář oznámil podmínky k přistoupení do spolku křížového
protialkoholistického. Byla to radost, když po dlouhé době opět pěli jsme „Kde domov můj“.
Každý jsme cítili tu tíhu ciziny a zároveň i ulehčení, jež nám skýtá cizina, když můžeme
v mateřštině se vymluviti a zazpívati. Stále se v novinách útočí na církev, a přece ona ještě je
k nám zde nejspravedlivější. Nikdo si nevzpomene Čechů-vystěhovalců, jen církev
v mateřské mluvě aspoň ročně po několik dnů k nám hovoří a těší a sílí v tíhách vyhnanství.

1910 březen počátek, Suderwich. Založení katolického spolku jako výsledek katolické misie
= Hlasy z domoviny, roč. 1, č. 3, duben 1910, s. 11
Po letošní naší české misii dodali jsme si odvahy k založení katolického českého spolku. Stálo
to mnoho a jsme jisti, že ještě mnohá překážka musí býti minuta, ale s mužným hledím
půjdeme dále. Volnost nikoho neomezujeme a máme právo žádati, aby ani naše volnost
nebyla zkracována. Dosavadní přípravné práce zdají se slibovati uspokojivý počátek. V práci
a doufání zdaří se naše dílo!

1910 březen 10–16, Bottrop. Úspěšný průběh české katolické misie a činnost spolků
= Hlasy z domoviny, roč. 1, č. 3, duben 1910, s. 12, Bottrop ve Vestfálsku
S upřímnou radostí těšili jsme se na dny 10.–16. března, kdy oznámena naše česká misie. Je
nás tu přes 1200 z diecese olomoucké, máme svůj dosti četně zastoupený spolek svatého
Růžence (225 členů) a katol[ický] spolek dělnický (125), a dávno již jsme toužili po tom,
bychom mohli míti svou misii. Denně dvakráte plnily zástupy prostory chrámové a obléhaly
zpovědnici dlouho do pozdního večera. Byly to pro nás dni radosti – pravé hody. Dojemnou
byla slavnost Nejsvětější Svátosti, kdy v záři světel na ozdobeném oltáři vystavena
Nejsvětější Svátost oltářní a před oltářem klečel zástup bílých družiček. Průvod kostelem
s Nejsvětější Svátostí byl dojemný. Zdálo se, jako by Pán ve svaté hostii procházel řadami
Moravanů a žehnal úmyslům při kázání pojatým; nikdy nezanedbati nedělní mši svatou, nikdy
nehodně nepřijímati Nejsvětejší Svátost!
Spolková schůze v neděli byla četně navštívena. Přednášku o slovech: „Církev, vlast rodina“
konal náš milý misionář P. Voňavka. Ze schůze odeslány holdovací telegramy Jeho Excelenci
nejdůstojnějšímu pánu arcibiskupovi olomouckému a nejdůstojnějšímu pánu biskupu
münsterskému. Velice nás těšilo, že při slavnostech našich účastnili se také hosté ze
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Suderwichu a Hertnu. Viděli, že my v Bottropě nespíme a že nám dědictví otců, víra svatá,
dosud drahá. Těšíme se na shledanou opět! Minulého měsíce s okázalostí nevídanou, která
však prýštila z lásky, doprovodili jsme našeho bývalého pana faráře Beeleta do Münstru a dne
17. března uvítali jeho nástupce u nás, důstojného pána Wolterse. Z hloubi duše mu voláme:
„Na dlouhá léta“.

1910 konec března, Horst-Emscher. Úspěšný průběh české katolické misie a působení
německého česky mluvícího kněze
= Hlasy z domoviny, roč. 1, č. 3, duben 1910, s. 12, Horst-Emscher
Poprvé měli jsme přátelskou schůzku. Bylo nás plno, ani míst se nedostávalo a za zpěvu
našich písní se nám tak mile v kruhu bratří pobylo, že se nám ani domů nechtělo. Misie
letošní byly dosti četně navštíveny, ač jinak neodpovídaly ještě svou návštěvou velikému
počtu českého obyvatelstva. Snad smíme doufati, že bude lépe, ježto pan kaplan Fehlker
mluví česky a ochotně se chápe práce v našem zájmu. Probuďme se všichni!

1910 březen 30, Essen. Zpráva policejního prezidia v Essenu pro vládního prezidenta
v Düsseldorfu o českých krajanských spolcích v Porýní a Vestfálsku
(s kritickými magináliemi düsseldorfského vládního prezidenta)
= Severorýnsko-vestfálský hlavní státní archiv Düsseldorf, vládní prezidium Düsseldorf,
č. 15951, fol. 122–126 (překlad z němčiny)
Policejní prezident
Essen, 30. března 1910
Mezi cizinci ve zdejší průmyslové oblasti je spolkový život Čechů nejživější a nejlépe
organizovaný. Vzhledek ke známým protiněmeckým snahám českého národního hnutí si
zasluhuje zvláštní pozornost.
Podle zpráv českých novin existuje v Německu asi 120 českých spolků, z nichž 62 přísluší
k sociálně demokratickému směru, zatímco zbývajících 58 spolků působí na českém
národním základě. Mezi těmito dvěma proudy došlo ke třenicím, pročež se v prosinci
minulého roku konala v Berlíně konference delegátů obou směrů, k níž byla pozvána také
Národní rada česká sídlící v Praze. Na konferenci, kde byli přítomni čeští agitátoři Pachmayer
a Srba a český sociálně demokratický poslanec Folber, se dojednávalo sdružení spolků,
zejména pořádání společných přednášek a koncertů, a doporučovalo se zřizování českých
čítáren a knihoven. Bylo přijato rozhodnutí, aby tam, kde jsou k tomu dány podmínky, se
spolky vzájemně propojily a utvořily komisi na podporu společného úsilí. Jednání prokázalo
na obou stranách shodu v tom, že prvním úkolem spolků, ať už mají jakýkoli účel a cíl, je
podpora a udržení české národní myšlenky a českých národních snah.
Pokud se to zatím podařilo zjistit, existuje v části vládního regionu, která mi byla přidělena
k dohledu nad politickými hnutími, 11 českých spolků zahrnujících asi 427 členů. Seznam
spolků připojuji. Hlavními středisky Čechů jsou Moers s přilehlými koloniemi, jež patří zčásti
také k obci Baerl, dále Hamborn, Sterkrade a Duisburg. Spolkový život má být čilý, finanční
situace není příznivá, přestože se spolky pořádáním slavností s koncerty a divadelními
představeními snaží vybíráním vstupného opatřit si příjmy. Členský příspěvek je v různých
spolcích rozdílný a činí měsíčně 30 až 60 feniků. Vedle společného účelu podporování
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českého národního vědomí představují spolky podle odlišného zaměření dva druhy spolků,
jednak spolky zábavního a sportovního rázu, jednak spolky na podporu sociálně
demokratického hnutí. Pro první skupinu, zábavní spolky, působí v Berlíně Svaz, jemuž mají
spolky platit 10 feniků za každého člena, a za to se členům dodává český národní časopis. Do
tohoto Svazu má patřit jen český spolek v Düsseldorfu (marginálie: také „Bratrská láska“
Asberg, „Hus“ Düsseldorf, „Lidumil“ Sterkrade). Sociálně demokratické spolky – to je sedm
z jedenácti spolků – jsou připojeny k „dělnickému Sekretariátu“ v Praze, jehož vedoucím je
zmíněný sociálně demokratický poslanec Folber. Sociálně demokratický dělnický Sekretariát
v Praze se zabývá organizací Čechů v zahraničí. Podle jeho poslední výroční zprávy za září
1908/1909 k němu náleží 58 spolků s 2462 členy. Podle poslední pokladní zprávy za stejné
časové období činil stav pokladny k 1. září 1909 2915,98 korun, roční obrat 20.674 korun.
Z pokladní zprávy je zřejmé, že spravuje sedm zvláštních fondů, a to pro časopisy, kalendář,
spolkové odznaky, provoz sekretariátu, dále ochranný fond, zábavní fond a podpůrný úrazový
fond. Podle českého dělnického kalendáře na rok 1909 je průkazné, že ochranný fond je určen
na podporu členů pronásledovaných v zahraničí za politické rejdy. […] Spolky začleněné do
dělnického Sekretariátu v Praze mu odvádějí měsíčně 20 feniků za člena, s výjimkou jednoho
spolku, který platí jen 10 feniků za člena a měsíc. Z těchto 20 feniků se započítává 10 feniků
na dodávku 14denně vycházejícího časopisu Český vystěhovalec. Vydavatelem časopisu je
Folber, jako odpovědný redaktor se podepisuje úvodem zmíněný Srba. Z druhých 10 feniků
jsou určeny 2 feniky na provoz Sekretariátu, 4 feniky na ochranný fond a 4 feniky na
podpůrné fondy.
V listopadu minulého roku se měla konat v Suderwichu schůzka delegátů českých spolků
z Porýní a Vestfálska pod vedením bývalého redaktora dělnického časopisu v Duchcově
Františka Wagnera, který působí mezi českými spolky v duchu dělnického sekretariátu
v Praze. Pokračuje zjišťování jeho současného bydliště. Po konferenci v Berlíně podnikl
Folber agitační cestu po průmyslové oblasti a navštívil spolky v Düsseldorfu, Sterkrade,
Duisburgu a Moersu-Baerlu. Na schůzích se Folber zastával pěstování mateřského jazyka a
podporoval organizování Čechů; ze své poslanecké činnosti zdůrazňoval své vystupování pro
zlepšení pracovních poměrů, pro vytváření starobní péče a pro odstranění cel na potraviny.
Jeho prosazování berlínských usnesení bylo v Moersu do té míry úspěšné, že se 20. února
tohoto roku konala v Baerlu porada představenstev českých spolků z Moersu a Baerlu, na níž
byla zvolena komise pro přípravu společných akcí spolků. […]
Vašemu Vysokoblahorodí [vládnímu prezidentovi v Düsseldorfu] předkládám k úvaze, abyste
v dorozumění s vládními prezidenty v Arnsbergu a Münsteru nařídil rozpuštění všech českých
spolků politického rázu. Přestože se zde veřejně politicky neprojevují (marginálie: když se
veřejně politicky neprojevují, tak se podle mého mínění rozpuštěním spolků vůbec ničeho
nedosáhne), a přestože se také zde vyhýbají zřejmé spolupráci s Poláky, zdá se trpění jejich
organizační činnosti s ohledem na protiněmecké snahy, na českou národní propagandu a
na podporu sociálně demokratického a odborového hnutí jako nevhodné.
Německé sociálně demokratické odbory jsou sdruženy se stejnými českými odbory; jejich
členové přecházející do Německa jsou přiváděni do zdejších sociálně demokratických odborů
a jsou přijímáni bez vstupních poplatků jako rovnoprávní členové (marginálie: podle shora
uváděných sdělení vytvářejí naopak zvláštní spolky, které patří k dělnickému sekretariátu
v Praze). Německý odborový svaz v Bochumu dodává svým českým členům český časopis
Na zdar, orgán české sociálně demokratické organizace horníků, a to v rozsahu 1200 výtisků,
což by odpovídalo zhruba počtu členů Čechů. […]
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Policejním služebnám jsem dal existenci spolků na vědomí a poskytl jsem jim zprávy o
zamýšlených podnicích, jakož i důvěrná sdělení o průběhu podniků. Z těchto zjištění vyplývá
nutnost důsledného pozorování nejen českých spolků, nýbrž spolků cizinců obecně. Říšský
spolkový zákon dává právo zakládat spolky jen říšským státním příslušníkům; trpění spolků
osob, které nejsou příslušníky říše, tj. cizinců, bych proto spojil s podmínkami přesahujícícími
omezení podle říšského spolkového zákona, které by policejním služebnám umožňovaly
kontrolu spolkové činnosti (marginálie: podle mého názoru se nedoporučuje vydávat podobné
obecné předpisy): 1. předložení stanov a seznamu členů do osmi dnů po založení spolku; 2.
oznámení každé změny ve stanovách a v seznamu členů ve stejné lhůtě; 3. oznámení
veřejných a spolkových schůzí místnímu policejnímu úřadu nejméně tři dny před jejich
začátkem; 4. povinnost představenstva poskytovat místnímu policejnímu úřadu každou
požadovanou informaci o činnosti spolku a odpovídat na otázky v této souvislosti. Tyto
podmínky by měl místní policejní úřad vyjádřit při schvalování stanov.
Nedoporučoval bych vystupovat proti zakládání spolků cizinců, pokud slouží jen zábavním
nebo sportovním účelům, a to již z toho důvodu, že by se pak tyto spolky projevovaly tajně a
místním policejním úřadům by to ztěžovalo možnost sledování (marginálie: k tomu by právě
docházelo také u ostatních spolků, kdyby byly rozpuštěny). […]
Podepsán: von Kemberg
1910 duben 24, Meerbeck. Průběh české katolické misie a obava z evangelického vlivu
= Hlasy z domoviny, roč. 1, č. 5, červen 1910, s. 3, Z Meebecku u Moersu
V posledních dnech dubnových konána u nás za dosti slušné účasti česká misie, při níž přes
100 Čechů přijalo svaté svátosti. Dojemnou byla poslední slavnost v neděli dopoledne. Před
vystavenou nejsvětější svátostí oltářní konáno závěrečné kázání o odprošení, při němž
nezůstalo jediného oka suchého. Každý z nás cítil tíhu viny a povinnost smíru. České
družičky a dítky prvního svatého přijímání obklopovaly oltář, na kůře pěly české děti dojemné
české písně. Byl to krásný obraz, při němž mnohý z nás vystěhovalců znova se cítil šťastným.
Škoda, že u nás je mnoho dosud spících, a pak, že agitace evangelických misionářů také
nachází ohlasu v některých rodinách. Víře otců, která je pravá a má důkazy pro svou pravdu,
chceme však přes všechna úsilí zůstati věrni! Máme zde zřízenou českou knihovnu a
upozorňujeme na ni všecky rodáky. Důstojný pán kaplan Hegenkötter knihovnu vede a
ochotně každému knihy zapůjčí. Doufáme, že bratři-Češi se probudí a že se brzy svým
nadšením vyrovnáme ostatním Čechům katolíkům zde v Německu, kteří mají již i své
katol[ické] spolky.
1910 duben 9, Obermarxloh. Zájem českého katolického spolku o zaslání divadelních her
= Vlast (Berlín), roč. 34, č. 6, 1. 6. 1910, s. 3, Hamborn (přetisk z časopisu Naše listy,
křesťansko-sociální orgán českoslovanského lidu, z 9. 4. 1910)
Z Hamborn, p[ošta] Obermarxloh, došel nás dopis, v němž nám tamní kaplan Theisselmann
píše český dopis a prosí, abychom tam zdarma poslali různé divadelní hry. Je tam 2000
Čechů, mají tam český katolický spolek Svatý Václav a chtějí k pobavení českého lidu hráti
české divadelní kusy. Členy mladého spolku jsou samí dělníci. Kaplan Němec naučil se kvůli
našim krajanům česky. V Obermarxlohu mají i český pořádek katol[ických] služeb Božích,
jejichž jeden exemplář nám kaplan T[heisselmann] k dopisu přiložil. Svého času byl také
nějaký podobný spolek v Brémách, alespoň tamější katol[ický] kněz o založení spolku se
pokoušel. Jaký to zájem o Čechy ze strany německého katol[ického] kaplana! Naučí se za tím
účelem česky a píše česky. Co tomu řeknou zdejší Němci? Budou brojit proti Čechům
vlastencům a katolíkům.

95

1910 květen 14, Düsseldorf. Nesouhlas vládního prezidenta v Düsseldorfu s návrhem
policejního prezidenta v Essenu na rozpuštění českých krajanských spolků v Porýní a
Vestfálsku
= Severorýnsko-vestfálský hlavní státní archiv Düsseldorf, vládní prezidium Düsseldorf,
č. 15951, fol. 128–129; Severorýnsko-vestfálský státní archiv Münster, vládní prezidium
Münster, odd. VII. č. 51, fol. 41 (překlad z němčiny)
S vývody pana policejního prezidenta v Essenu nemohu ve všech bodech souhlasit. Podle
říšského spolkového zákona nemají sice cizinci nárok na vykonávání svobodné spolkové
činnosti; jejich účast na spolcích a schůzích může policie upravovat podle vlastního uvážení.
Návrh pana policejního prezidenta vycházející z tohoto oprávnění, aby všem spolkům cizinců
byly ukládány podmínky blíže uváděné ve zmíněné zprávě, však považuji za příliš
dalekosáhlé. Skutečnost, že spolky, které se většinou skládají ze zahraničních dělníků,
podléhají vedle národních snah také víceméně sociálně demokratickým sklonům, lze
předpokládat nejen u českých spolků, ale také u spolků jiných cizinců. Když pan policejní
prezident v Essenu nemíní zabraňovat zakládání zábavních a sportovních spolků z obavy, že
by mohly svou činnost zatajovat a vyhýbat se tak sledování policejními úřady, musí stejný
důvod v ještě větší míře platit pro politické spolky. Rozpuštění zahraničních spolků
politického zabarvení by proto mohlo mít žádoucí účinek jen tehdy, kdyby jejich členové byli
vypovídáni. K tomuto účelu je však počet jejich členů příliš velký; vypovídání ve větším
rozsahu by mohlo působit diplomatické potíže, zejména ve vztahu k Rakousku. Spolky se
dosud, jak sám pan policejní prezident zdůrazňuje, veřejně neprojevily. Opatření policejních
úřadů by se proto v nutném případě a prozatím měla omezit na odstranění takových členů
spolků, kteří jsou agitačně činní v protistátním smyslu.
Všeobecně platné předpisy pro postup vůči spolkům a pochybným osobám lze jen stěží
vyhlašovat. Musí být ponecháno policejním úřadům, aby svá rozhodnutí prováděly v každém
jednotlivém případě na základě skutečných poměrů a aby mi předkládaly potřebné návrhy
s bližším odůvodněním.
Podepsán: Kruse

1910 květen 31, Hochheide. Příprava založení českého katolického spolku Svatý Václav
= Hlasy z domoviny, roč. 1, č. 6, červenec 1910, s. 3, Hochheida
Koncem května přišel opět náš český misionář. Pozvali jsme jej k ustanovení našeho
katolického spolku. Útoky nepřátel, nedůvěra z řad vlastních a agitace protestantů donutily
nás k tomuto kroku sebeobrany. Chceme míti ve spolku svém středisko svého života
katolického a národního. Útrapy denního života a ústrky vystěhovalců chceme zapomínati ve
středu bratří svých, ve spolku; zde chceme a musíme se sraziti v šik, který dovede odrážeti
útoky na své náboženské přesvědčení a poučuje se pro další boje. Co nedovede síla
jednotlivce, zmůže síla všech! Voláme proto znova všecky Čechy z Hochheidy a okolí, aby
neotáleli řady naše rozmnožili. Jsme tak vlastenečtí, jako katoličtí!
Při schůzi konané 31. května mluvil P. Voňavka o nutnosti sdružení na podkladě katolickém a
povinnostech sdružených. Líbilo se nám, že spolek náš již dnes se připravuje, aby všem
Čechům-vystěhovalcům připravil při schůzích svých měsíčních nejen nutné poučení ve
stavovských otázkách, ale i zábavu slušnou a vhodnou, které je nám v cizině tolik nutno. Při
volbě výboru našeho spolku Václav všemi hlasy četně shromážděných Čechů za předsedu
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zvolen pan Votruba. Přejeme svému prvnímu předsedovi mnoho zdaru v nové činnosti
spolkové! Osoba jeho je nám zárukou zdatné práce a opravdové příchylnosti jeho ke všem a
všech k němu. Při nejbližší schůzi členské, k níž již dnes zveme všecky, budou oznámena
jména ostatního zvoleného výboru. Knihovna, která se zakládá, má býti členstvu zdrojem
poučení a zábavy. Díky všem, kteří spolupůsobili při záchranné práci pro nás Čechy!
Dokažme. že jsme v Hochheidě, a ukažme, že jsme katolíky!

1910 červen 23, Moers. Okresní rada v Moersu dokládá nevhodnost rozpouštění českých
spolků příkladem obnovení místního rozpuštěného spolku
= Severorýnsko-vestfálský hlavní státní archiv Düsseldorf, vládní prezidium Düsseldorf,
č. 15951, fol. 136 (překlad z němčiny)
Okresní rada
Moers, 23. června 1910
K rozpouštění českých spolků a k vypovídání jejich členů by se podle mého mínění mělo
přistupovat jen v nejkrajnějších případech. Rozpuštění vzdělávacího a pěveckého spolku
Komenský v městě Moersu pro sociálně demokratické snahy v minulém roce nemělo
očekávaný účinek, protože se tento spolek znovu obnovil pod názvem Český vystěhovalec
v sousední obci Repelen-Baerl a skládá se z velké části ze členů bývalého spolku Komenský.
Zdá se mi být účelnější připustit existenci těchto spolků, pokud je to možné, protože mohou
pak být snadněji kontrolovány, což je velice obtížné, když jsou rozpuštěny a působí přece dále
potají. Stanovisko pana policejního prezidenta v Essenu a okresního rady v Dinslakenu
pokládám za dalekosáhlé a považuji za vhodné jen vypovězení těch členů spolků, kteří se
prokazatelně podíleli na agitaci v protistátním smyslu.
Panu vládnímu prezidentovi v Düsseldorfu

Z pověření Müller, vládní asesor

1910 červenec 3, Sodingen. Zpráva o činnosti Českého zábavního spolku Jan Hus
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 19, 23. 8. 1910, s. 5, Ze Sodingen
Český zábavní spolek Jan Hus konal v neděli dne 3. července t. r. půlletní valnou hromadu za
přítomnosti 24 členů a tří členek ve spolkové místnosti u pana Jindřicha Wiesmanna. Po
přečtení protokolu z minulé valné hromady, který byl schválen, vyřízeno následující: V tomto
pololetí se konala jedna celoroční valná hromada, jedna mimořádná valná hromada, šest
členských schůzí, šest výborových schůzí; tyto navštíveny byly průměrně 18 členy a šesti
hosty celkem. Změna v členství: přistoupilo šest členů a tři členky, vystoupilo devět členů a
jedna členka, odcestoval jeden člen a jedna členka, takže dnes spolek čítá 25 členů a 6 členek
řádně platících. Časopisy Český vystěhovalec a Ženský list odebírají se pro členy a členky
obligatorně. Na spolkové výdaje odebírá se jedno číslo Dělnické osvěty. Krajané odebírají pro
sebe více časopisů politických i odborových, a pak máme zde kolportáž bavitele pokrokových
Čechů Svatého Vojtěcha, který zdejší poměry doráží! Dopisů různého obsahu jsme obdrželi
28 kusů a námi zasláno bylo též 35 kusů různého obsahu. Spolek konal jednoroční základní
slavnost a jednu divadelní zábavu. Pak jsme v tomto pololetí změnili spolkové místnosti, jak
již bylo uveřejněno.
Při volbě výboru byli zvoleni krajané: předseda Josef Baxa, místopředseda František Boudík,
jednatel Adolf Singbartl, místojednatel Vojtěch Pytlík, pokladník Josef Otýs, místopokladník
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Karel Fait, knihovník Emil Fabian, místoknihovník Václav Šalon, hospodář J. Vachtl,
náhradnící Jindřich Volavka a Matěj Šobr, revisoři František Hruška a Karel Boudík. Za
kolportéra se přohlásil dobrovolně Matěj Šobr, na kterého buďte zasílány veškeré dopisy i
časopisy na spolek jdoucí; adresa: Matěj Šobr, Sodingen, Nordstraße 49, Westfalen. Přejeme
našim krajanům funckionářům, aby měli v jejich vedení spolku ze středu členstva více
pochopení a solidarity pro blaho spolku, než bylo až dosud!

1910 červenec 9, Düsseldorf. Snaha o oživení činnosti Českoslovanského spolku Hus
po odjezdu předsedy a zdůvodnění významu Jana Husa
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 18, 9. 7. 1910, s. 5, Z Düsseldorfu
Nám psancům za kusem chleba je všedním zjev, že krajan a přítel náš zčista jasna nám
oznámí, že odcestuje. Pobíháme světem, tak jako bychom my, pro které ve vlasti není místa,
měli vpáleno v čelo znamení Kainovo. Spolek, který nám byl tak milý, jehož činnost byla
kusem činnosti našeho života – opouštíme, abychom šli hledati jinam chleba a pracovali pro
naši velikou věc zase jinde. Také my, členové spolku Hus, loučili jsme se v těchto dnech
s krajanem, naším milým předsedou soudr[uhem] Linhartem. Bez dlouhých řečí stiskneme si
pravice a řekneme si na shledanou a mnoho zdaru v novém působišti. […]
Proto s chutí k činnosti další, jednoho krajana jsme ztratili, hleďme jich deset získati.
Nacházíme se před konáním valné hromady, na kteréž provedeny budou volby nových
činovníků. Samozřejmě že jest nutno rozvinouti co největší agitaci, aby tato valná hromada
byla co nejhojněji navštívena, aby bylo možno funkce řádně obsaditi, zvoliti krajany, kteří
opravdu o rozkvět spolku a zdárnou jeho činnost pečovati budou. Jest častým zjevem, že pro
slabou účast není mnohdy ani možno všechny funkce do vhodných rukou vložiti. Za to trpí
celý rok spolek a celá jeho činnost. To snad nebude, to nesmí u nás býti. Hleďme k tomu!
Kromě valné hromady jest projektována na tento měsíc přednáška „Proč ctíme památku
mistra Jana Husa“. Bližší bude oznámeno pozvánkami. Rok co rok ctíme a vzpomínáme
veliké tragedie kostnické. A budeme tak činiti dále, ba čím bude vzdělanější lidstvo, tím
mohutnější a opravdovější budou projevy naše pro pravdu a světlo, proti lži a tmě. Dělí nás od
Jana Husa staletí, jiný duch vane dnes než vál tenkrát. Věda mnoho změnila, náboženství
ustupuje vymoženostem této pevné vědy. Ale co je stále stejné a čeho nutně potřebuje i
moderní lidstvo, jest všeobecný nedostatek charakteru. Jinak se mluví a jinak se dělá. Na
Husovi ale vidíme zářný příklad charakteru, on za to, co měl za pravdu, trpěl a zemřel. Ne
slavnostní přednáškou pouze, ale pevným předsevzetím, že aspoň zdáli budeme sledovati
příkladu Husova, že uvedeme v soulad slova se skutky, tím uctíme památku chlouby Čechů,
tu památku, která jako všechno vznešené byla od mnohých zneuctěna a zneužita. My moderní
emigranti zvláště můžeme lehce pochopiti ten veliký význam Husův i v ohledu národním.
Kdo z nás nepocítil již mnohokráte ten krásný pocit, když mohl s trochu vzdělaným cizincem
zavésti hovor o Janu Husovi a slavné době husitské, a když poznali jsme, že onen cizinec zná
onu dobu náboženských nepokojů, kus slavné naší historie? Proto ctíme Husa, jeho charakter
právě tak, jako nenávidíme jeho vrahy. A my, pokud sahá náš vliv, hleďme, aby ten náš malý
národ byl dnes mstitelem, aby kráčel v šlépějích slavných předků, a ničme klerikální bejlí.
Vzdělávejme se, šiřme světlo, v tom světle netopýři sami zahynou!
B[alcár]ek
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1910 červenec 9, Düsseldorf. Zpráva o činnosti Českoslovanského spolku Hus na pololetní
valné hromadě
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 21, 20. 8. 1910, s. 4–5, Z Düsseldorfu
Českoslovanský spolek Hus pořádal v sobotu dne 9. července pololetní valnou hromadu. Ze
zpráv funkcionářů uvádíme: Spolek náš čítá 43 členy a dvě členky, z nichž 42 členy činné a
jednoho čestného člena, krajana Václava Černého z Hildesheimu. V tomto pololetí přistoupilo
sedm členů, vystoupili čtyři za příčinou odcestování. Konáno 12 schůzí členských a jedna
řádná valná hromada. Schůze tyto navštíveny byly 205 členy a 17 hosty. Průměrná návštěva
17, největší 28, nejmenší 14 členů. Výborových schůzí bylo konáno pět, které navštíveny byly
43 členy. Pořádány tyto zábavy: maškarní ples, májová zábava a dva výlety do Itterthalu a
Kettwigu. Dopisů došlo 26, lístků a různých ceníků 16 a jedna brožura. Zodpověděno a
rozesláno 20 dopisů a 18 lístků. Mezi členy rozesláno 41 lístků a 51 čísel Českého
vystěhovalce. Spolek odebírá devět časopisů, a to: 40 čísel Práva lidu, 5 čísel Českého
vystěhovalce, 30 čísel Vlasti, 30 čísel Havlíčka, Zář, Volnou myšlenku, Zájmy všelidské,
Ženský list a Kopřivy. Zdarma jest nám zasílán časopis Zájmy kovodělníků. Úmrtní pokladna
jest zastoupena jedním členem.
Knihovna čítá 232 svazky a 9 divadelních knížek, z nichž 120 použito, což je důkazem, že
členové velmi málo věnují pozornosti tak dobré věci, jako je právě četba, kterou se člověk
zdokonaluje a kterou svůj volný čas nejlépe vyplní. Též s okolními spolky si knihovny
navzájem vyměňujeme. Proto ještě jednou upozorňujeme, aby knihovny co nejvíce bylo
používáno. Dle zprávy pokladníka činí celkový příjem 356 marek, vydání 331,65 marek,
pokladní hotovost 24,35 marek. Vydání jest následující: za časopisy 127 marek, na podporách
48,50 marek a různá menší vydání.
Jelikož nás v tomto pololetí opustilo několik členů, neúnavných sil, musíme tím více se
přičiniti, aby spolek náš tím netrpěl, vědouce, že těchto pracovníků jest také zase jinde
zapotřebí. Nyní jest na nás všech, abychom nadále přiložili svorně ruce k započatému dílu a
pracovali na tom, co jest naší povinností jako krajanů a proletářů. Práce mezi námi není tak
těžkou. Jděme všichni za jedním cílem a při společném postupu dobrá naše věc dojde svého
uskutečnění. Další práci přeji mnoho zdaru!
J. Š[ída]

1910 červenec 10, Sterkrade. Vzpomínka na Jana Husa a důraz na vzdělávací akce Českého
spolku Lidumil
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 19, 23. 7. 1910, s. 5, Ze Sterkrade
Český dělnický spolek Lidumil konal dne 10. července t. r. pololetní valnou hromadu, které se
zúčastnilo 31 členů a 5 hostů. Po zahájení schůze vzpomněl předseda Aug[ustin] Červencl
památného dne 6. července 1415, kdy mučenickou smrtí upálením zemřel v Kostnici
neohrožený bojovník za pravdu, náš nezapomenutelný mistr Jan Hus. Tělo jeho spálili, ale
duch jeho žije dále a hrůzou naplňuje tmáře a zpátečníky. Dělníku, který s každým fenikem
musí počítati, není možno, aby navštívil místo, kde mistr Jan Hus vypustil šlechetnou svou
duši, vyzval proto předseda přítomné, aby povstáním uctili jeho památku, což všemi
přítomnými učiněno.
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Zpráva o činnosti spolku jest tato: Spolek čítá 37 členů mužských a 4 ženské. Čistého jmění
má spolek 126 marek 95 feniků. Knihovna čítá 111 knih vázaných a 76 nevázaných. Knihy
jsou obsahu velmi cenného, čímž postaráno je o duševní požitek členstva. Snahou spolku
bude i nadále rozšiřovati mezi svými členy dobré knihy a časopisy. Vás pak, milí členové,
vyzýváme, abyste pilným čtením a bádáním našeho krajana knihovníka zaměstnávali, neboť
je to jediná cesta k získávání vědomostí a k zušlechťování. Člověk vědomý, ušlechtilý, jiného
neotročí, ale také se zotročit nedá. Dále jest povinností naší, abychom krajany v zdejším okolí
bydlící upozornili, aby přistupovali ku krajanským spolkům, a uvědomili je, že vzdalováním
se těchto spolků poškozují jen sami sebe. Spolek náš koná měsíční schůze každou druhou
neděli v měsíci, ku kterým krajany v okolí bydlící zveme. Příspěvek 50 feniků měsíčně.
Veškeré dopisy a zásilky spolku se týkající zasílány buďtež výhradně na adresu jednatele
spolku: Jaroslav Šícha, Weierstraße 175, Sterkrade, Rh[einland]. Místnost spolku: hostinec
paní Berklové, Sterkrade, Wesselstraße 142.

1910 červenec 10, Suderwich. Zpráva o činnosti Společenského spolku Česká Šumava
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 19, 23. 7. 1910, s. 5, Z Suderwichu
Spolek Česká Šumava konal dne 10. července 1910 řádnou valnou hromadu za přítomnosti 50
členů a 16 hostů. Ze zpráv uvádíme následující: Spolek konal jednu valnou hromadu, 12
řádných a dvě mimořádné členské schůze. Za poslední půlletí se přihlásilo 16 členů a čtyři
členky, vystoupilo 8 členů a jedna členka, vyloučeni dva členové a jedna členka, odcestovalo
pět členů. Celkový příjem za půlletí byl 503 marek 20 feniků; vydání naproti tomu 415 marek
98 feniků, zbývá na hotovosti 87 marek 22 feniků. Knihovna čítá 42 svazky knih vázaných,
30 svazků divadelních her vázaných a 16 kusů divadelních her nevázaných. Knihovna byla
použita 64kráte 22 krajany. Spolkový inventář činí 269 marek 62 feniků. Spolek odebírá
časopis Český vystěhovalec obligatorně, pro členky Ženský list. Spolek pořádal za poslední
půlletí dvouletou základní slavnost a jednu taneční zábavu, spojené s divadelními
představeními. Dopisů došlo 36, odesláno 24.
Do výboru zvoleni byli: předseda Jan Doul, místopředseda Tomáš Votava, jednatel Antonín
Vostrý, místojednatel František Kuba, pokladník Josef Stengel, účetní Václav Urbánek,
knihovník František Anderle, místoknihovník Václav Bezděk, hospodář Josef Lev, první
přísedící Václav Křeček, druhý přísedící Bartoloměj Kádl. Za náhradníky František Dvořák a
Gustav Doul. Za revisory Josef Rauch a Rudolf Rašplička. Za prvního režiséra Josef Vostrý,
za druhého režiséra Jan Zelenka. Za kolportéra Antonín Vostrý, Elisabethstraße 20,
Suderwich, Vestfalen, na něhož buďtež všechny časopisy zasílány. Za výplatce cestovních
podpor pro kovodělníky zvolen Antonín Vostrý, za pomocnický odbor pekařský Jan Doul. Ku
poradnímu kroužku zvoleni František Anderle a Josef Lev.
Měsíční schůze se konají každou druhou neděli a výborové schůze každou čtvrtou neděli
v měsíci, při kterých se spolkové knihy půjčují. Měsíční příspěvek stanoven na 40 feniků pro
členy a 20 feniků pro členky. Valná hromada se usnesla, v případu zemře-li člen nebo členka,
aby se spolek na pohřeb dostavil korporativně. Zároveň dáváme tímto členstvu na vědomí,
aby schůze řádně navštěvovalo, neboť jen tak cíle svého dosáhnouti můžeme. Ony krajany,
kteří ještě členy našeho spolku nejsou, žádáme, by zanechali té liknavosti, ze které nepochází
než ubíjení krajanů českých za hranicemi. Veškeré dopisy zasílány buďtež na adresu: Jan
Doul, Suderwich, Elisabethstraße 20, Vestfalen.
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1910 červenec 10, Moers. Přechodné sloučení Českoslovanského vzdělávacího spolku
Bratrská láska se spolkem Josef Kajetán Tyl
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 19, 23. 7. 1910, s. 5, Z Moersu
Českoslovanský vzdělávací spolek Bratrská láska konal svoji půlletní valnou hromadu dne
10. července 1910. Od 9. ledna do 10. července vyjímáme tyto zprávy: Spolek čítá 22 členy.
Za uplymulé pololetí přistoupilo sedm členů, z nichž jeden člen odcestoval a jeden byl
vyloučen pro „rychlé“ placení příspěvků. Bilance spolková zní: příjem 162 marek 64 feniků,
vydání 125 marek 69 feniků, pokladní hotovost 36 marek 95 feniků. Knihovna čítá 42 svazky,
vesměs Lidové knihovny. Schůzí bylo pořádáno šest členských a dvě výborové. Spolek
pořádal jednu přednášku a jeden koncert na svoji pěst, dále dvě divadelní představení a jednu
taneční zábavu s krajanským spolkem Český vystěhovalec.
Docíleno bylo též kroku, jež bylo tak dlouho očekáváno, totiž spojení se v jeden spolek, jenž
nese jméno J. K. Tyl. My cítili jsme slabými a jedině, že víme „v součinnosti spočívá naše
síla“, odhodlali jsme se ke kroku tomu. Rozpustivše spolek, předali jsme spolkové jmění
onomu spolku, k němuž jsme přistoupili. Nově zvolený výbor vzal si za úkol starati se
všemožně, aby všem členům dle možnosti bylo vyhověno. Z toho důvodu jest každý člen
povinen, aby přesně v ustanovený čas se do schůzí dostavil, a tím svoje náhledy projevil.
Také náš zpěvácký a dramatický kroužek chystá se ku větší činnosti. Protož, krajané a
krajanky, kteří jste doposud neuznali za dobré státi se členy našeho vzdělávacího spolku,
učiňte tak co nejdříve a rozmnožte naše řady. Jest také na vás řada, abyste se připojili k nám a
pracovali ve prospěch nás všech! Vystříhejte se osobních záští, jež namnoze panují! Dopisy
řízeny budtež na adresu: Václav Denk, Moers am Rhein, C-Straße No. 55-G (Deutschland).

1910 červenec 10, Recklinghausen. Úspěšná činnost Českoslovanského zábavního spolku
Komenský
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 20, 6. 8. 1910, s. 5, Z Recklinghausenu
V nedělí dne 10. července t. r. [1910] konal Českoslovanský spolek Komenský svoji pololetní
valnou hromadu. Ze zpráv funkcionářů vyjímáme: Spolek čítá 216 členů, z nichž je 55 členek.
Schůzí konáno 13, z nichž bylo šest členských řádných, jedna mimořádná a šest výborových.
Členské schůze navštíveny byly průměrně 101 členem, výborové 10 členy. Dopisů obdrženo
celkem 53 a odesláno 92. Spolek odebírá časopisy: Český vystěhovalec, který je obligatorně
zaveden mezi členy, Ženský list, obligatorně zavedený pro členky. Kromě toho spolek
předplácí dvě čísla Práva lidu, dvě čísla Sborníku mládeže, jedno číslo Nové doby, pak Zář,
Jaro, Lidovou knihovnu, Románovou knihovnu, Matici lidu a Libuši. Knihovna čítá 122 knih o
140 svazcích v úhrnné ceně 403 marek. Spolkový inventář i s knihovnou má cenu 695 marek.
Během posledního pololetí obnášel příjem celkem 1151,39 marek, vydání 1012,21 marek,
takže zbývá na hotovosti 139,18 marek.
Přednáška pořádána jedna krajanem Jar[oslavem] Matiáskem s programem „Život J. A.
Komenského a jeho působení“, a jedna mimořádná členská schůze k uctění památky mistra
Jana Husa. Na schůzi této přednášeli členové řečnického kursu místního za všeobecné
pozornosti členstva. Členové kursu probrali téma „Jan Hus a jeho doba“, jakož i celé „Dějiny
husitské“ s neobyčejným úspěchem. Za to možno děkovati jedině krajanu Fr[antišku]
Wagnerovi, který členy tyto tak krásně vycvičil. Žel, že je na mnohých místech, též i u nás, za
všechnu obětavou práci svou tak kaceřován, ovšem zase jen osobami frivolními.
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Do výboru zvoleni byli následující členové: Josef Plecitý předsedou, Václav Němeček
místopředsedou, Josef Brunclík jednatelem, Václav Roubic místojednatelem, Josef Jung
pokladníkem, Martin Karel účetním, Antonín Šmídl knihovníkem, Václav Brejcha
místoknihovníkem, Tomáš Němeček hospodářem, Josef Glaubauf a Karel Benda přísedícími,
Václav Kotrbatý a Josef Roubic náhradníky, Vincenc Vítek režisérem a František Kadera
kolportérem. K poradnímu kroužku zvoleni jsou krajané Josef Glaubauf a Václav Kotrbatý.
Měsíční schůze se konají příště následovně: druhou neděli v měsíci výborová a čtvrtou
členská schůze.
Krajané a krajanky, především vy, mladá generace! Využijte příležitosti, která jest vám
skýtána v této chladné cizině, odpuďte liknavost a učte se znáti místo zábav vám škodlivých
lásku ke knize a vzdělání, přivlastněte si heslo „Vzdělání je moc“, a touto mocí semkněme se
jednou v mohutné šiky proti úhlavnímu nepříteli všech národů, proti nevědomosti a
sociálnímu útisku.

1910 červenec 14, Düsseldorf. Nesouhlas vládního prezidenta v Düsseldorfu s návrhem
policejního prezidenta v Essenu na rozpuštění českých krajanských spolků v Porýní a
Vestfálsku
= Severorýnsko-vestfálský hlavní státní archiv Düsseldorf, vládní prezidium Düsseldorf,
č. 15951, fol. 202–203; okresní úřad Moers, č. 467; Městský archiv Duisburg, fond 307.
spolkové záležitosti, č. 72; Severorýnsko-vestfálský státní archiv Münster, vládní prezidium
Münster, odd. VII. č. 51: České spolky, fol. 40 (překlad z němčiny)
Vládní prezident

Düsseldorf, 14. července 1910

Panu policejnímu prezidentovi v Essenu
Rozpuštění českých spolků, které existují ve zdejším vládním regionu a jsou v podezření nebo
se jeví v tom smyslu, že by mohly být politicky činné v protistátním duchu, nepokládám
v současné době za vhodné ani účelné. Kdyby se toto opatření prosadilo, nemohlo by se
přirozeně omezit na české spolky, ale muselo by se uplatnit na všechny spolky cizinců. Pak
by však bylo nutné se obávat, že by rozpuštěné spolky mohly pokračovat ve své činnosti
potajmu a vyhýbat se tak sledování policejními úřady. Prozatím se mi zdá být postačující,
když se policejní úřady při sledování protistátních snah omezí na na odstranění takových
členů spolků, kteří jsou agitačně činní. V tomto smyslu jsem zařídil pokyny policejním
úřadům, kterých se věc týká.
Podepsán: Kruse
Panu okresnímu radovi v Dinslakenu
Panu okresnímu radovi v Moersu
Panu vrchnímu starostovi v Duisburgu
Panu vrchnímu starostovi v Düsseldorfu
Na vědomí panu vládnímu prezidentovi v Münsteru
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1910 červenec 18, Kolín nad Rýnem. Úspěšná činnost Českoslovanského spolku Svojan
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 23, 17. 9. 1910, s. 5, Z Kolína nad Rýnem
Ze zprávy druhé valné hromady spolku Svojan, dne 18. července [1910] konané, vyjímáme
následující: Spolek čítá 42 členy a 11 členek. Pořádány 23 schůze a dvě valné hromady, jež
navštívilo 736 členů a 72 hosté. Přednášky pořádány čtyři: první společně se spolkem Barák
„O vývoji politických stran v Čechách“, druhá „O pražském sekretariátu“, třetí „O kometách“
a čtvrtá „Mistr Jan Hus“, spojená s večírkem. Na první referoval krajan Folber, na ostatních
členové spolku. Ze zábav pořádány: slavnost založení a večírky silvestrovský a Husův. Na
milion pro děti českých vystěhovalců věnováno 500 dvoufeniků. I po stránce humánní působil
spolek blahodárně, neboť přestože nevypláceny žádné podpory, poskytnuto bylo sbírkami
cestujícím krajanům v 10 případech celkem 46 marek 82 feniků. Spolek odebírá Právo lidu
jedno, Český vystěhovalec 40, 50 Plamenů, 20 Havlíčka, 10 nedělních čísel Práva lidu, 12
čísel Rašple, 10 čísel Románové knihovny Záře, několik Rudých květů, Kopřiv a mnohé jiné.
Celkem vlastníme 82 knihy, z nichž 48 českých (27 zakoupeno a 21 darováno) a 24
německých, většinou kraj[anem] Svobodou darovaných. Inventář spolkový má cenu 320
marek.
Do výboru zvoleni následující krajané: Špetla Jan, předseda a důvěrník sekretariátu,
místopředseda Horák František, jednatel Baxa, místojednatel Hluštík, pokladník Hanuš,
knihovník Bednář, místoknihovník Hladík, domácí správce Petr František, přísedící Pultr
Josef a Veselý Josef, náhradníci Beránek Jan a Pajkrt, revisoři Mudra a Kuchler, delegát do
poradních kroužků Mudra, tisková komise Kuchler, Pelech a Horák.
Jak vidno ze zprávy, dosaženo výsledků, jež mohou každého jednotlivce naplniti
uspokojením, neboť před časem, když jsme spolek založili, mnohý ani nesnil o tom, že práce
naše takových výsledků bude vykazovati a spolek v tak krátkém čase na pevných základech
bude státi. Po první valné hromadě byl stav členstva 63, z čehož vidno, že i nám mnoho
dobrých krajanů odcestovalo. Jest i nadále třeba, aby každý pevně při spolku stál a povinnosti
k němu konal, neboť jest lehké spolek založiti, ale těžké při životě jej udržeti. Měj každý
z nás vždy naše společné velké cíle na zřeteli. Jak vidno z množství kvality odebíraných
časopisů, jest mezi krajany našimi pozorovat velice potěšitelný úkaz, totiž snaha po
sebevzdělání a prohloubení svých vědomostí, což ovšem nás všechny musí naplniti radostí,
neboť to je jedna z oněch cest, jež nám vychovati může celé a přesvědčené stoupence.
Zároveň čtením časopisu drží se každý na výši doby, získá si přehled o hlavních událostech
nejen v naší domovině, ale v celém světě se sběhších, mimoto skýtá dobrý časopis i slušnou
zábavu, vzbuzuje v člověku onu krásnou vlastnost, totiž zájem o život i pokrok lidstva a
zároveň cítí s ním solidárnost. Že zvyk čísti časopis působí i nepřímo na zušlechtění
jednotlivců, vidíme příkladů dosti všude, jak mnohému z nás stal se časopis nezbytnou denní
potřebou. A přirozeně, najde-li se lepší zábava, nezbývá pak času na karty, nemírné pití a
všeliký jiný způsob ubíjení těla i ducha, z nichž mívá člověk jenom škodu jak na zdraví, tak
hmotnou, a jež každého dělníka jest nedůstojna.
Že spolek náš stal se střediskem, v němž našla se hojná příležitost k milé zábavě, to jistě
každý dosvědčí, kdo nás zvláště v zimním období, kdy odbývány v neděli naše schůze,
navštívil, neboť naše místnost ukázala se mnohokráte, vzdor tomu, že je dosti prostorná,
nedostatečnou. Jsme nuceni znovu zmíniti se o krajanech, kteří přednášením recitací, výstupů
atd. zvláště k tomu přispěli, že na zábavách a večírcích jsme mnohou veselou chvíli zažili.
Zvláště v tomto oboru byl mimo jiné náš milý kr[ajan] Buchelt, jemuž vzdáváme jménem
spolku srdečný dík. Kdo navštívil naši první slavnost, jistě byl potěšen vystoupením našeho
dramatického odboru, jenž se tímto velice pěkně a slibně naší veřejnosti představil. Naše
první slavnost předčila jak po stránce morální, tak i hmotné, veškeré očekávání. Navštívili nás
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ve velikém počtu krajané ze spolku Barák Düsseldorf*. Duisburg zastoupen byl četnou
delegací a mnoho jiných. Krajané! Jistě jsme všichni spokojeni s dosavadní činností spolku.
Hleďte však, aby i nadále byl vám tím, čím dosud, a ještě více. Proto přičiň se každý dle
svých sil a řiď se dle slov básníka: „Cesty mohou býti rozličné, jenom vůli mějme všichni
rovnou“, a pak jistě i náš Svojan konati bude náležité svoje poslání mezi zahraničními spolky.
*Zřejmě výrazový zkrat mezi spolky Barák (Kolín nad Rýnem) a Hus (Düsseldorf).

1910 červenec 23 – 1911 srpen 19, Moers. Dva inzeráty českého obchodníka a fotografa
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 19, 22. 7. 1910, s. 5, Z Moersu; roč. 7, č. 21, 19. 8. 1911, s. 8,
Krajanům (a v následujících číslech)
První český obchod v Moersu! Oznamuji všem ctěným krajanům a krajankám, že jsem otevřel
v Lotharstraße 12 (dříve Glaser) vedle kolonie B-Straße obchod smíšeným zbožím.
Dobrá vína, tabák a různé druhy doutníků a cigaret, emailované a porculánové zboží.
Mojí snahou bude, abych přišel všem krajankám v největší ochotou vstříc. Svůj fotografický
atelier povedu dále.
S úctou František Weniger
Krajanům porýnským, vestfálským, zvláště moersovským, meerbeckým a v okolí na vědomí!
Krajanské spolky moersovské a z Hochheide doporučují všem krajanům a krajankám člena
čtyř krajanských spolků a dlouholetého člena Unie hornických svazů Františka Wenigera ku
zhotovení všech, i nejtěžších prací k fotografování se vztahujících. Velký výběr darů ke všem
příležitostem, zvláště k svátkům vánočním. Dohodnutím se několika krajanů přijedu snímky
rodinné i do vzdálenosti zhotoviti za ceny mírné a v čistém provedení se zárukou.
K vašim službám hledí vstříc František Weniger, Moers-Meerbeck, Jahnstraße 1, Rheinland

1910 červenec 24, Duisburg. Schůzka poradního kroužku českých sociálně demokratických
spolků v Porýní a Vestfálsku
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 20, 6. 8. 1910, s. 4–5, Z Duisburgu
Zápisník schůzky poradního kroužku konané dne 24. července v Duisburgu v místnosti
restaurace Rheinischer Hof.
Schůzi zahájil důvěrník krajan Ondráček (Moers) za přítomnosti 18 delegátů zastupujících 13
spolků a jednoho hosta; zapisovatelem zvolen krajan Sviták (Barmen). Po přečtení protokolu
z poslední schůzky podává důvěrník krátce zprávu za uplynulé čtvrtletí a oznamuje, že
kroužek opět o dva nové spolky vzrostl, a sice Havlíček v Essenu a Kajetán Tyl v Moersu, což
s potěšením vzato na vědomí. Dále sděluje, že též nově založený spolek v Brambauer pro
kroužek získán, kdežto v Hattingen dle sdělení krajana Svitáka spolek zanikl následkem
odcestování většiny krajanů. Ke konci své zprávy stěžuje si důvěrník na nekrajanské jednání
spolku Lyra v Moersu vůči němu, jakož i na některé spolky, které na jeho dopisy buďto pozdě
nebo vůbec žádné odpovědi nezaslaly. Nato přistoupeno k vlastnímu programu:
I. Rozdělení míst výplatců cestovních podpor dle návrhu krajanského spolku Svojan v Kolíně.
Po několikahodinové živé debatě, jíž se vesměs všichni přítomní zúčastnili, usneseno o bodě
tomto většinou hlasů následovně:
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1. Nárok na cestovní podporu má:
a) krajan (Čechoslovan) přicestovalý z Rakouska nebo z místa, kde český spolek nestává,
pakli jest nejméně jeden rok odborově organisován; podpora 1 marka;
b) krajan přicestovalý z míst, kdež český spolek stává, jen tehdy, je-li nejméně jeden rok
členem některého krajanského spolku; podpora 2 marky;
c) kdo má spolkové knížky, legitimace a podobně v úplném pořádku.
2. Cestovní podpora se vyplácí od 1. října t. r. pomocí cestovních legitimací zvláště k tomu
vypracovaných, a sice pouze následujícími pěti spolky: Svojan (Kolín), Hus (Düsseldorf),
Komenský (Recklinghausen), Havlíček (Neumühl) a Český vystěhovalec (Moers/Meerbeck).
3. Výdaje s tím spojené hradí všechny spolky v kroužku zastoupené dle počtu členů.
Usnesením tímto má být učiněna přítrž nesvědomitému vydírání krajanských spolků takovými
krajany, kteří jen tehdy spolek vyhledávají, když chtějí nějakou podporu, kdežto pokud
nalézají se v práci, neuznávají potřebu státi se členy krajanského spolku a odborové
organisace.
II. Návrh krajanů z Kolína, aby výlohy spojené s nově utvořenými spolky hraženy byly
Sekretariátem, jednohlasně přijat.
III. Návrh krajanů z Moersu na přistoupení k úmrtní pokladně (dle návrhu krajana Folbra)
v delší debatě projednáván a učiněno následující usnesení: Návrh krajana Folbra na
obligatorní zavedení příspěvku k úmrtnímu fondu se přijímá a doporučuje se rychlé
uskutečnění. Též vysloveno přání, aby i ženy členů krajanských spolků mohly k fondu
úmrtnímu přistoupiti, aniž by musily se státi členy spolku, a aby členství potrvati mohlo i
tehdy, vrátí-li se dotyčný krajan zpět do Čech a jest ochoten na fond dále přispívati.
K bodu „Různé a volné návrhy“ zamítnut byl návrh krajana Červencla (Sterkrade), aby
napříště každý návrh ke schůzce poradního kroužku opatřen byl podpisy nejméně pěti spolků,
jakož i návrh krajana Svitáka (Barmen) na vypracování jednacího řádu pro schůzky poradního
kroužku. Na další návrh krajanů z Recklinghausenu usneseno bylo, aby napříště obdržel
každý spolek při kroužku čítající do 50 členů jeden hlas, přes 50 až 100 členů dva hlasy a na
každých dalších 50 členů o jeden hlas více. Nato upozorňuje důvěrník na mezinárodní sjezdy
toho roku odbývané, jichž čeští účastníci byli by ochotni pořádati v českých spolcích
přednášky. Věc ta ponechána byla jednotlivým spolkům, které by si řečníka přály,
k rozhodnutí.
Ke konci promluveno ještě o různých místních záležitostech jednotlivých spolků, mezi jiným
krajané ze Suderwichu zmiňují se o působení nějakého udavače v jich místě, na jehož podnět
byly jim spolkové knihy policií zkonfiskovány. Krajan z Neumühlu mluví o založení
klerikálního spolku v Marxloh, krajan Ondráček a Heff o vyhlídce k založení nových
krajanských spolků, a sice prvnější v Hochheide a druhý v Recklinghausenu. Též bylo
vysloveno přání, aby Sekretariát byl nápomocen krajanu konajícímu různé agitační cesty
související se zakládáním nových spolků.
Po různých dotazech a přáních končí krajan důvěrník s přáním všeho dobra na všechny spolky
v šest hodin večer schůzku.
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1910 červenec 25, Recklinghausen. Kritika způsobu zábavy mladých českých krajanů
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 22, 3. 9. 1910, s. 5
U nás jsme tak zabráni ve spolkovou práci, že co se děje mimo spolek, nás nezajímá a jen
někdy si toho povšimneme. Co se však tropí poslední dobou, to zaslouží veřejné pokárání.
Někteří méně uvědomělí krajané, jakmile jdou od výplaty domů, zastaví se na dardu nebo na
ferbla v hostinci, a tato zastávka trvá někdy celý den, ba někdy i několik dní. Vyžene-li je o
půlnoci šenkýř, seberou karty a jdou do bytu některého hráče a pokračují ve hře tak dlouho, až
nemají ani haléře. Jsou mezi nimi krajané, kteří, kdyby místo kartám věnovali čas spolku,
mohli by mu v mnohém prospěti. I krajany, kteří mají velkou rodinu, přepadne často hráčská
horečka. Například zde jeden krajan, který má devět dítek a který se byl i svou ctí zavázal, že
hráti více nebude, se nezdrží a okrádá svou rodinu o peníze dále. Jest to smutné pro něho a
ještě smutnější pro ty, kteří s ním hrají.
Dokonce i mladíci začínají vyváděti kousky, za které by se mohli trochu styděti. Nejenže
pomáhají statečně hráti ferbla, oni „užívají“ ještě jinak. Dne 25. července, v kterýžto den byla
výplata a spolu svátek, jenž si ovšem páni akcionáři sami udělali, shromáždili se veškeří
mladíci „U Pilla“ a oslavovali svatou Annu, ježto následující den se světil její svátek. Čím se
jim zavděčila, nevím. Ale to vím, že měli napotom bledé a ospalé obličeje a někteří dokonce,
jak oznamovali na šachtě, byli nemocni. Jeden takový „frajer“ se mi chlubil, že prý utratil ten
den pět marek. Několik dní předtím si však nemohl koupiti za několik haléřů Sborník
mládeže. Máme ovšem v našem spolku mladíky, na které můžeme býti hrdi, ale těch je málo.
Jsou to ještě mladí hoši a slibují, že z nich budou jednou dobří pracovníci. Snažme se, aby
bylo podobných hochů více! Vysvětlujme, poučujme naše mladé krajany, kde jest to jen
možno; vždyť na nich záleží, jak se budoucí věci utvářejí.
Tisková komise

1910 červenec 31, Meerbeck. Příprava založení českého katolického spolku a polemika
proti sociálně demokratickému dopisovateli Českého vystěhovalce
= Hlasy z domoviny, roč. 1, č. 6, červenec 1910, s. 3–4 , Meerbeck u Moersu
Dnes již věříme, že katolík se nikomu nezachová. Ani český katolík českým vystěhovalcům!
S radostí, jako krajané, vítali jsme našeho českého misionáře v našem kruhu. Musí přece
každý uznati, že je to milé, přijde-li Čech k nám Čechům v cizině, aby v mateřském jazyku
k nám a s námi hovořil. Co se nanaříkáme, že jsme v cizině zapomenuti, že si na nás nikdo
nevzpomene, a když přijde katolický kněz, nemá nám to býti milé? A slušnost již vyžaduje,
abychom se k tomuto člověku, který nás neuráží, slušně chovali. Bohužel, že této vlastnosti
nezná dopisovatel Českého vystěhovalce, který soptí hněvem, že Češi ještě v Meerbecku
nezapomenuli, že jsou katolíky, a že se účastnili českých kázání a šli, jak se na řádného
katolíka sluší, ku svaté zpovědi a velikonočnímu svatému přijímání. Je nám to líto, že dotyčný
dopisovatel se odvážil psáti o nás! Konečně připomínáme mu, že nepsal pravdu: Družičky
nevyprovázely misionáře, ale byly kolem oltáře rozestaveny při posledním kázání o
Nejsvětější Svátosti. Patrně asi pan dopisovatel v kostele nebyl a jen zdaleka viděl něco, čemu
nerozuměl. O tom však, co neviděl a čemu nerozumí, by neměl psáti, nechce-li lháti! Nářek,
který vede nad svými spolky, ať připočte na účet jiného, ne nás! My nezabraňujeme nikomu,
aby šel do pořádných vlasteneckých spolků. Myslíme však, že pan pisatel bude také tak
laskav a dovolí nám založiti náš katolický spolek. Nejsme malé děti, aby nám mohl leckdo
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poroučeti. Psaním do Českého vystěhovalce nás nezastraší. Naše katolické matky nás
katolicky vychovaly a my nedovolíme dnes, aby ledakdos nám naše přesvědčení bral. Dobře
víme, že mnohý, který nejvíce proti kněžím psal, když bylo nejhůř, kněze našel, a kněží mu
pomohli. Stálo by za to, jednou již otevřeně jmenovati ty, kteří u zdejšího katol[ického]
rektora dožadovali se pomoci a pomoci došli! Potom by se Češi divili! Radíme panu
dopisovateli, aby se raději postaral o jednotu v českém našem veřejném táboře, potom teprve
aby se staral o katolíky! Bude míti dosti práce! […]

1910 červenec 31, Neumühl/Obermarxloh. Zpráva o činnosti Českého vzdělávacího spolku
Havlíček
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 22, 3. 9. 1910, s. 4, Ze Schmidthorstu-Neumühlu
V neděli dne 31. července konal Český vzdělávací a krajinský spolek Havlíček
v Obermarxlohu svoji celoroční valnou hromadu, které zúčastnilo se 45 členů, 6 členek a 4
hosté. Ze zpráv funkcionářů uvádíme následující: Spolek čítá 53 řádně platící členy a 8
členek. Konalo se celkem za rok 11 výborových a 9 měsíčních schůzí. Dále byly pořádány
čtyři divadelní představení, dvě taneční zábavy a jeden silvestrovský večírek. Spolek přijmul
a odeslal celkem 36 dopisů. Ze zprávy pokladní uvádíme: celkem přijato 931,65 marek,
vydáno 868,34 marek; v pokladně se nalézá 33,31 marek. Na podporách vyplaceno 400,80
marek. Ostatní jmění připadá na inventář, knihovnu a spolkové časopisy. Spolková knihovna
čítá celkem 116 knih vázaných a 93 brožury, vesměs knih poučných a vědeckých. Obligatorně
je zaveden časopis Český vystěhovalec a Ženský list. Kromě těchto odebírá členstvo ještě
různé dělnické časopisy. Spolkový inventář je v ceně 311,90 marek.
Po přečtení zpráv přikročeno k volbě výboru, který jest následující: předseda František
Stoklas, místopředseda Josef Oberstein, jednatel Karel Nosek, místojednatel František
Korunka, pokladník František Hubka, místopokladník V. Šindelář, náhradníci K. Kebrle a V.
Unger, knihovník Josef Kašpar, místoknihovník František Kozdera, hospodář E. Karel,
revisoři František Plánička a Alois Junek, režisér Josef Tachecí. Dále byli zvoleni do tiskové
komise V. Vavřina a V. Anděl, do poradního kroužku V. Šindelář a V. Vavřina. Přejeme
tomuto nově zvolenému výboru mnoho zdaru.

1910 srpen 21, Brambauer. Zpráva o obtížných počátcích činnosti Českoslovanského
dramatického spolku Jan Hus
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 22, 3. 9. 1910, s. 4, Z Brambauer
Českoslovanský dramatický spolek Jan Hus pro Brambauer a okolí pořádal dne 21. srpna
svou valnou hromadu za účasti 24 členů. Ze zpráv funkcionářů uvádíme: Spolek čítá 35 členů
a 4 členky, z nichž je 25 činných. Za pololetí přistoupilo 17, vystoupilo 6 členů za příčinou
cestování. Schůzí konáno pět a jedna ustavující valná hromada. Schůze byly průměrně
navštíveny 17 členy. Zábavy pořádány nebyly. Dopisů došlo 12 a 3 lístky, odesláno 14
dopisů. Spolek odebírá jen Českého vystěhovalce, a sice 25 čísel. Knihovna jest prázdna,
žádných knih tu ještě není, ani nejsme s to obdržeti kočovní knihovničku, ačkoliv bylo o tuto
již dvakrát psáno. Jest to dosti smutným, že se o založené spolky lépe nedbá. Zpráva pokladní
vykazuje celkový příjem 45,40 marek a vydání 6,35 marek, hotovost pokladní obnáší 39,05
marek, z čehož se musí hradit na prvé čtvrtletí příspěvky k Sekretariátu a za našeho Českého
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vystěhovalce, který též ještě zaplacen není. Při volbě výboru zvoleni byli krajané: Karel
Hadač předsedou, Bernard Limberg druhým předsedou, Tomeš Bejček prvním jednatelem,
Karel Fůra druhým jednatelem, Bohumil Feykal prvním knihovníkem, Josef Zita druhým
knihovníkem, Alois Karkoš a František Hrach náhradníky, František Hanzlík a Jan Malec
revisory a Josef Pecher správcem domu.
Nově zvolený výbor vzal si na starost členům všemožně vyhovět, a jest povinností každého
člena, aby se do každé schůze dostavil, a ne kde možno spolek tupil a výbor pomlouval.
Nedbejte oněch také-krajanů, kteří již od založení našeho spolku nám vyhrožovali, že budeme
vypovězeni, že nám ten husitský spolek rozbijí. A tu vizte, krajané, my jdeme přece kupředu,
pomalu sice, ale jistým krokem, a šlo by to ještě lépe, kdybyste lépe své schůze navštěvovali a
kdyby též Sekretariát lépe dbal svých povinností než dosud. Vydali jsme provolání na
zahraniční spolky vzhledem k našemu těžkému začátku, ale ani jediná kniha nás nedošla.
Z toto si musíte vzíti všichni příklad, abychom si sami pomohli a zřídili si knihovnu. Půjde to
těžce kupředu, ale jistě, a doufáme, že když každý svou povinnost vykoná, budeme se moci
při příští valné hromadě vykázati lepší bilancí, a aby se tak stalo jest naší svatou povinností.
Nyní jest na nás všech, abychom pracovali na tom, co jest naší povinností jako krajanů a
proletářů. Jděme za jedním cílem a při společném postupu dobrá naše věc dojde svého
uskutečnění. Další práci přeji mnoho zdaru. Při této příležitosti nemohu opomenout vzdáti
jménem spolku bývalému našemu místopředsedovi Janu Kratochvílovi za vkusné provedení
spolkové tabule srdečný dík. Dopisy nechť jsou zasílány na kr[ajana] Karla Hadače,
Brockenscheidt 76, Post Waltrop, Kreis Recklinghausen, Westfalen.

1910 srpen 28 – září 11, Moers-Meerbeck. Dvě vzdělávací přednášky a kritika neúčasti
členů bývalého místního spolku Komenský
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 24, 1. 10. 1910, s. 4, Z Moersu-Meerbecku
Jsem nucen sdělit potěšitelnou zprávu o hnutí našich krajanských spolků a jejich přednáškové
činnosti. Dne 28. srpna odbývali jsme přednášku na théma O novém světovém názoru.
Přednášel dr. Th[eodor] Bartošek za přítomnosti 230 krajanů a krajanek. Ve své řeči trvající
dvě hodiny upoutal pozornost posluchačstva, které s napětím sledovalo jeho vývody o novém
světovém názoru. Probral dobu historickou Čech a Říma až po dnešní dobu, ve které si počíná
Řím stále výbojněji, zvláště u nás v Čechách. Postavil nás před otázku, proč být v té straně,
která tolikrát nám dala cítit svoji mocnou ruku, zvláště nám Čechům! Proč máme dnes ve 20.
století podporovat onu moc, která náš národ tolikrát usilovala zničit? Když nevěříme,
rozejděme se i formálně, budiž heslem každého uvědomělého Čecha! Naši krajané dokázali,
že mají dosti porozumění pro výchovu našeho lidu tím, že nás poctili tak hojnou návštěvou a
náš milý host byl za své théma odměněn bouřlivou pochvalou.
Druhou přednášku jsme pořádali dne 11. září o 10. hodině dopoledne, společně tři krajanské
spolky. Zavítal k nám náš milý host, soudruh poslanec Ludvík Aust z Kladna. Přednášel za
přítomnosti 250 krajanů a velkého poštu hostí zblízka i zdáli. Théma přednášky bylo Kodaň a
vztahy k naší domovině. Ve svém věcném referátu vylíčil nám nynější boj o formu
odborových organisací. Nemíním se rozepisovat o tak dlouhém referátě, jenom se zmiňuji, že
náš milý host svým hlasem dovedl upoutat své posluchačstvo, potěšil nás i posílil v našem
trudném postavení. Zvláště nám byla milou jeho řeč o naší domovině. Promluvil nám zajisté
k srdci a dokázal, že je muž z lidu. O úspěchu svědčí, že se nám přihlásilo 15 nových členů,
za čež našim milým hostům vyslovujeme vřelý dík! Bylo by naším vřelým přáním, aby naši
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členové a hosté ještě více podporovali nás v naší práci osvětové! A každý aby byl včas na
místě. Též jsem nucen se zmínit o našich krajanech, bývalých členech spolku Komenský. Což,
krajané, pro vás již neznamená spolek a přednáška nic? Již se nechcete hlásit mezi nás
vystěhovalce? Což máte dosti vzdělání?! Pochybuji! Neboť vaše jednání poslední dobou
ukazuje, že jest čas, abyste těch domácích zábav zanechali! Tím zajisté nedokážete mnoho,
jenom tolik, že vás po těch „zábavách“ bolí hlava. Pročež vás žádáme, dokud jest ještě čas,
zanechte lhostejnosti a přijďte v naše řady. A tím dokážete, že vám váš život není lhostejný.
Budeme zase společně pracovat ve prospěch nás všech českých emigrantů. Osvětou
k svobodě!

1910 září 5, Vídeň. Výnos rakouského ministerstva vnitra o vystěhovalectví horníků ze
severozápadních Čech do Vestfálska
= Národní archiv Praha, fond PM 1901–1910, sign. 8/1/50/136, čj. 20.039/1910
C. k. Ministerstvo vnitra
Císařsko-královskému místodržitelství Praha

Vídeň, 5. září 1910

S ohledem na zprávu z 30. srpna 1910, týkající se verbování horníků v uhelném revíru
severozápadních Čech do Německa, případně do Bosny, upozorňuje se c. k. místodržitelství
v dohodě s c. k. ministerstvem obchodu, aby příslušná okresní hejtmanství pečlivě dohlížela
na tuto činnost. Zvláště je třeba zjistit, zda se aktivita osob podílejících se na verbování nejeví
jako nedovolené zprostředkování vystěhovaleckých záležitostí (zákon z 21. ledna 1896, říšský
zákoník č. 27) nebo jako nedovolený provoz živnostenského zprostředkování práce (§ 21a
zákona z 5. února 1907, říšský zákoník č. 26). V prvním případě by bylo třeba podat soudní
oznámení, v druhém případě zahájit trestní správní řízení ve smyslu živnostenského řádu.
Dále je třeba sledovat, aby nedocházelo k přestupkům pasových a zbrojních předpisů.
V případě, že by činnost prostředníků získávala ráz propagace vystěhovalectví, nebo že by
verbování svým rozsahem a prováděním způsobilo závažné nepříjemnosti domácím
podnikům, jakož i také kdyby důsledkem tohoto vystěhovalectví bylo narušení veřejného
klidu a pořádku, bylo by nutné uvažovat také o vypovězení případných zahraničních
prostředníků. O závažnějších zjištěních v této záležitosti je nutno podat sem zprávu.
Za c. k. ministra vnitra:
Kriegs-Au

1910 září 12–30, Suderwich-Essen. Časopisy a dopisy zabavené při domovních prohlídkách
členů výboru Společenského spolku Česká Šumava v Suderwichu mají sloužit jako doklady
pro vypovězení šesti českých horníků z Pruska
= Městský archiv Recklinghausen, Úřad Recklinghausen, č. 2154, Spisy týkající se spolku
Česká Šumava v Suderwichu
(překlad z němčiny)
Z pověření policejního inspektora Dicka jsem za přítomnosti obecního úředníka podnikl
prohlídky rakouských tiskovin v bytech členů výboru spolku Česká Šumava a u horníků Jana
Doula, Františka Vostrého, Františka Anderle, Josefa Stengela, Josefa Lva a Františka Kuby
jsem některé našel, které připojuji. Spisy, dopisy a časopisy vydali jejich majitelé dobrovolně,
takže zabavení nebylo zapotřebí. Adresa Wagnera nemohla být s určitostí zjištěna, má se
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nacházet ve Sterkrade, Essenu nebo Bottropu. Stanovy dělnického sekretariátu nejsou nikde
k dispozici. Předseda Doul si chce dát exemplář poslat a zde odevzdat.
Podepsán: Baum, policejní strážmistr

Královskému krajskému policejnímu komisaři, policejnímu asesoru Krohnovi, Gelsenkirchen
Policejní služebně v okresním úřadě Recklinghausen na vědomí a s osobními údaji Rakušanů
připadajících v úvahu. Podle předloženého materiálu jsou tyto osoby sociálně demokratickými
agitátory a mělo by se proti nim zakročit vypovězením.
Podepsán: Krohn
Jan Doul přijel do Německa 24. nebo 25. října 1905 z Jiřetína-Vierzehnhöfen, okres Most
v Čechách, a bydlel nepřetržitě v Suderwichu, Elisabethstraße 32
Antonín Vostrý bydlel v Německu od 5. října 1905, první tři týdny v kolonii Blumenthal
v Recklinghausenu, poté nepřetržitě v Suderwichu, Elisabethstraße 20. Jeho posledním
bydlištěm v Rakousku byl Jiřetín 128, okres Most
Josef Lev, narozen 1879 v Plzenci, okres Plzeň, bytem posledně v Liticích, okres Plzeň, přijel
15. října 1905 se ženou a dvěma dětmi; dvě další děti se narodily v Suderwichu 1907 a 1909
František Anderle přijel do Německa 30. června 1906 z Nových Mitrovic 79, okres Blovice
v Čechách, a bydlel nepřetržitě v Suderwichu, Elisabethstraße 54
Josef Stengel přijel do Německa 10. října 1905 z Lipna, okres Stříbro, a bydlel celou dobu
v Suderwichu, Elisabethstraße 40
František Kuba, narozen 1872 v Bílině, okres Duchcov, bydlel posledně v hornické obci Lom
u Mostu, přijel do Německa 22. října 1905 se svou ženou a dcerou a od 17. listopadu 1906
bydlel v Suderwichu

1910 září 17, Praha. Policejní ředitel v Praze odpovídá na dotaz z Gelsenkirchenu o
Sekretariátu českoslovanských zahraničních spolků a časopisu Český vystěhovalec
= Severorýnsko-vestfálský státní archiv Münster, odd. VII, č. 51, fol. 45 (překlad německého
originálu)
Policejní ředitelství Praha
Praha, 17. září 1910
Panu královskému pruskému krajskému policejnímu komisaři v Gelsenkirchenu
S ohledem na přípis z 10. září 1910, předaný zdejším magistrátem, sděluji s úctou, že sociálně
demokratický dělnický sekretariát existuje jako takzvaná volná organizace, na niž se
nevztahují ustanovení spolkového práva a která je pouze trpěna. Tento sekretariát nemá žádné
stanovy a je výkonným orgánem českoslovanské sociálně demokratické strany. Pokud se týká
periodické tiskoviny Český vystěhovalec, je to půlměsíčník vydávaný českoslovanskou
sociální demokracií, určený pro Čechy žijící v cizině, který se zabývá vnitřní a zahraniční
politikou v duchu zmíněné strany a kromě toho přináší beletristické a populárně vědecké
články.
C. k. dvorní rada a policejní ředitel: Křikawa
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1910 září 23, Most. Zpráva okresního hejtmana v Mostě o vystěhovalectví horníků a jejich
návratu z Vestfálska
= Národní archiv Praha, fond PM 1901–1910, sign. 8/1/50/136, čj. 21.146/1910 (překlad
německého originálu)
C. k. okresní hejtmanství Most

Most, 23. září 1910

C. k. prezidiu místodržitelství Praha
V době velkého omezení těžby v létě letošního roku se v saské pohraniční obci Bienenmühle
zdržoval agent porýnské důlní společnosti „Radbod und Deutscher Kaiser“. Tam na sebe
upoutal pozornost asi 200 dělníků z Lomu u Mostu a získal kolem 30 dělníků z Louky u
Litvínova pro Německo. Mnoho vystěhovalých horníků se však již vrátilo, protože jim
nevyhovovaly podmínky v porýnském uhelném revíru a způsob práce v kamenouhelných
dolech – práce se musela vykonávat vkleče nebo vleže – a zlepšená konjunktura umožňuje
také ve zdejším okrese postačující výdělek.
C. k. okresni hejtman: Dr. Luksch

1910 září 25, Hochheide. Ustavení Českého vzdělávacího spolku Svornost
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 25, 15. 10. 1910, Z Hombergu-Hochheide
Nově založený český spolek Svornost konal 25. září t. r. ustavující valnou hromadu. Po
zahájení této promluvil kr[ajan] Macharáček z Düsseldorfu krátce, ale přesvědčivými slovy o
účelu spolků krajanských, nabádaje přítomné, aby k tomuto nově založenému spolku
s důvěrou přistupovali. K okolních krajanských spolků nás poctili svou milou návštěvou
zástupci spolků Hus v Düsseldorfu, Komenský Recklinghausen, Český vystěhovalec
Meerbeck, dále spolky Tyl, Lyra a těl[ocvičná] jednota Tyrš z Moersu. Pozdravné dopisy
zaslaly krajanský spolek Český vystěhovalec z Barlinu ve Francii a kr[ajan] Ondráček jménem
Sekretariátu zahraničních Čechů v Praze. Za členy přihlásilo se 25 krajanů a 4 krajanky.
Přistupuje se ku Sekretariátu zahraničních Čechů. Též pro návrh kr[ajana] Folbra na zřízení
úmrtní pokladny se členstvo vyslovilo. Spolková místnost je v hostinci „Zum Vater Jahn“
(Mathias Nellen), Moerserstraße 2–4.
Krajané! Založili jsme si stánek, ve které, chceme hledati aspoň částečnou náhradu toho, co
nám naším nuceným vystěhováním z vlasti bylo vztato, a proto je povinností naší, abychom
každý ze svých sil k rozkvětu spolku pracovali a stále nové spolupracovníky přiváděli.
Používejte též pilně knihovny, která je sice dosud slabá, ale cenná. Vždyť četbou v prvním
stupni pozvedáme naše vzdělání, a právě vzděláním musíme zdejšímu lidu ukázati, že nejsme
takovými, za jaké nás německé časopisy vyhlašují. Zanechme různých těch neřestí, které se
ještě bohužel mezi námi vyskytují, jako karban a podobné málo zušlechťující zábavy, a
vstupme na cestu pravou, abychom byli ku cti jména českého dělníka v cizině. Řiďme se vždy
heslem nejšlechetnějšího českého emigranta Jana Amose Komenského: „Vzděláním k osvětě
a osvětou k svobodě“. Této činnosti nechť platí naše české krajanské „Na zdar!“ Dopisy
zasílány buďtež na adresu: Karel Erba, Homberg-Hochheide, Kirchstraße 63, Niederrhein.
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1910 září 28, Hochheide. Katolická agitace a slavnost českého katolického spolku
= Hlasy z domoviny, roč. 1, č. 11–12 , prosinec 1910, s. 3–4, Hochheida
S radostí sdělujeme všem, kteří ještě cítí se býti šťastnými Čecho-katolíky, že nejdůstojnější
pan biskup Heřman [Dingelstad] splnil naše přání dávna a poslal nám do osady důstojného
pána Birkenfelda, který z lásky k českým vystěhovalcům si dobře český jazyk osvojil.
Dvakráte již po delší dobu dlel v Čechách a na Moravě, aby z vlastního názoru poznal zvyky
lidu a slyšel jeho řeč. Ujišťujeme jej svou upřímnou láskou a voláme mu radostně „Na mnohá
a mnohá léta“ mezi námi. Svátek sv. Václava oslavili jsme mší svatou, při které dojemně
zpívalo třicet školních dítek na kruchtě píseň „Bože, před Tvou velebností“, a mnozí
přistoupili ke stolu Páně. Mši svatou s kázáním měl důstojný pan kaplan Theisselmann
z Obermarxlohu. Večer byla pořádána přátelská zábava ve spolkové místnosti, při níž hrála
chlapecká kapela, obětavě byvši vycvičena od pana Františka Šobra, potom přednesli krásné
věci dospělí i dítky a promluvili k nám důstojní páni Hegemann a Theisselmann. Tento vyřídil
nám pozdravy z naší drahé české vlasti, od živých i od těch, na jichž hrobech již tráva roste, i
od našich svatých patronů odpočívajících v Praze. Děkujeme srdečně důstojnému pánu
Theisselmannovi za všechnu jeho péči o nás Čechy, a to tím více, že ač jsa rodem Němec, tak
velice Čechy miluje. Nechť dlouho mezi námi zůstane a dále požehnaně s ostatními
důstojnými pány, našimi přáteli, působí.
Ladislav Tejml

1910 říjen 1–14, Homberg/Bochum. Postoj policejních úřadů k založení dvou českých
spolků v Hombergu
= Městský archiv Duisburg, fond 22 (překlad z němčiny)
Úřad starosty Homberg nad Rýnem
Panu policejnímu řediteli v Bochumu

Homberg, 1. října 1910

Ve zdejší obci, jak je zřejmé z příloh, se vytvořily dva české spolky. Členy těchto spolků jsou
Češi. Prosím o laskavé sdělení, zda je tam známo, jaké zkušenosti se nashromáždily o českých
spolcích.
Policejní služebna
Policejní ředitelství Bochum
Bochum, 14. října 1910
České vzdělávací spolky, jak se ukázalo na různých místech, šíří sociálně demokratickou
agitaci a vyžadují přísný dohled. O náboženských českých spolcích pod vedením duchovních
nelze tvrdit totéž.
Z pověření: Goerke, II. policejní obvod
Spolek Václav podléhá duchovnímu vedení (kaplan Hegemann) a koná schůze jen v jeho
přítomnosti. Zdá se, že český vzdělávací spolek Svornost se vytvořil jen z toho důvodu, aby
mohl pořádat co nejvíce spolkových slavností.
1910 říjen 10, Moers. Společná humanitární akce místních krajanských spolků
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 1, 12. 11. 1910, s. 5, Následování hodno
Čtyři krajanské spolky v Moersu se sdružily a pořádaly dne 16. října [1910] ve prospěch
milionu [dvouhaléřů] pro děti českých vystěhovalců divadelní představení s programem:
Karel Havlíček Borovský. O zdar jeho přičinila se zvláště také krajanka K. Teplá a krajan J.
Kleisner.
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1910 říjen 11, Porýní-Vestfálsko. Péče biskupské diecéze v Münsteru o české katolické
horníky
= Nový věk (ústřední orgán české strany křesťansko-sociální, Praha), roč. 4, č. 4, 11. 10. 1910,
s. 3, Čeští katolíci v Porýní
Na Porýní a ve Vestfálsku žije v uhelném revíru na 60.000 katolických Čechů. Jsou to horníci
a jich rodiny, kteří, opustivše v nedostatku svoji vlast, přišli sem, aby tu hledali šťastnější
svoji budoucnost. Čechové sem přicházející jsou většinou horníci ze severočeských uhelných
pánví. Smutný je osud uhelných těchto vystěhovalců. Za několik málo let propadají
odnárodnění a stávají se bez škol a bez kostelů nejlepším a nejzuřivějším materiálem sociální
demokracie a zhoubnějších ještě směrů.
Biskupové münsterští, vědomi jsouce svého poslání „učte všechny národy“, starali se již dříve
o přistěhovalé Čechy a snažili se jim opatřiti duchovní správce, kteří by mluvili a kázali v jich
rodném jazyce. Je dobře známo, že to byl své doby nynější poslanec dr. Krek, který mezi
našimi krajany na Porýní pracoval a působil. Nyní je to u nás v Čechách dobře známý P.
Modest Voňavka, který ve Vestfálsku mezi našimi vystěhovalci káže nejen evangelium
Kristovo, ale vzbuzuje a šíří i národní uvědomění. Kterak pochopil své poslání a biskupský
úkol svůj nynější biskup münsterský, patrno z toho, že poslal do Čech a na Moravu své kněze
německé, aby se naučili českému jazyku. Premonstrátský klášter v Želivě hostil letos po celé
prázdniny dva kněze a jednoho theologa z diecese münsterské, kteří pilně se věnovali, a to ne
bez úspěchu, studiu češtiny, aby tamním českým krajanům česky kázati a je v rodném jich
jazyku zpovídati mohli. Stejně laskavě přijal i opat Drápalík v Nové Říši jednoho
münsterského kněze. Ochota obou jmenovaných klášterů zasluhuje zajisté plného uznání.
Zmínění kněží působí již mezi tamějšími Čechy a zakládají katolické spolky. Maně vtírají se
člověku do mysli poměry českých katolíků v uzavíraném území. Zatímco münsterský biskup
dává své kněze učiti česky, činí naši sousedé Všeněmci nátlak na konsistoř a jiné církevní
úřady, aby kázání slova Božího v českém jazyku v severních krajích Čech znemožnili. Kéž by
i u nás bylo odhodlaných vždy mužů ve správě církve, jakým jest nynější biskup diecese
v Münsteru!

1910 listopad 12, Moers. Odjezd předního krajanského pracovníka Antonína Ondráčka
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 2, 26. 11. 1910, s. 5, Z Moersu
(Za krajanem Ondráčkem). Ztratili jsme zde neúnavného pracovníka, který odchází, byv
vyštván lidmi darebáckými, kterým bylo nepohodlné jeho přímé vystupování a kritika
různých jejich neřestí. Krajan Ondráček odešel, ale upomínka na něho zajisté ze srdce
každého pravého Čecha nevymizí. Jest málo krajanů mezi námi, kterým by on nebyl
v různých záležitostech neporadil. Budeme ho zde bolestně pohřešovati a jen myšlenka, že
sémě jeho zde našlo půdu úrodnou a že časem snad nám bude možno zase jeho pravici
stisknout, nám náš stesk částečně zmenšuje. Co se týče různých osobiček, které míní, že
vypuzením krajana Ondráčka se zbavily kritiky, pravíme, že nikoliv. Toto platí obzvláště o
několika lidech, kteří brzy zapomněli, co jest povinností pravého dělníka, odmítají časopisy a
pořádají noční orgie, končící bolením hlavy a někdy i delším pobytem v nemocnici. Krajané,
poznejte se! Krajanu Ondráčkovi a jeho manželce přejeme v jejich novém domově mnoho
zdaru!
K[arel] E[rba]
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1910 listopad 26, Vestfálsko. Změna odběru českého odborového hornického časopisu
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 2, 26. 11. 1910, s. 4
Čeští horníci ve Vestfálsku měli nedávno poradu a usnesli se odebírati místo vídeňskocentralistického Na zdaru časopis českoslovanského svazu Zájmy horníků, vycházející na
Kladně. Zároveň přijata resoluce vyslovující souhlas s postupem českých delegátů na
kodaňském sjezdu i založením českoslovanského svazu horníků.

1910 listopad 30, Münster. Vládní prezident rozhoduje proti navrhovanému rozpuštění
Společenského spolku Česká Šumava v Suderwichu
= Severorýnsko-vestfálský státní archiv Münster, odd. VII, č. 51, fol. 45; Městský archiv
Recklinghausen, Úřad Recklinghausen, č. 2154 (překlad z němčiny)
Vládní prezident
Policejnímu asesoru Krohnovi v Gelsenkirchenu

Münster, 30. listopadu 1910

V dorozumění s panem vládním prezidentem v Düsseldorfu nepokládám za potřebné ani za
účelné rozpustit české spolky, které jsou podezřelé ze sociálně demokratických rejdů, dokud
si zvláštní důvody v jednotlivém případě rozpuštění nevynutí. Nadto lze na spolky, když
nadále působí veřejně, snadněji dohlížet, než kdyby spolky byly rozpuštěny a pokračovaly by
v činnosti potajmu. Policejní úřady se všeobecně mohou omezit na to, aby přivodily
vypovězení agitačně činných členů spolků, zvláště když lze podle dosavadních zkušeností
předpokládat, že se spolky po odchodu vůdčích osob samy od sebe rozpustí. Poté, co vedoucí
úřadu v Recklinghausenu navrhl vypovězení v úvahu připadajících členů spolku Česká
Šumava, požádal jsem policejní služebnu v Recklinghausenu, aby ve vhodnou dobu uvážila
stejný postup vůči členům spolku Komenský, pokud agitačně působí v protistátním duchu, a
aby za tímto účelem, pokud to bude zapotřebí, navázala spojení s Vámi.
Podepsán:von Jarotzky
1910 listopad 30, Münster. Vládní prezident v Münsteru potvrzuje vypovězení českých
horníků Doula, Anderle, Stengela, Vostrého ze Suderwichu a ve dvou dalších případech od
vypovězení upouští
= Městský archiv Recklinghausen, fond Úřad Recklinghausen, č. 2154
(překlad z němčiny)
Vládní prezident
Okresnímu úřadu Recklinghausen

Münster, 30. listopadu 1910

Horníci Kuba a Lev se nepodíleli agitačně v oblasti sociálně demokratických snah, alespoň
jim to nebylo v dostatečné míře prokázáno, takže lze předběžně od vypovězení těchto osob
upustit, tím spíše, že vypovězením předsedy spolku Doula a tří dalších členů by možnost další
činnosti spolku Česká Šumava utrpěla závažnou újmu.
Podepsán: von Jarotzky
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1910 prosinec 9, Porýní. Zhoršení mzdových poměrů na dolech v Porýní a stěhování
českých horníků do Vestfálska
= Hornické listy (Duchcov), roč. 6, č. 50, 9. 12. 1910, s. 3, Z Německa
Jak sdělují nám kamarádi horníci, kteří pracují v Porýnsku, mnoho Čechů opouští zdejší
pánev uhelnou a stěhují se do Vestfálska. Příčiny jsou malé výdělky. Tak důl „Deutscher
Kaiser“ v posledním měsíci opustilo na 200 Čechů, nejvíce těch, již se nechali naverbovat, a
odebrali se na nové doly k Recklinghausenu. Mzdové poměry jsou zde stále horší, každý
měsíc utrhují na mzdě, zejména na úkolové sazbě. Tím se dá také vysvětliti, proč zde stále
potřebují horníky a musí tyto verbovat.

1910 prosinec 10, Obermarxloh – Hochheide. Rozšíření katolického vlivu a žádost o
příspěvek na spolkové prapory katolických spolků
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 3, 10. 12. 1910, s. 3–4, Čechové v Porýní (přetisk z časopisu
Nový věk)
V čísle 4 Nového věku přinesli jsme zprávu o životě Čechů vystěhovalých do Vestfálska a na
Porýní. Řádky naše došly i tam vřelého uznání a ohlasu. Jeden tamější z Čech přistěhovalý
horník ke zmíněnému článku nám píše: Rádi se honosíme, že české naše srdce je zlaté a že
dary rozumu a vůle předčíme jiné národy, počtem a hmotnými prostředky nás mocnější. A
máme pravdu. Ovšem i mnozí Čechové dají se moderní nevěrou a zhoubnými zásadami svésti
na nebezpečné cesty a natropí pak mnoho zla ku škodě své i jiných. Avšak i tito svedení,
nevěreckými frázemi a sliby omámení naši bratři snadno prohlédnou a pak s tím větším úsilím
se snaží, aby cestou drobných křesťanských zásad štěstí své si pojistili. Jak opuštěni byli
například ještě před třemi roky Čechové v kraji ruhrortském a moerském na Rýně! Jak mnozí
z nich smýšleli nejpřevrácenějším způsobem o Bohu, církvi a vlasti. A když český misionář P.
Blaťák z kongregace Nejsvětějšího Vykupitele české dítky na Rýnu kolem sebe
shromažďoval, tehdy polovina dítek na některých místech mu ani nerozuměla. A když
matkám domlouval, proč se svými dítkami česky nemluví, odpovídaly, že o českou řeč
nestojí. Ano, kdo nestojí o Boha, nestojí ani o svou materštinu.
A hle, teď po třech letech, jak utěšeně začíná tu rozkvétat křesťanský duch i národní
uvědomělost a láska k mateřskému jazyku. Přes dvacet beden knih a mnoho tisíc výtisků
Svatého Vojtěcha a jiných tiskopisů bylo nám sem posláno z Čech. Zvláště však potěšitelno
jest, že Čechové na dvou místech, a sice v Obermarxlohu a v Hochheide, i české spolky k úctě
svatého Václava si založili. Spolek v Obermarxlohu má již přes 70 členů, v Hochheide 40.
Oba spolky pořizují si teď nové prapory. Jest to zajisté velká starost a oběť, kterou tu na Rýně
aby na nás nezapomínali, a kdo může, přispěj nějakým dárkem na prapor českého spolku
v Porýní. Dobrá srdce naše jistě všem dárcům vděčnými budou a Bůh každý dar k tak
vznešenému účelu věnovaný odplatí stonásob. Dovětek redakce: Přinášejíce tento dopis,
prosíme své čtenáře, aby na Čechy v Porýní nezapomněli a jejich prosby neoslyšeli. Příspěvky
na pořízení praporu porýnských Čechů sebrati vzal na sebe P. Milo Záruba, říšský poslanec
v Jiřicích u Humpolce. Příspěvky jemu zaslané budou kvitovány a svému účelu odeslány.
Prapory pro vestfálské Čechy katolické pracovati bude Růžencová výrobna.
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1910 prosinec 24, Suderwich. Odsouzení rozkladné činnosti jednoho krajana proti místnímu
spolku Česká Šumava a jeho agitace pro založení druhého spolku
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 4, 24. 12. 1910, s. 5, Ze Suderwichu
Zmiňujeme se zase jedenkrát, aby veřejnost zvěděla, že náš spolkový život není takový, jako
by se vedlejší krajanské spolky domnívaly, neboť jedno darebáctví stíhá druhé, takže mnozí
krajané pracují jako o závod pro zničení a zesměšňování spolkové činnosti (což musíme
připsati na účet několika krajanů, třebas se jejich názory neshodují, neboť některý chce
pracovat, kde by jeho osobnost a ctižádost dosáhla u oněch několika osob jeho žádaného
charakteru. Před půl rokem, jak již veřejnosti známo, vyskytly se osoby, které naši spolkovou
činnost zavedly tak daleko, že z toho vznikly úřední prohlídky u mnoha členů funkcionářů a
též spolkové knihy k prohlédnutí od nás požadovány, vzdor tomu, že policejní úřady v oněch
věcech nic závadného nenašly a vše nám zase vráceno. Šlo to zase v stejné koleji, pouze až na
to, že nám byla naše dřívější spolková místnost po čas vyšetřování zakázána, kdežto nám
ihned beze všeho jiná místnost dána. Netrvalo to však dlouho a vyskytla se osoba téhož
kalibru výše uvedeného, která nám chce nejen spolkovou činnost obmezit, nýbrž jednotlivým
krajanům vyhrožuje, aby pamatovali na svoje rodiny, že mají šest dětí, přičemž se též
dotazuje anonymním dopisem, zdali má papíry v pořádku. Žádáme onu osobu, aby si takové
starosti s dětmi a papíry jiných krajanů do hlavy nebrala, neboť si myslíme, že onen krajan má
se sám s čím ohánět, a nahlédl do své domácnosti, má-li on vše v pořádku. Shora uvedený
onen krajan podnikl akci na založení zde druhého českého spolku, kde všemožně agitoval pro
účast na založení, kde sbíral podpisy na krajanech zde žijících, kteří mu mínění jeho
odsuzovali, na což on nic nedal a ony krajany sám si zapisoval. Nechceme mu v jeho
započatém díle překážeti, ale uznáváme toto za zbytečno, neboť zde jeden krajanský spolek
stává, kde by všichni krajané, kdyby se cítili solidárními vůči spolkovému životu, nalezli to,
co se pro každého jednotlivého krajana za hranicemi patří. Nechceme se dále o té věci
rozepisovati, neboť uznáváme za zbytečné zabírání místa v časopise. Dále vyzýváme krajany,
aby řádně ve spolkovém životě pracovali a povinnosti s tím spojené za své vzali a nezanášeli
nesváry, které seberou někde v cizích místnostech v nějakých vedlejších schůzích, k urovnání
do naší spolkové místnosti, neboť pořádný krajan do oněch místností nevkročí. Apelujeme na
členstvo, aby se nenechalo strhnouti od osob, které pro blaho a čest spolku zadarmo pracovati
nechtějí.

1910 prosinec 29, Budapešť. Interpelace sociálně demokratických členů delegace rakouské
říšské rady na rakousko-uherského ministra zahraničí hraběte Aloise Lexu Aehrenthala
v záležitosti opakovaného vypovídání rakouských státních příslušníků z Pruska
= Stenografické protokoly delegace rakouské říšské rady, 45. zasedání, 2. schůze 29. 12.
1910, Vídeň 1911, s. 18–19 (tisk, překlad z němčiny)
V posledních měsících, zejména však před Novým rokem, pozorujeme v Prusku události,
které nás naplňují největším rozhořčením a proti nimž se musíme důrazně ohradit. Týden co
týden k nám přicházejí dokumenty, podle nichž policejní správy řady pruských měst
vypovídají rakouské a zvláště české dělníky z území pruského státu. Střetáváme se dnes nikoli
s jednotlivými případy, nýbrž se systematickou, záměrnou, předem připravenou a brutálně
prováděnou akcí. Policejní správy pruských měst mají k dispozici zásoby tištěných formulářů,
podle nichž mohou být rakouští dělníci bez uvedení důvodu vypovězeni jako „obtížní
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cizinci“. Na podkladě zákona o policejní správě z 11. března 1850 a zákona o všeobecné
zemské správě z 30. července 1883 bývají současně vyzváni, aby v určitém, ve vypovídajícím
výnosu stanoveném termínu opustili příslušnou obec a pruské státní území. Tím však policejní
brutalita není ještě vyčerpána. Ve výnosu o vypovězení je vypovídaným dělníkům současně
vyhrožováno poměrně vysokým peněžitým trestem nebo uvězněním v případě, že nevyhoví
tomuto vypovězení přesně ve stanovené lhůtě. Konečně jsou upozorňováni na § 361 říšského
trestního zákoníku, podle něhož je potrestán vězením každý, kdo se po vypovězení z říše nebo
z území spolkové země vrátí bez dovolení.
Následky těchto vypovězení jsou v rodinách postižených rakouských dělníků přímo strašlivé.
Každý z těchto výnosů neznamená pro ně nic menšího než jejich hospodářskou katastrofu,
jejich zhoubu. Otcové rodin, kteří po celé měsíce a roky poctivě pracovali a své rodiny
poctivě živili, jsou jedním rázem vyhozeni na ulici, jsou nuceni opustit svá pracoviště, musí
prodat svůj nábytek ze nejnižší cenu a odjet se svou ochuzenou rodinou přes hranice, pokud
chtějí ještě uniknout pruským vězením. Tyto brutální akce jdou tak daleko, že postižení
dělníci jsou oloupeni nejen o své materiální statky, nýbrž i o svá práva. Celá řada těchto
rakouských dělníků, zvláště horníků, získala mnoholetým placením poplatků různé právní
nároky ve vztahu k dělnickým pojišťovacím ústavům, a tyto nároky se pro ně nyní navždy
ztrácejí. To jsou pohoršující doklady takové policejní zvůle, že právní jistota rakouských
státních příslušníků je na území pruského státu v nejvyšší míře nejen ohrožována, ale zcela
vydávána na pospas. Tyto akce dokonce vyvolávají dojem, že se celá habsburská monarchie
ocitla u pruských úřadů v úplném opovržení a že se i v tomto případě střetáváme s tendencí
stlačovat rakouskou monarchii od války roku 1866 až po bosenskou anexi na úroveň vazala
Pruska. Zatímco si podepsaní vyhrazují předložení všech příslušných materiálů a dokladů do
řádné debaty o rozpočtu, předkládají tyto dotazy:
1. Jsou tyto poměry známé Jeho Excelenci panu ministrovi zahraničí?
2. Má pan ministr v úmyslu cestou diplomatické intervence neprodleně zapůsobit na
odpovědnou pruskou vládu, aby byla ochráněna a zabezpečena právní jistota a rovnoprávnost
rakouských státních občanů na pruském státním území na základě vzájemnosti?
Budapešť, 29. prosince 1910
Dr. Soukup, Ellenbogen, Seliger, Pittoni
1910 prosinec 30, Recklinghausen. Úřední zpráva o počtu Čechů a jejich organizacích
v Suderwichu a Bottropu
= Severorýnsko-vestfálský státní archiv Münster, vládní rada Münster, odd. VII, č. 51, fol. 62
(překlad z němčiny)
Okresní rada
Recklinghausen, 30. prosince 1910
Královské vládní radě Münster
Podle provedených šetření je v současné době v okrese usídleno 2530 Čechů. Daleko největší
část – 1600 Čechů – připadá na obec Suderwich. Nehledě na několik členů vedení spolku
Česká Šumava, proti nimž bylo na podkladě rozhodnutí Vašeho Blahorodí z 30. listopadu
1910 zavedeno vypovídací řízení pro příslušnost k sociálně demokratické straně, nevystupují
Češi nikde v politickém smyslu a nebyla u nich zaznamenána protistátní agitace. Pokud
mohlo být zjištěno, stala se sice největší část Čechů členy sociálně demokratického
odborového svazu, ale přijetí do tohoto svazu slouží mnohem méně k agitačním účelům, jako
spíše k materiálním výhodám, které byly Čechům přislíbeny a údajně jim z členství vznikají.
Ke křesťanskému odborovému spolku horníků se podle provedených šetření přihlásilo jen
málo Čechů.
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Dne 4. prosince tohoto roku byl v obci Suderwichu založen český spolek Svatý Václav, který
je pod vedením kaplana Zumloha. Tento spolek chce působit jako katolický dělnický spolek.
Jeho stanovy nebylo ještě možné získat, protože podle kaplanových údajů byly zadány
biskupskému úřadu ke schválení. Předložím je Vašemu Blahorodí později. Další české
katolické spolky, v jejichž čele stojí duchovní, v okrese neexistují. Ve zprávách přiložených
novin se jedná o moravsky hovořící pruské poddané z obcí Hlučín, Ludgeřovice,
Hošťálkovice aj. z okresu Ratiboř, z nichž několik set žije v Bottropu. Roku 1905 založili
spolek pod názvem Moravský katolický dělnický spolek svatých Cyrila a Metoděje, který
působí pod vedením kaplana Vennekampa se znalostí polského a moravského jazyka při
kostele Srdce Ježišova v Bottropu. Spolek čítá v současné sobě kolem 120 členů. Údaj o 500
členech, uváděný v novinovém článku, je tudíž nesprávný. Ve skutečnosti bydlí v Bottropu
jen 15 Čechů.
V z[astoupení] Volland, okresní tajemník

1911 leden 1, Hochheide. Novoroční slavnost českého katolického spolku Svatý Václav
= Hlasy z domoviny, roč. 2, č. 2 , únor 1911, s. 4, Hochheide
Byla to radost na Nový rok! Sál do posledního místa plný, 260 českých dítek bylo obdarováno
spolkem, jako mimoto o Vánocích zvláště děti členů spolku. Naše mladistvá kapela pod
vedením našeho milého pana Šobra se opravdu vyznamenala. Básně dítek, sólové výstupy
starých i mladých, tříhlasně provedené písně – to vše působilo na naše vystěhovalce
blahodárně. V záři vánočního stromku za zvuku mateřštiny necítili jsme se na chvíli opět
v cizině. Náš český pan kaplan snaží se opravdu život náš náboženský i obyčejný povznésti.
Mezi milými hosty, kteří k nám také promluvili, byl náš důstojný pan kaplan Hegemann a
důstojný pán P. Voňavka, misionář náš. Zdař Bůh a dík všem, kteří s námi pracují!

1911 leden 5, Berlín. Rakousko-uherský velvyslanec v Berlíně hrabě Ladislaus SzögyényMarich podává zprávu ministru zahraničí hraběti Aloisi Lexa Aehrenthalovi ve Vídni o
negativní reakci říšskoněmeckých úřadů na kritiku vypovídání rakouských státních
příslušníků z Pruska
= Rakouský státní archiv Vídeň, Domácí, dvorský a státní archiv, fond Ministerstvo zahraničí,
Všeobecná registratura, F 31: Dělnictvo 1896–1918, Německo, kart. 37, čj. ad 1232/1911
(překlad z němčiny)
Vysoce urozený hrabě!
Ihned po obdržení vysokého výnosu Vaší Excelence z 1. září minulého roku jsem neopomněl
intervenovat na zdejším zahraničním úřadu ve věci interpelace poslanců říšské rady Folbera,
Fresla a soudruhů, týkající se českých dělníků vypovězených z Pruska. Na základě pokynu
Vaší Excelence jsem připojil žádost, aby mi bylo poskytnuto vysvětleni, zda se výjimečná
opatření existující v Prusku mají rozšířit také na dělníky jiných slovanských národností.
Po opakovaném naléhání jsem teprve 27. minulého měsíce [prosince 1910] dostal odpovědní
nótu na svou příslušnou demarši. Při objasnění této nóty, která se vůbec vyhýbá poskytnout
objasnění zásadního rázu, jaké jsem požadoval, učinil mi zástupce státního sekretáře,
ministerský rada pan [Arthur] Zimmermann, ještě toto ústní sdělení. Příkazy cizinecké policie
vydané s ohledem na zvláštní poměry ve Slezsku nemohou bohužel být změněny; mezitím
byly vydány pokyny, aby vůči českým dělníkům, kteří se přistěhovali před rokem 1909 a
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usadili se ve Slezsku, byla tato ustanovení používána pokud možno shovívavě a aby jim byl
v případě nezávadného chování odvolatelně pobyt ve Slezsku povolen. Z těchto slov pana
Zimmermanna jasně vyplývá, že pruská vláda je rozhodnuta použít zvláštní opatření platná
pro Poláky také vůči cizincům jiných slovanských národností.
Přijměte, Vaše Excelence, vyjádření mé úcty.
Vysokému c. a k. ministerstvu zahraničí Vídeň

Szögyény

1911 leden 6, Bottrop. Vánoční slavnost Moravského katolického spolku sv. Cyrila a
Metoděje a český misionář
= Hlasy z domoviny, roč. 2, č. 2, únor 1911, s. 4, Bottrop
Měli jsme nádherné dny minulého roku. Život náš spolkový se pozdvihl. Letos započali jsme
opět s pomocí Boží slibný nový rok. Dne 6. ledna konali jsme svou vánoční slavnost
spolkovou v domě katolických tovaryšů. Děti členů byly poděleny dárky, staří členové
obveseleni krásnou zábavou. Po kázání a požehnání, která konal důstojný pán P. Voňavka,
sehráli naši čiperní herci ve zmíněném domě několik kupletů, které se zdařily. Jmenovati
netřeba, všichni si zaslouží uznání a chvály. Zvláště malí tři králové a malé zpěvačky těšili se
plné pozornosti účastníků. Naší další činnosti spolkové kéž v roce 1911 požehná Pán!

1911 leden 8, Suderwich. Vánoční slavnost českého katolického spolku Svatý Václav a
dosazení nového kaplana jako předsedy spolku
= Hlasy z domoviny, roč. 2, č. 2, únor 1911, s. 4, Suderwich
Dne 8. ledna měli jsme svátek svůj – český svátek. Náš mladistvý, ale čiperný spolek sv.
Václava v obecním domě slavil své Vánoce u přítomnosti všech členů a hostí zblízka i zdálí.
Náš nový preses, nejdůstojnějším panem biskupem z Münsteru jmenovaný kaplan Zumloh,
byl nám důstojným pánem Voňavkou představen a v úřad uveden. Mile nás překvapil českým
oslovením. Také český kaplan z Hillenu nás pozdravil a ujistil, že ač Němec, přece s láskou
učil se české řeči, aby Čechům mohl pomoci. Básničky a sólové výstupy naší mládeže, Karla
Neubaura a slečny Brdkové, se zdařily. Zvláště ale překvapil pan Lev svým sólovým
výstupem, který nás přesvědčil, že v něm náš spolek našel zdatnou sílu k vedení a pořádání
divadelních představení. Jsme mu vděčni a těšíme se opět naň! Zvláštní pochvalné zmínky
zaslouží náš farní organista, který s nevšední obětavostí a pílí naše zpěvy české doprovázel na
piano a jednotlivá čísla programu opravdu mistrně provedl. Důstojný pan kaplan Kämpers
svým žertovným pozdravem a vážnou pravdou nám řečenou nás přesvědčil, že v něm Češi
mají také duchovního, který zná jejich boly a má odvahu dle sil pomoci. Kéž Bůh na přímluvu
svatého Václava dále žehná!
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1911 leden 8, Kolín nad Rýnem. Kritika poklesu aktivity členů spolku Svojan a výzva k širší
podpoře vzdělávací činnosti spolku
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 8, 18. 2. 1911, s. 5, Z Kolína nad Rýnem
Českoslovanský spolek Svojan pořádal 8. ledna třetí valnou hromadu, z níž vyjímáme: Spolek
čítá 40 členů a 12 členek. Během roku přistoupilo 8 členů a dvě členky. Odcestovalo 8 členů a
dva byli škrtnuti. Schůzí konáno celkem 23, pořádány byly dvě přednášky, a sice kr[ajany]
Austem a Bartoškem, které byly četně navštíveny. Zábava byla pořádána jedna, a sice
posvícenská; mimoto také silvestrovský večírek, což se oboje zdařilo. Spolková knihovna čítá
55 svazků českých a 20 německých knih; mimoto také knihy nevázané. Příjem obnášel za
poslední pololetí 185,40 marek, vydání 135 marek 21 feniků, zbývá tudíž v pokladně 50
marek. Do výboru zvoleni: J. Pultr, Severinswall 35, předsedou; Ant. Hladík,
Subbelratherstraße 239, Ehrenfeld, jednatelem. Cestovní podporu vyplácí kr[ajan] Kuchler,
Jabachstraße.
Je tomu rok, co spolek povolán byl k životu, a my nyní po jednoročním trvání můžeme
s potěšením říci, že náš spolek zaujal pevnou půdu v zahraničním životě českém a že kráčí
statně vpřed za účelem, který mu byl vytknut. Poslední dobou je však přece pozorovati, že
zavládla mezi členy spolku jakási liknavost v navštěvování spolkových schůzí, a zdá se, jako
by si všichni členové nebyli vědomi svých povinností ku spolku a svých povinností oproti
krajanům zde žijícím. My při zakládání našeho spolku měli jsme na zřeteli spolčovatí se za
tím účelem, abychom vzdělání, kterého se nám v mládí našem dostalo, mohli doplniti.
Mnohým z našich krajanů dostalo se ve škole jen nepatrného vzdělání, a vstoupivše jako
samostatní do života, nemají ani ponětí, jaké povinnosti ku stávající společnosti mají plniti,
nemají ponětí o společenském životě vůbec. Tu je naší povinností, abychom tyto krajany
hleděli pro spolek získati, kde by se jim dostalo poučení a vysvětlení, kde by jim byla dána
příležitost pomocí knih, přednášek a časopisů svoje vzdělání aspoň poněkud doplniti. Avšak i
ti krajané, kteří si myslí, že již ponaučení nepotřebují, nemají se spolku vyhýbati, nýbrž i oni
mají ku spolku přistoupiti, neboť oni zvláště jsou ve spolku potřebnými, aby svojí silou
k dobru spolku přispívali. I oni najdou ve spolkové knihovně dosti knih, ze kterých by mohli
ještě poučení další čerpati.
Náš spolek však má také ještě jiné účely, a sice účely podporovací. Je ovšem pro každého
lépe, když nepřijde do takového postavení, aby byl nucen od spolku hmotnou podporu
požadovati. My jsme však při našem zaměstnání každý den v nebezpečí a žádný z nás nemůže
věděti, zdali dnes nebo zítra nebude spolek potřebovati. Spolek náš je také přihlášen
k nemocenské pokladně, odkudž se nám za velmi malý příspěvek dostane poměrně dosti
velká nemocenská podpora. Též zavedením obligatorní pokladny, což se již v brzkém čase
stane, bude možno poskytnouti pozůstalým značnou úmrtní podporu.
Z toho všeho vysvítá, jakých značných výhod nám spolek krajanský poskytuje, nehledíc ani
k tomu, že spolek náš je místem, kde najdeme krajany, kteří s námi cítí stejně, kde najdeme
krajany, ku kterým se můžeme s důvěrou obrátiti. Spolek náš je také místem, kde my si
naším mateřským jazykem můžeme pohovořiti, kde my se navzájem můžeme pobaviti.
Zkrátka: spolek náš je místem, kde nám je aspoň částečně nahražena naše ztracená vlast.
Proto, krajané, ruku k dílu a agitujte mezi zdejšími krajany, poukazujte všude a při každé
příležitosti na výhody a nutnost spolčování se. Agitujte mezi krajany, získávejte nové členy
pro spolek a navštěvujte pilně schůze spolkové. Nenechávejte práce spolkové jen
jednotlivcům vykonávati, nýbrž přiložte všichni ruku k dílu. Takto společnou prací bude náš
spolek vzkvétati a my ku konci budoucího pololetí, až budeme opět skládati účty z naší
spolkové činnosti, budeme moci se spokojením pohlížeti na vykonanou práci.
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1911 leden 15, Sterkrade. Vzdělávací aktivita, péče o děti členů spolku Lidumil a kritika
poklesu příspěvkové morálky
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 8, 10. 2. 1911, s. 5, Ze Sterkrade (Porýnsko)
V neděli dne 15. ledna 1911 konal Český vzdělávací spolek Lidumil v Sterkrade svoji
pololetní valnou hromadu. Zprávy funkcionářů byly přijaty uspokojivě. Knihovník
zaznamenává přírůstek knih a větší zájem četby mezi členy. Pokladní zpráva za pololetí také
přijata byla uspokojivě. Členstvo zúčastnilo se hojně přednášky dr. Bartoška o moderním
názoru rozumovém, dále pořádal spolek dva rozhovory: Spor odborových organisací
v Čechách a Vzpomínka úmrtí L. N. Tolstoje, jež zahájiĺ kr[ajan] Fr[antišek] Wagner. Na
upomínku Tolstoje zakoupil spolek větší počet knih téhož. Spolek pořádal též pro své členy
posvícenskou zábavu. jakož i zábavu mikulášskou pro dítky, při níž poděleny byly dítky členů
a hostů dárky, a věnoval 40 marek na dárky. Byla to radost podívati se na tu naši drobotinu
v průvodu rodičů, které postaráno bylo o nenucenou zábavu.
Výbor byl zvolen vesměs nový. Předsedou kr[ajan] Josef Statník, Alsfeldstraße 25, Sterkrade,
kam veškery dopisy spolku se týkající zasílány buďtež. Na dopisy jiným osobám zasílané
nebéře spolek žádného zřetele. Výplatcem cestovních podpor jest dosavadní kr[ajan]
František Wagner, Hufstraße 10. Schmachtendorf. Spolek koná své členské schůze každou
čtvrtou neděli v měsíci vždy o třetí hodině odpolední; výborové schůze vždy třetí neděli
v měsíci též o třetí hodině odpolední, kde se příspěvky platí a knihy vypůjčovati mohou.
Pokárání zasluhuje, když spolku, který podporuje rodiny svých členů, přijde-li živitel její do
nezaviněné tísně, a který již vydal dosti značný obnos na podporách, čeští krajané, kteří se
hlásí jako členové spolku, dluhují členské příspěvky tři až čtyři měsíce, tyto pak nezapraví a
jednoduše odjedou. Spolek, který béře na sebe všecky povinnosti členů a jich rodin, právem
může říci, že tací členové jsou jen poškozovateli spolkového života.

1911 leden 20, Vídeň. Rakousko-uherský ministr zahraničí hrabě Alois Lexa Aehrenthal
ukládá velvyslanci v Berlíně hraběti Ladislavu Szögyény-Marichovi, aby objasnil stanovisko
říšskoněmeckých úřadů ke kritice vypovídání rakouských státních příslušníků z Pruska
= Rakouský státní archiv Vídeň, Domácí, dvorský a státní archiv, fond Ministerstvo zahraničí,
Všeobecná registratura, F 31: Dělnictvo 1896–1918, Německo, kart. 37, čj. 1232/1911,
koncept Aloise Marqueta (překlad z němčiny)
Z předložené verbální nóty císařského německého zahraničního úřadu, předané sem ve Vaší
zprávě z 5. ledna běžného roku, jsem vzal na vědomí, že případy vypovězení zmíněné
v interpelaci poslance Folbera, případně Fresla a soudruhů, jsou odůvodněny chováním
příslušných dělníků. Pokud se týká další otázky, kladené interpelujícími a také c. k.
ministerstvem obchodu, zda královská pruská vláda dočasný zákaz pobytu předepsaný pro
zahraniční Poláky* rozšířila nyní také na zahraniční dělníky české národnosti, neobsahuje sice
zmíněná verbální nóta žádnou informaci, přece však z ústního vysvětlení ministerského
ředitele Zimmermanna vůči Vaší Excelenci musím ke své lítosti seznat, že pro [pruskou]
provincii Slezsko byla ve vztahu ke slovanským dělníkům jiné než polské národnosti, tudíž i
ve vztahu k českým dělníkům, vydána zvláštní nařízení cizinecké policie, která se svou
podstatou mohou rovnat dočasnému zákazu pobytu. Zdůraznil jsem již ve výnosu z 24. října,
že takové přiznání nemůže z pochopitelných důvodů tvořit základ odpovědi na interpelaci, a
121

požádal jsem proto barona Flotowa, aby v duchu přátelství zapůsobil v zahraničním úřadě
v tom směru, jenž by nám aspoň formálně umožnil odpovědět na zmíněnou interpelaci
uspokojivým způsobem. Měl jsem přitom na zřeteli nějaké prohlášení pruské vlády, že
opatření dočasného zákazu pobytu, zavedené výjimečně pro zahraniční Poláky, se ve
své podstatě nevztahuje na české dělníky, a věřil jsem, že vydání takového prohlášení bude
možné očekávat tím spíše, že baron Flotow podle zprávy z 5. listopadu minulého roku
naznačil pravděpodobnou vyhlídku na vyřízení našeho přání v naznačeném smyslu.
Verbální nóta zahraničního úřadu odpovídá našim přáním právě tak málo jako prohlášení
pana Zimmermanna a nemohla by se ve své současné podobě stát základem naší odpovědi na
interpelaci. S ohledem na jednoznačný výklad zmíněného pana ministerského ředitele musím
sice nějakou novou oficiální demarši chápat jako beznadějnou, ale chtěl bych přenechat
uvážení Vaší Excelence, abyste se v nejbližší době v zahraničním úřadě příležitostně vrátil
k této záležitosti a poukázal na to, že odmítavým postojem královské pruské vlády by nám
mohly vzniknout vážné potíže. Nepodceňujeme tíživé postavení pruských úřadů, způsobené
zvláštními poměry v [pruské] provincii Slezsko, a nezamýšlíme svým přáním omezovat
pruskou vládu při provádění opatření cizinecké policie vynucených poměry. Naše přání
směřuje pouze k tomu, abychom za účelem uspokojivých odpovědí na vznesené interpelace
získali prohlášení královské pruské vlády, že nedošlo ke všeobecnému rozšíření výjimečných
opatření platných pro zahraniční Poláky na dělníky české národnosti, přičemž samozřejmě
zůstává na svobodném uvážení královské pruské vlády, aby v jednotlivých případech přijala
opatření, jež pokládá z hlediska cizinecké policie za potřebné s ohledem na zvláštní poměry a
osoby. Zmocňuji Vaši Excelenci, abyste při této příležitosti poukázal na to, že musíme již
z politických důvodů klást největší důraz na uspokojivé vyřízení našeho přání, a
předpokládám, že se díky úsilí Vaší Excelence podaří dosáhnout příznivý výsledek.
Očekávám v této záležitosti Vaši další zprávu.
*Týká se Poláků z území Rakousko-Uherska a Ruska

1911 únor, Erkenschwick. Výzva ke vstupu do českého katolického spolku Svatý Václav
v Suderwichu
= Hlasy z domoviny, roč. 2, č. 2, únor 1911, s. 4, Erkenschwick
Všickni, kteří by se chtěli státi členy katolického spolku sv. Václava v Suderwichu, ať se
přihlásí u důstojného pana kaplana Zumloha v Suderwichu, který obstarává českou duchovní
správu.
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1911 březen 2, Berlín. Rakousko-uherský velvyslanec v Berlíně hrabě Ladislaus SzögyényMarich podává zprávu ministru zahraničí hraběti Aloisi Lexa Aehrenthalovi ve Vídni o
negativní reakci říšskoněmeckých úřadů na kritiku vypovídání rakouských státních
příslušníků z Pruska
= Rakouský státní archiv Vídeň, Domácí, dvorský a státní archiv, fond Ministerstvo zahraničí,
Všeobecná registratura, F 31: Dělnictvo 1896–1918, Německo, kart. 35, čj. 14.662/1911
(překlad z němčiny)
Vysoce urozený hrabě!
Po obdržení vysokého výnosu Vaší Excelence z 24. prosince minulého roku [1910] jsem
neopomněl v zahraničním úřadě poukázat na zmiňované vypovídání českých dělníků
z Pruska. Naléhal jsem na to, aby se vyjasnil stav této záležitosti a abych konečně dostal
jasnou a závaznou odpověď, zda se při těchto opatřeních jedná o to, že také dělníci české
národnosti podléhají policejním předpisům vydaným proti přílivu dělníků polské národnosti.
O té doby jsem opakovaně, také na základě pokynu nově uloženého vysokým výnosem z 21.
ledna tohoto roku, využil příležitosti, abych u státního sekretáře [Alfreda Kiderlen-Wächtera]
a ministerského ředitele Zimmermanna předložil tuto zásadní otázku a znovu upozornil na
potíže, které pro c. a k. vládu vznikají neustále se opakujícími trapnými případy. Ve své
zprávě z 5. ledna tohoto roku jsem mohl Vaší Excelenci předložit předběžnou odpověď
zahraničního úřadu a ústní vysvětlení, které mi k tomu podal ministerský ředitel
Zimmermann. Již z toho mohla Vaše Excelence seznat, že pro [pruskou] provincii Slezsko se
vůči slovanským dělníkům jiné než polské národnosti, tudíž i vůči českým dělníkům,
uplatňují zvláštní nařízení cizinecké policie. I potom jsem v zahraničním úřadě opakovaně
naléhal na to, aby mi vydali alespoň prohlášení, že všeobecné rozšíření výjimečných opatření
platných pro zahraniční Poláky na dělníky české národnosti neexistuje. Seznávám z odpovědi,
která mi konečně přišla, že jsem svým úsilím nedosáhl úspěchu. Jak mi teď bylo poprvé
oficiálně oznámeno verbální nótou, zakládá se uplatňování předpisů ve věci připouštění
zahraničních dělníků nejen polské, ale i české národnosti ve Slezsku na starších ustanoveních.
Poněkud strojeně k tomu zahraniční úřad připojuje, že při dřívějším projednávání, v němž byl
v popředí postup vůči polským dělníkům, se zvlášť nepoukazovalo na místně omezené
uplatňování těchto opatření. […] Jak se teď jeví, k tomuto místnímu omezení nedošlo.
Szögyény

1911 duben 1, Brambauer. Zpráva o činnosti v prvním roce působení Českoslovanského
spolku Jan Hus
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 11, 1. 4. 1911, s. 5, Z Brambaueru (Westfalen)
Českoslovanský spolek Jan Hus konal svoji první celoroční valnou hromadu. Uvádíme
činnost spolku za prvý rok svého trvání. Spolek čítá 35 členů a 5 členek. Knihovna čítá 47
svazků vázaných. Z časopisů odebíráme: 35 čísel Českého vystěhovalce, 20 čísel Záře, 15
čísel Plamenu a jedno číslo Severočeského dělníka. Valná hromada usnesla se zvýšit
příspěvky ze 40 na 50 feniků. Členové budou dostávat Českého vystěhovalce a členky Ženský
list. Ostatní činnost pomíjíme, neboť víme, že náš časopis má drahé místo na poučné články.
Naše představenstvo jest až na malý zlomek nové.
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Krajané, přislíbili jsme si, že se budeme všemožně starat, aby náš spolek za druhý rok
vykonal více! Navštěvujte schůze nadále, jako jste dokázali na valné hromadě. Pohleďte, že
když každý člen trochu té dobré vůle bude míti, co vše se může ve prospěch nás vykonati. Co
tu vedle nás stojí krajanů indiferentních, ty hleďme získat naším vzorným chováním pro náš
spolek. Čtěme více knihy poučné, časopisy, které nám poskytnou vždy dobrou radu i zábavu.
Zanechme toho prokletého alkoholu a karet, neboť taková zábava naši mysl jen otupuje,
zanechme té příslovečné osobní řevnivosti. Starejme se, aby jeden každý byl členem své
odborové organisace, a tím dokážeme, že si naše dost trudné postavení zlepšiti chceme?
Dopisy buďtež nasílány na adresu: Antonín Ondráček, Brambauer, Waltroperstraße 61,
Westfalen.

1911 duben 21, severozápadní Čechy. Dopis vypovězených krajanů Jana Doula a Františka
Anderle o cestě z Německa do Čech a komentář redaktora Karla Folbera
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 12, 15. 4. 1911, s. 5, dopis A[nderle] a D[oul]
Milý krajane!
Sdělujeme Ti, že pruská vláda jako nepohodlných osob se nás již zbavila. Krajané V[ostrý] a
D[oul] nalézají se již na českém severu, A[nderle] a S[tengel] na Plzeňsku. Práci jsme dostali,
však u prohlídky lékařské kr[ajan] D[oul] nebyl přijat. Jest to stará praktika oproti navrátivším
se českým dělníkům z Německa. Co se naší cesty týče, není to vůbec k popsání, co krajané a
jich rodiny na podobné cestě vytrpí. Dle Tvé rady obrátili jsme se na rakouský konsulát
v Kolíně nad Rýnem, kde s námi bylo obstojně jednáno, na útraty tohoto posláni jsme byli až
do Frankobrodu, kam jsme druhého dne přijeli. Zde však dostalo se nám nemilého
překvapení. Sekretář konsulátu nás hrubě odbýval s prohlášením, že konsulátu po nás nic
není, aby nás dopravil na hranice rak[ousko]-uh[erských] úřadů. Ba doslova vyslovoval údiv,
že kolínský konsulát nám byl cestu až sem hradil. Když nechtěli jsme podobnému jednání
rozuměti, chtěl nás násilím z místnosti vytlačiti. Zvláštní náhodě možno děkovati, že v tomto
okamžiku přišel sám konsul, který sekretáře odkázal na jeho místo a sám s námi ochotně o
naší žádosti jednal. Vzhledem k tomu, že jednání muselo se vésti jedině v jazyku německém,
protože na konsulátě frankobrodském nemají osoby jazyk český ovládající, trvalo jednání od
desáté hodiny dopoledne až do jedné hodiny odpoledne. Během této doby čekaly naše rodiny
ve dvoře sedící, které čítaly úhrnem 28 hlav. To jest 20 dítek, 4 ženy a 4 muži. Byl to obrázek
ze života moderních psanců ve století dvacátém. Jednání s konsulem samotným bylo rychlejší
a příznivě pro nás vyřízeno. Vypravil nás až do Chebu, kde jsme se měli u pohraničního
komisaře hlásit, kde nám mělo být poskytnuto peněz na jídlo a na další dopravu do domovské
obce. Přijeli jsme do Chebu v neděli po jedné hodině odpolední a hlásili jsme se u komisaře.
Ten nám nabídl, abychom se vyspali ve vězení, jiného prý nemají, druhého dne že snad něco
obdržíme. Poněvadž již jízda trvala od pátku, byly nejen děti a ženy, ale i my tak znaveni, že
přáli jsme se býti brzo na místě, kde bychom si trochu odpočinuli. Následkem toho zbavili
jsme se posledního pfeniku a zapravili si dráhu sami. Zde jsme se rozloučili, A[nderle] a
S[tengel] jeli na Plzeňsko a my ostatní jdeme hledat chleba na sever. Toť údělem českých
proletářů. Doufáme však, že veškerá naše utrpení nedovedou zlomiti naši energii a že
podnikneme další zápas existenční.
Zdraví Tě jménem všech

A[nderle] D[oul]
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Dopis tento jest od krajanů vypovězených v měsíci prosinci ze Suderwichu ve Vestfálsku.
Krajani tito měli opustiti Německo na Nový rok, jednotliví na 15. ledna. Ve prospěch
vypovězených zakročil jsem prostřednictvím poslance soudruha Němce, člena delegace
rakouské u ministerstva zahraničních záležitostí ve Vídni. Úspěch spočíval v tom, že
vypovězení na určitou dobu bylo odvoláno. Jakmile však zasedání delegací spělo ku konci,
nastal v otázce této obrat a krajané před krátkým časem znovu dostali vyzvání, aby Německo
opustili. Vypovězení přísluší do okresu plzeňského a rakovnického. Podobných případů, jak
právě jsme vylíčili, dochází celá řada. Bezmála 90 procent případů vypovězení dostalo se
prostřednictvím našeho Sekretariátu do delegací nebo přímo zakročeno bylo na ministerstvu.
Folber

1911 duben 30, Neumühl. Zpráva o činnosti Českého vzdělávacího spolku Karel Havlíček
Borovský
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 15, 27. 5. 1911, s. 5, Z Neumühle (Porýní)
Krajanský vzdělávací spolek Havlíček v Neumühle v Porýnsku konal dne 30. dubna
b[ěžného] r[oku] svoji řádnou valnou hromadu, v níž zvoleni následující funkcionáři: Jan
Brož (předseda), Václav Šindelář (místopředseda), František Šimon (jednatel), František
Baksa (pokladník), František Soukup (zástupce), E. Novák (knihovník), Ludvík Soukup
(zástupce), E. Karel (hospodář), František Stoklas a František Anděl (revisoři), do tiskové
komise Josef Bouda a Josef Kvapil, Vavřina a Pálek (revisoři). Prosíme, aby veškeré dopisy
na spolek Havlíček adresovány byly na krajana Jana Brože, Hamborn, Beckerstraße 190,
Rheinland. Dopisy, které mají být v Českém vystěhovalci uveřejněny, musí být výslovně
uvedenými členy tiskové komise podepsány, anť jinak na ně dotyčná redakce žádného zřetele
nevezme. Současně žádáme ony členy, kteří déle tří měsíců příspěvky dluhují, aniž by se
omluvili, aby této své členské povinnosti zavčas dostáli, nemají-li svých práv a nároků
pozbýti. Valná hromada se usnesla dát zastupovat spolek Havlíček na sjezdu v Praze
kr[ajanem] Františkem Wagnerem ze Sterkrade. Souhlasí se zřízením pensionátu a doufá, že
se najde vhodná forma, která by umožnila i vzdálenějším krajanům vyslati tam své dítky, aby
se českému národu neodcizovaly.

1911 květen 21, Brambauer. Pozvání na slavnost Českoslovanského spolku Jan Hus
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 13, 29. 4. 1911, s. 6, Brambauer
Českoslovanský dramatický spolek Jan Hus pro Brambauer a okolí pořádá slavnost ročního
trvání v neděli 21. května v hostinci pana W. Eickermanna v Brambaueru, Waltroperstraße,
s programem: 1. O třetí hodině vítání hostí delegátů. 2. Pozdravy delegátů. 3. Proslov. 4.
Koncert, při němž se sehraje 5. jednoaktovka „Nebroušený démant“. 6. Sólové výstupy. Večer
taneční zábava. Ku hojné návštěvě zveme veškeré krajany a krajanky a okolní krajanské
spolky, aby nás svou návštěvou poctili.
Výbor
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1911 květen 27, Praha. Sociálně demokratická kritika návrhu několika českých poslanců
v rakouské delegaci na odvetná opatření proti vypovídání českých dělníků z Pruska
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 15, 27. 5. 1911, s. 2, Postavení Čechů v cizině (Úvaha ke
sjezdu)
[…] Nařízení ministerstva vnitra o vypovídání Čechů z Pruska je ze stanoviska mravního
barbarstvi a ze stanoviska právního hrubé porušování mezinárodního práva. Žádný stát
nenechal by si to líbiti, a také Rakousko, kdyby se nejednalo právě o Čechy a dělníky.
V parlamentě a v delegacích zvláště soudruh Soukup ostře protestoval proti násilí pruské
vlády na českých dělnících. Co však pomáhají protesty? Upustila pruská vláda od svého
úmyslu? Bude zapotřebí, aby v nově zvoleném parlamentě soc[iálně] dem[okratičtí] poslanci
použili krajně ostrých prostředků, aby zahraniční ministerstvo bylo donuceno konati i vůči
českým příslušníkům rakouského státu svoji povinnost. Od českých měšťáckých poslanců si
mnoho neslibujeme: svým návrhem na retorsi věci českých dělníků spíše uškodili. Ukázali, že
nechtějí být mravně lepší než pruští junkeři. Namítá se ze strany vlády, že nemůžeme se
míchati do vnitřních záležitostí jiného státu. Jak pohodlná to výmluva! Hrabě Aehrenthal
mohl by si uvědomiti, že hromadné a nijak neodůvodněné vypovídání příslušníků jednoho
národa nejní jen „vnitřní záležitosti a svrchovaností“ vypovídajícího státu, nýbrž že se tu
jedná o tendenční, persekuční experiment zpátečnické byrokracie, jež zakřiknouti má on nejen
právo, ale též povinnost. Otázkou vypovídání českých dělníků z Pruska bude se musiti náš
sjezd rovněž zabývati, neboť bude-li pruská vláda vypovídání bez výhrady provádět. bude též
náš spolkový život nemálo poškozen.

1911 květen 28, Sterkrade. Pozvání na slavnost Českého vzdělávacího spolku Lidumil
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 14, 13. 5. 1911, s. 6, Sterkrade
Český vzdělávací spolek Lidumil ve Sterkrade pořádá v neděli 28. května 1911 v hostinci paní
Berklové, Weselstraße 142 ve Sterkrade, svoji slavnost čtyřletého trvání.
Denní pořádek: 1. Proslov a uvítání hostů a delegátů. 2. Hudební koncert. 3. Sehrají se tři
jednoaktovky: I. Nebroušený démant; II. A to je dobré; III. Rozbitá sklenice. Večer v 8
hodin taneční vínek. Začátek ve 3 hodiny odpoledne. Žádají se vůkolní krajané, aby nás
poctili svojí návštěvou, jakož i místní krajané, aby si nenechali ujít požitek z našeho mladého
dramatického kroužku a v tento den zúčastnili se naší základní slavnosti.
Výbor

1911 červen 4, Moers a Düsseldorf. Lodní výlet krajanů a uctění památky Jana Husa
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 17, 24. 6. 1911, s. 6, Z Moersu
Neděle 4. června bude zajisté s radostí vzpomínána u nás krajanů, kteřé zúčastnili jsme se
výletu po parolodi do Düsseldorfu. Sdruženi jsouce v českých krajanských spolcích, vedouce
s sebou též i své známé, spěchali jsme již za jitra krásné neděle k Rýnu, do kterého roku 1415
vhozen byl popel velikého Čecha, mistra Jana Husa, abychom očekávali příjezd krajanů z
Neumühle, Sterkrade atd. O ½8 hodině přijela paroloď, s ní pak výše řečení krajané. Rázem
zaznělo z břehu rýnského „Na zdar!“. Mávání šátky i klobouky opětuje se z lodi, a tím vítáni
jsou přišedší Čechové. Každý byl jistě nadšen radostí, že zase jednou, ač vzdálen jsa
domoviny, bude tisknouti ruku stejně trpícího českého krajana. Jen zvolna mohli jsme
nastupovati my účastníci z Moersu na loď. Při tomto nastupování kr[ajan] Weniger zachytí
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snímek fotografický, aby byla i upomínka na výlet tento. O osmé hodině loď počala se
pohybovati za zvuku české hudby. Znova mávání šátky, znova „Na zdar!“ voláno na krajany,
kteří stáli na břehu rýnském a s tváří veselou hleděli na nás, jak zvolna ujíždíme středem
Rýna. Na 500 krajanů, žen i dítek sledovalo z lodi vzácnosti rýnské. Rozličné veselosti, zpěv
český a hudba provázely nás. Kdekoliv obsazeny břehy, všude nás vítali máváním šátky.
Kolem 12. hodiny loď projížděla již Düsseldorfem. Hudba začala hrát dělnickou směs. Jak
krásně a jak dojemně nesla se ta „Píseň práce“ a „Pryč s tyrany“ právě na Rýnu, jest
k nepopsání. Jen ještě několik minut a loď měla přistáti. Krajané düsseldorfští voláním
bouřlivým vítali nás a my opětovali pozdravy jejich. Loď přistála a zase jen zvolna můžeme
opouštěti loď. Na břehu vítáni jsme krajany düsseldorfskými v čele s kr[ajanem]
Macharáčkem. Pak roztřídili jsme se. Jedni do místnosti Dělnického domu, druzí zase do
spolkových místností krajanů düsseldorfských. Ostatní pak šli jsme do zoologické zahrady. O
jedné hodině dorazili sem všichni krajané, a tak zde každý užil několik málo chvil
krajanského výletu. O čtvrté hodině scházeli jsme se zase do Dělnického domu. O ½5. hodině
byly dolejší rozsáhlé místnosti již obsazeny. Němec, Čech seděli spolu namnoze u stolu.
Krajané pak z rozličných míst, též i z Kolína nad Rýnem, bavili se v přátelské zábavě a všem
nám tak mile nesla se hudba českých krajanů, řízena byvši kr[ajanem] Morou. Po každém
čísle programu nesla se bouře aplausu.
Kolem sedmé hodiny večerní nastoupen pochod k lodi. Mnohému těžko bylo se loučiti,
protože jen na krátko sešel se s krajanem a již zase musil odjíždět. O ½8. hodině každý byl již
připraven na odjezd. Hudba začala hráti a zase volání a mávání šátky nemělo konce. Krajané
čeští, stojící na břehu řeky, loučili se s námi a my děkovali jim za ochotu krajanskou voláním
„Na zdar!“. Loď počala se pohybovati, zaměřila do středu Rýna a pak jsme zvona ujížděli,
stále se loučíce. Každý, třebas i Němec, přece dlouho ještě sledoval nás, mával a my
opětovali, až zmizeli jsme zrakům jejich, rychle unášeni jsouce po proudu rýnském. Krásný
večer rozprostíral se nad lodí a všem nám bylo tak milo, tak krásně. Okolo deváté hodiny
přistáli jsme opět k místům, kde ráno jsme se scházeli. Rozloučili jsme se s krajany z míst
jiných a pak volně zas již každý kráčel k domovu, v cizině, nesa v době obraz, že přece jenom
to bude možno, kdy přijdou chvíle a lid řekne si pak: „Tys bratrem mým a já tvým!“.

1911 červen 11, Praha. Výzva redakce sociálně demokratického časopisu zahraničních
Čechů k podpoře proti vypovídání českých dělníků z Pruska
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 16, 10. 6. 1911, s. 6 (překlad z němčiny)
Ve jménu lidskosti a humanity! (Slovo k dělníkům Německa)
Počátkem tohoto roku vydal pruský ministr vnitra* ustanovení, podle něhož musí každý český
dělník, který nepobývá v Prusku déle než dva roky, opustit v prosinci tohoto roku pruské
území. Toto opatření, jak se uvádí ve výnosu, se má provádět všude bezpodmínečně a
bezohledně. Nemusí se snad dlouho vysvětlovat, co má toto opatření znamenat pro stovky
slušných dělníků a řádných otců rodin a pro jejich existenci. Pro většinu rodin to znamená
úplnou hospodářskou zkázu, propastnou nouzi a bídu, protože svůj chudý majetek, svůj
nábytek a domácí potřeby musí prodat pod cenou za několik málo marek, aniž by pak měli
potřebné peníze na nové. Tak z toho vycházejí jako zcela ruinovaní nemajetní lidé, kteří musí
být rádi, když dostanou práci, byť by byla sebehorší. Ale běda tomu, kde žádnou práci
nenajde, ten je pak přímo odkázán na žebráckou hůl, pokud jeho rodina nemá hladovět.
A tito chudí štvaní dělníci jsou většinou zcela řádnými soudruhy, kteří ve své vlasti plnili své
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povinnosti a závazky vůči organizaci a činí tak také nyní. Právě oni jsou těmi, kdo byli
různými ústrky vyhnáni ze svých pracovišť a donuceni odtáhnout do ciziny, kde jim má hrozit
stejný úděl! My, kteří jsme celá léta stáli na vaší straně a neustále jsme plnili své povinnosti
k vám (ať v organizaci nebo při stávce), vznášíme nyní ve jménu bratrství a lidskosti vřelou
výzvu k vám, abyste se ujali chudých a pronásledovaných ve svém tisku, v říšském sněmu,
zemských sněmech a všude tam, kam sahá váš vliv, abyste prokázali solidaritu a
internacionalismus, které jsou a musí být základem celého dělnického hnutí. Dokažte jednou,
že to, co jste sobě hrdě napsali na své prapory, nejsou prázdné fráze. My o to neprosíme, ale
přímo to požadujeme od vás jako organisovaných a své povinnosti vědomých dělníků.
Myslete na své dělnické bratry, kteří po tisících žijí v zahraničí, také v Rakousku, a s nimiž se
vždy jedná pohostinně, kdyby byli postiženi stejným osudem. Postavte se proti této brutalitě,
ukažte, že jste příslušníky kulturního národa!
* Pruským ministrem vnitra byl v letech 1910–1914 Johann von Dallwitz.

1911 červen 11, Vestfálsko. Špatné podmínky přistěhovalých hutníků v Laaru, Vestfálsko
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 17, 24. 6. 1911, s. 4, Výstraha horníkům
Píše nám krajan z Laaru ve Vestfálsku, jak hanebně se tam jedná s naverbovanými Čechy
v hutní společnosti „Phönix“. V jediné místnosti na zemi musí spát i 40 lidí a peníze dostávají
až šest neděl po nastoupení. Za litr mléka žádá se tu až 50 pfeniků. Varuj se každý přijímat
práci!

1911 červen 11, Essen. Poděkování za dar obrazu a za přednášku ve spolku Havlíček
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 17, 24. 6. 1911, s. 6, Do Recklinghausenu
Český vzdělávací a zábavní spolek Havlíček v Essenu vzdává tímto dík českým bratrským
spolkům Komenský a Jarost v Recklinghausenu za darovaný nám nádherný obraz Karla
Havlíčka Borovského (jak jest násilně odvážen do vyhnanství). Zároveň vzdáváme dík
krajanu Josefu Plecitému na uspořádání nám přednášky dne 11. června na téma: Život a
působení Karla Havlíčka Borovského, která byla členy a členkami se zájmem a pozorností
vyslechnuta (přednáška byla bohužel slabě navštívena). Pročež vyslovujeme tomuto mladému
harcovníku proletariátu náš dík a výraz sympatií, jelikož nemůžeme se mu jinak odvděčiti.
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1911 červen 27, Praha. Zpráva horního hejtmanství v Praze o vystěhovalectví horníků
z většiny uhelných revírů v Čechách do Porýní a Vestfálska
= Národní archiv Praha, PM 1911–1920, sign. 8/1/53/2, čj. 13.495/1911
(překlad z němčiny)
C. k. horní hejtmanství Praha

27. června 1911

Prezidiu c. k. místodržitelství Praha
O vystěhovalectví horníků jsou předložena tato hlášení od revírních úřadů:
1. Kladenský uhelný revír (revírní úřady Praha a Slaný):
Velké vystěhovalectví do vestfálských uhelných oblastí, zaznamenané v tomto revíru, je již na
ústupu. Podnět k vystěhování vedle agentů daly zprávy došlé od hornických kruhů
z Vestfálska, které líčily tamní poměry při dolování v nejzářivějších barvách a nalákaly zdejší
dělnictvo k vystěhování ve srovnání se vzrůstajícím všeobecným zdražováním všech
životních potřeb v kladenském revíru.
Revírní úředník ve Slaném měl příležitost nahlédnout do několika dopisů od dřívějších
kladenských dělníků zaměstnaných ve Vestfálsku a z nich seznal, že do Vestfálska přesídlili
nejen kladenští horníci, ale také řemeslníci (dokonce z Prahy) a nalezli ve Vestfálsku
uplatnění jako důlní dělníci. Podle zmíněných zpráv – které by mohly být ovšem také
přehnané – jsou prý tamější mzdy nesrovnatelně vyšší, byty levnější a lepší, potraviny by
neměly být dražší než zde. Mezitím se však někteří vystěhovalci vrátili a vyjádřili otevřeně
své zklamání z poměrů ve Vestfálsku, přičemž si zvláště stěžovali na špatné zacházení, jemuž
bylo vystaveno zahraniční dělnictvo. Za takových okolností nelze očekávat další rozšíření
vystěhovalectví.
2. Plzeňsko-stříbrský kamenouhelný revír (revírní úřady Plzeň a Stříbro):
Počátkem roku došlo k několika případům vystěhování do Německa z dolu Matylda knížete
Thurna-Taxise u Litic. Podnětem se mohlo stát zejména snížení počtu osazenstva na tomto
kamenouhelném dole, který má být 1. července běžného roku úplně zastaven. Na uhelných
dolech v okolí Nýřan, Mantova, Zbůchu a Týnice se v současné době citelně projevuje
všeobecný nedostatek dělníků, protože stálí vyškolení havíři a těžiči hledají pracovní
příležitosti v zahraničí, ale mladším dělníkům dělnické organizace údajně systematicky brání
v příchodu do hornictví. Zvlášť silný byl odchod horníků na jaře, například na šachtách
Západočeské důlní akciové společnosti dalo výpověď od počátku roku do konce května 480
dělníků. Odchod dělníků se nedá vysvětlit ani tak získáváním zahraničních agentů, jako spíše
vlastním rozhodnutím dělníků zařídit si lepší životní podmínky. Velká část horníků se proto
vydala do Saska, aby hledala práci ve stavebnictví, zatímco ostatní dělníci, kteří dali
výpověď, přijali práci ve Škodových závodech nebo na novostavbách v Plzni a okolí. Jako
náhradu za tyto odešlé získávala Západočeská důlní akciová společnost dělníky v bližším
okolí, kolem Rokycan, Mirošova a Příbrami. Když se však nepodařilo získat tam dělníky
v dostatečném počtu, uzavřela Západočeská společnost v poslední době dohodu s Polskou
vystěhovaleckou společností v Krakově o přijetí dělníků. Tato společnost vyslala doposud 20
dělníků bez rodin, z nichž však 10 opět odjelo. Další vyslání dělníků touto společností se čeká
v nejbližší době, protože počet dělníků není ještě úplný. U menších podniků je odchod
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dělníků méně citelný, protože stav pracovních sil je proměnlivý a odchody dělníků se
většinou na jaře a v létě opět vyrovnávají.
3. Ve falknovsko-loketském hnědouhelném revíru se sice několik horníků asi před čtyřmi
týdny vystěhovalo z Vítku do Německa, k čemuž však měly dát podnět hospodářské
okolnosti; jinak tam není o vystěhovalectví horníků nic známo.
4. V chomutovském revíru panuje zejména ve velkých hnědouhelných závodech citelný
nedostatek horníků, což má být následek vystěhování dělníků do Vestfálska. V jednom
místním listě mělo být obsaženo oznámení, v němž se jeden agent nabízí, že poskytne rady
dělníkům, kteří se chtějí vystěhovat.
5. V mosteckém hnědouhelném revíru je odchod horníků v mnoha závodech opravdu větší
než ve stejné době v minulých letech. Je známo, že se vystěhovalo asi 15 až 20 rodin z oblasti
Horního Litvínova. Přibližně 10 dělníků vystoupilo ze služeb šachty Habsburk u Růžodolu,
aby – jak uváděli – přesídlili do Německa. Podle novinového inzerátu Brüxer Zeitung ze 14.
tohoto měsíce [června 1911] získává jistý Josef Armann z Vršan horníky pro hnědouhelný důl
ve Slezsku. S ohledem na opatrné znění tohoto inzerátu prohlašuje politický úřad, že nemůže
proti jmenovanému zasáhnout pouze na základě tohoto inzerátu. Kromě toho padá podezření
na topiče Jaroslava Dlaska z Malthyru/Záluží, že verbuje havíře pro vestfálské doly, ale dosud
se to nemůže dokázat. Stěhování shora uvedených horníků ze šachty Habsburk se svádí na
přesvědčování jednoho z těchto dělníků jménem Josef Mařík, ale i v tomto případě jde o
pouhou – i když pravděpodobně správnou – domněnku. Revírní horní úřad v Mostě se obrátil
přímo na tamní c. k. okresní hejtmanství se žádostí, aby zaměřilo pozornost četnictva na
řádění těchto osob.
Budiž poznamenáno, že odchod mnoha dělníků má svůj důvod v místních poměrech a že jeho
účelem je změna místa zaměstnání. Tak dochází k mnoha přestupům ze služeb Severočeské
uhelné společnosti do uhelných závodů v Lomu u Mostu, protože tyto doly jsou lépe řízeny,
zatímco závody zmíněné společnosti musí zavádět týdně jednu až dvě směny ve dnech
pracovního klidu. Dne 17. tohoto měsíce [června 1911] převzalo vyúčtování v Malthyru na
šachtě Radecký 17 dělníků, na šachtě Tegetthoff 7 dělníků. Ze stejného důvodu dochází
k mnoha hlášením onemocnění. Větší počet dělníků opouští hornický provoz, aby hledali
zaměstnání na stavbě přehrady v Hamru u Litvínova, aniž by uvedli, kam odcházejí. K tomu
by bylo třeba poznamenat, že se vystěhování horníků hlavně v obci Lom a okolí každoročně
opakuje zejména v měsících červen až srpen.
6. V teplickém hnědouhelném revíru panují dosud normální poměry a vystěhování horníků
není pozorováno. Tato skutečnost je snad způsobena tím, že většina horníků tohoto revíru je
v místě usazena, vlastní nějaké pozemky a malou usedlost a většinou se může prokázat delší
služební dobou u stejného podniku nebo jen u několika málo závodů v okrese. Dělnictvo,
které náleží (jako členové) ke Svazu horníků Rakouska nebo k Říšskému sdružení německých
horníků a hutníků v Chabařovicích, se všeobecně jeví jako inteligentní a klidné a není
přístupné našeptávání a slibům agentů, kteří se tu a tam v revíru vyskytují.
7. V ostatních revírech (Kutná Hora, České Budějovice) nebylo zpozorováno nic, co by
poukazovalo na nápadné vystěhování horníků.
O tom mám čest zaslat zprávu na vědomí s ohledem na Vaši výzvu ze 6. června 1911.
C. k. horní hejtman a dvorní rada

Honl
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1911 červenec 2, Recklinghausen. Zpráva o činnosti Českého zábavního spolku Komenský
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 14, 13. 5. 1911, s. 6, Z Recklinghausenu
Spolek Komenský konal v neděli 2. července t. r. pololetní řádnou valnou hromadu za
přítomnosti 32 členů. Ze zpráv funkcionářů uvádíme: Spolek čítá 87 členů a 22 členky.
Celkový příjem obnášel 680 marek 43 feniků, vydání 579 marek 10 feniků. Pokladní hotovost
obnáší 101 marek 33 feniků. Knihovna čítá 115 knih o 129 svazcích v ceně 427 korun 60
haléřů. Mimoto nalézá se v knihovně 114 svazků německých. Výbor zvolen až na malé
výjimky starý z minulého pololetí. Hlavní funkcionáři jsou: předseda Josef Plecitý, jednatel
Josef Brunclík, pokladník Josef Jung. Pozměněny stanovy v některých článcích. Valná
hromada napříště konati se bude pouze jednou za rok, a to v měsíci lednu. Bilance naše jest
tentokrát o značné procento hubenější než dříve. Na počtu členstva jsme ztratili tím, že
z určitých důvodů založen ještě jeden krajanský spolek. A příjem se zmenšil tím, že měsíční
příspěvek obnášel 25 feniků u člena a 15 feniků u členky. Řádná valná hromada učinila celou
řadu nových usnesení, které mnoho přispějí ku zdárnému vývoji spolku a ku prospěchu
členstva jeho. Jest nutno, aby členstvo dle usnesení toho se řídilo, a pak opět vše přijde do
starých kolejí.
J[osef] P[lecitý]

1911 červenec 8, Recklinghausen. Vnitřní problémy a výzva k aktivní účasti na schůzích
Českého pěvecko-vzdělávacího spolku Jarost
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 18, 8. 7. 1911, s. 5, Z Recklinghausenu
Spolek náš jménem Jarost jest velmi případně pojmenován. Sestáváť z převážné většiny
mladých hochů. Také značné procento žen a dívek jest v něm zastoupeno. Veškery podniky
spolkem pořádané jsou bez odporu četně navštěvovány a členstvem podporovány. Ale zaráží
nás jeden zjev, na nějž chci právě poukázat, jenž je velikou chybou ve spolku našem, totiž že
mládež obojího pohlaví velmi málo navštěvuje spolkové schůze. Většina členů má sice velmi
chatrnou a otřepanou již, ale stále ještě užívanou výmluvu, že se to bez nich také odbude.
Nedomnívejte se, krajané, že stačí platiti příspěvek a navštíviti občas nějakou zábavu. Naopak
jest nutno, abyste používali právo spolurozhodovat o spolkových věcech a zúčastnili se
veškerých porad. Doufáme, že to není přehnaný požadavek, chceme-li, abyste jednou, nejvýš
dvakrát za měsíc obětovali dvě hodiny pro věc, která české hnutí za hranicemi zastupuje.
1911 červenec 15, Duisburg. Podezření policie, že dělnický spolek Kladno v DuisburguLaaru je součástí větší organizace
= Městský archiv Duisburg, fond 307, Spolkové záležitosti č. 621, Český vzdělávací spolek
Kladno (překlad z němčiny) Duisburg-Ruhrort, 15. července 1911
Český vzdělávací a zábavní spolek Kladno v Ruhrortu-Laaru
Podle dosavadních zjištění není ve stanovách vyjádřený spolek samostatným, nýbrž jen
filiálkou. Jak je zřejmé z přiloženého časopisu Český vystěhovalec, existuje v provincii Porýní
a ve Vestfálsku větší počet takových spolků. Zdá se, že působí celá organizace. Předložení
stanov a označení spolku jsou jen prozatímní. Ve skutečnosti je to sociálně demokratický
agitační spolek. Ústředním předsedou je horník Josef Plecitý, bytem Recklinghausen ve
Vestfálsku, Horneburgerstraße 180.
Kaminski, policejní strážmistr
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1911 červenec 22, Moers. Česká sociálně demokratická kritika katolické agitace a výzvy
k postavení nového kostela v hornickém prostředí
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 19, 22. 7. 1911, s. 5, Z Moersu
Minulý týden rozeslalo zdejší katolické duchovenstvo mimo v řečích jiných též v řeči české
dopisy následujícího znění: „Katolíkům v Hochstraße a Scherpenbergu! Také v Hochstraße
musí kostel býti, to je velice nutno, neboť farní kostel je moc daleko odtud. Velké staveniště
už je darováno a také část nákladu na stavbu pravděpodobně od někoho dostaneme, ale
největší část ještě schází. Toliko když každý podle možností pomůže, potom již brzy krásný
chrám Páně bude hotov. Jakpak i vy k velkému dílu můžete pomoci, o tom spolu chceme se
raditi. I proto vás všechny, muže a paní, k shromáždění v neděli, dne 16. července odpoledne
o 5. hodině v místnosti pana Briese (Schlaegela Eisen) srdečně zve katolické duchovenstvo
v Moersu.“
Z toho je vidno, že nás ti hodní páni duchovní v jejich starosti o naše duše našli i v našich
mateřských řečích. Dávají nám na vědomí, že velké staveniště již obdrželi, od koho? Zajisté
zase od kamenouhelné společnosti „Rheinpreußen“. Musíme se jenom diviti, že tatáž
společnost, která platí svým dělníkům tak bídné mzdy, že tito svůj život sotva obhájiti mohou,
již druhé staveniště na kostel darovala. Že oněm pánům na ohlupování nás více náleží než na
spáse naší duše, jest samozřejmo. O tom se zde ani nechceme rozepisovati, nýbrž jen malou
odpověď na onen dopis. Víte, vy černí páni, že žijeme ve dvacátém století? Jestli snad se
nechají Poláci a Slovinci na vějičku chytit, k tomu vám gratulujeme; i oni se časem poznají.
Ale my Češi, my jsme si vědomi toho, že Řím to byl, který několikráte celou Evropu na
vyhubení Čech poštval, což se mu nepodařilo, a že vůbec často je on, který nám peklo na
zemi připravuje. Proto se nenajde snad žádný Čech, který vám sedne na lep. Jestli snad ale
přece se nějaký vyskytne, tak to bude jen nějaký hlupáček, který českému národu dělá ostudu.

1910 červenec 23 – 1911 srpen 19, Moers. Dva inzeráty českého obchodníka a fotografa
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 19, 22. 7. 1910, s. 5, Z Moersu; roč. 7, č. 21, 19. 8. 1911, s. 8,
Krajanům (a v následujících číslech)
První český obchod v Moersu! Oznamuji všem ctěným krajanům a krajankám, že jsem otevřel
v Lotharstraße 12 (dříve Glaser) vedle kolonie B-Straße obchod smíšeným zbožím.
Dobrá vína, tabák a různé druhy doutníků a cigaret, emailované a porculánové zboží.
Mojí snahou bude, abych přišel všem krajankám v největší ochotou vstříc. Svůj fotografický
atelier povedu dále.
S úctou František Weniger
Krajanům porýnským, vestfálským, zvláště moersovským, meerbeckým a v okolí na vědomí!
Krajanské spolky moersovské a z Hochheide doporučují všem krajanům a krajankám člena
čtyř krajanských spolků a dlouholetého člena Unie hornických svazů Františka Wenigera ku
zhotovení všech, i nejtěžších prací k fotografování se vztahujících. Velký výběr darů ke všem
příležitostem, zvláště k svátkům vánočním. Dohodnutím se několika krajanů přijedu snímky
rodinné i do vzdálenosti zhotoviti za ceny mírné a v čistém provedení se zárukou.
K vašim službám hledí vstříc František Weniger, Moers-Meerbeck, Jahnstraße 1, Rheinland
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1911 červenec 29, Düsseldorf. Výroční zpráva o činnosti Českoslovanského spolku Hus
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 23, 16. 9. 1911, s. 6, Düsseldorf
Českoslovanský spolek Hus konal dne 29. července t. r. svoji roční valnou hromadu za
přítomnosti 19 členů. Ze zpráv funkcionářů uvádíme: Spolek čítá 25 členů, a to 24 činných a
jeden čestný člen, Václav Černý v Hildesheimu, a dvě členky. Během roku přistoupilo osm
členů a jedna členka, řádně se odhlásilo šest členů a jedna členka. Konáno bylo 18 schůzí
členských, tři výborové a jedna řádná valná hromada. Schůze tyto byly navštíveny 336 členy
a 32 hosty. Průměmá návštěva schůzí 16, největší 33 a nejmenší 11 členů. Pokladní zpráva:
příjem 187 marek 57 feniků, vydání 121 marek 50 feniků. Pokladní hotovost 66 marek 7
feniků. Knihovna čítá 234 knihy vázané a mimoto různé nevázané knihy a brožury. Přednášky
uspořádané čtyři, a to: Nynější společnost a humanita (Dr. Bartošek z Prahy); Stanovisko
českých odborových organisací v Rakousku (říšský poslanec soudruh Aust); O nakažlivých
nemocech (krajan Charvát); O mistru Janu Husovi (krajan Balcárek). Pořádány byly zábavy:
posvícenská, májová a základní slavnost. Při volbách zvoleni do výboru většinou noví
funkcionáři.
Veškeré dopisy zasílány buďtež na adresu: Václav Linhart, Düsseldorf, Golzheim 15.

1911 červenec 30, Essen. Pololetní činnost Českého vzdělávacího a zábavního spolku
Havlíček
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 21, 19. 8. 1911, s. 5–6, Z Essenu
Český vzdělávací a zábavní spolek Havlíček konal 30. července 1911 svoji pololetní valnou
hromadu za přítomnosti 43 členů a 3 hostů. Z činnosti spolku a ze zpráv funkcionářů
vyjímáme následující: Spolek konal za tuto dobu sedm měsíčních a pět výborových schůzí,
dvě mimořádné členské a jednu týdenní. Dále pořádal spolek jednu přednášku, na které
referoval kr[ajan] Josef Plecitý z Recklinghausenu, jednu slavnost jednoročního trvání spolku,
jednu deklamatorní zábavu spojenou s tanečním vínkem a jeden spolkový večírek ve prospěch
dobročinných účelů. Na schůzích spolkových se zúčastnilo celkem 296 členů a 47 hostů, kteří
se stali až na malé výjimky všichni členy spolku. Během této doby se přihlásili 44 krajani
nebo krajanky za členy spolku, pět členů odcestovalo, dva vystoupli a 10 jich bylo vyloučeno,
takže spolek dnes čítá 48 členů a 15 členek. Z toho vidno, že správa spolku se všemožně
namáhala, aby spolek vzkvétal, což je největší zásluhou krajana Noska, který přivedl do
spolku 19 členů. Celkový příjem obnášel 366,82 marek, vydání 341,07 marek, zůstává na
hotovosti 25,74 marek. Knihovna čítá 42 svazky knih ku čtení, většinou nevázaných.
Spolkový inventář má cenu 95,87 marek. Do výboru byli zvoleni vesměs noví členové,
hlavními funkcionáři jsou Václav Šefl (předseda), Václav Pešl (místopředseda), Emil Votruba
(jednatel) a Jan Jansa (pokladník). Členstvu se dává na vědomí, že se výborové schůze konají
každou druhou neděli, měsíční schůze každou čtvrtou neděli. Žádají se veškeří členové a
členky, aby se do těchto schůzí četněji než dosud a v určitý čas dostavovali, aby se nemuselo
dlouho čekat se zahájením takovéto schůze, což přivádí pak nepříjemnosti mezi členstvo.
Spolková místnost se nachází: Restaurant Heinrich Schürmann, Beisingstraße 15 (roh
Hermannstraße). Dopisy zasílány buďtež na Emila Votrubu, Essen, Rüttenscheiderstraße 262.
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1911 srpen 13, Mengede. První měsíce činnosti Českého zábavního spolku Svornost
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 7, 3. 2. 1912, s. 4, Z Mengede
Český zábavní spolek Svornost zahájil svoji činnost dne 13. srpna [1911] a od té doby konána
jedna ustavující valná hromada, čtyři členské schůze a pět výborových. Celková návštěva
těchto bylo 232 mužů, 39 žen a 44 hostů. Místnost spolková nachází se na Hausmannstraße 2
v hostinci Lindenhof. Schůze členské konají se vždy druhou neděli v měsíci, výborová každou
čtvrtou. Členové se žádají, aby řádné schůze členské, jakož i výborové navštěvovali. Veškeré
dopisy pro spolek určené zasílány buďtež na krajana: Jaroslav Míka, Augustastraße 17c,
Mengede, Vestfálsko.

1911 srpen 13–15, Praha. Úvodní projev na IV. sjezdu českoslovanských zahraničních
spolků pod vlivem sociální demokracie
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 22, 2. 9. 1911, s. 1–2; č. 23, 6. 9. 1911, s. 2: A[ntonín]
F[RINTA]: Postavení českého dělnictva v cizině
[...] Do Německa cestují hlavně krajané z jižních Čech a pak Čechoněmci. Dříve platili
Čechové za snižovatele mzdy a za masu indiferenrní a neorganisovanou, což se v posledních
letech změnilo a české dělnictvo dobylo si v cizině značné vážnosti proto, že přichází
převážnou většinou již z vlasti organisováno a že vstupuje šmahem do organisací odborových
v Německu. V tomto ohledu Čechové daleko předstihli Čechoněmce, s nimiž v říši mají
němečtí jejich soudruzi dosti práce, než se jim podaří o nutnosti organisace je přesvědčiti.
Nelze ovšem zamlčeti, že v posledních dvou třech letech dobrý poměr mezi soudruhy
českoněmeckými a našimi organisovanými krajany přicházejícími z Čech, Moravy a Slezska,
pokud jsou členy autonomních českých organisací, velice byl zkalen, a to zásluhou
vídeňských soudruhů, kteří svými lživými zprávami, jimiž zaplavují všechny říšskoněmecké
časopisy, docílili toho, že naši krajané nejsou do německých organisací přijímáni a že jsou
považování za neorganisované. […]
Bylo by ovšem chybou, kdybychom chtěli tvrditi, že veškeří vystěhovalci čeští již jsou
uvědomělí a že se chovají důstojně a tak, aby českému jménu v cizině získávali vážnost.
Naopak. Krajané přicházející z jižních Čech, z krajů klerikalismem zamořených, ještě dnes
počínají si výstředně a často i neurvale. Nejsouce organisováni, v neděli, která je určena
k jejich oddechu, ráno jdou do kostela pomodlit se, což jim nikterak nevadí, aby odpoledne
nešli do hospody, kde se oddávají pití a hraní karet a často mezi sebou svádějí rvačky a bitky.
[…] Netřeba přitom ani zvláště připomínat, že poměry krajanů bezprostředně z vlasti za
chlebem do Německa přicházejících jsou neobyčejně smutné a neutěšené. Nízké mzdy,
dlouhá pracovní doba za pracovních poměrů co nejtěžších, špatné bydlení a stravování – to
jsou tak namátkou těžké bolesti volající po nápravě. Jsou mnohé pracovní obory, pro něž
získávání potřebných pracovních sil rovná se téměř středověkému obchodu s otroky, třebaže
žijeme dnes již ve 20. století. Je to zejména způsob, jakým získáváni jsou krajané z Čech a
Moravy pro práci v dolech. Tito krajané horníci, zlákáni jsouce různými agenty, kteří jim
slibují vysoké mzdy, krátkou dobu pracovní a mnohé jiné výhody, opouštějí práci ve své
domovině a přicházejí do Německa s nejlepšími nadějemi. Bývají však trpce zklamáni, neboť
slíbená mzda se jim nedodržuje, práce je těžká a nebezpečná, a oni nuceni jsou pracovati až
do úplného vysílení. Doly, na něž horníci z Čech bývají verbováni, jsou pravými
lidomornami, kde horníci jsou neustále v nebezpečí života, kde se také s životy horníků
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nešetří. Ochranná opatření jsou v nich nedostatečná, mnohem nedostatečnější než v dolech
v Čechách, kde přece jen horníci nejsou vražděni v masách jako zde. […]
Je to již v národní naší povaze, že máme šíj neohebnou a že si nenecháme vše líbit. Je to sice
vlastnost dobrá, avšak je nutno upozornit na to, že tam, kde je ohrožena existence celé rodiny,
přece jen musí se postupovati s největší opatrností. Vím ze zkušenosti, že často pomocí
mírného slova spíše dojde se k cíli než brutálním vystupováním. Přesvědčil jsem se o tom
nedávno v jednom případě, kdy v záležitosti jednoho krajana jsem intervenoval a kdy po mém
vysvětlení hrozící vypovězení krajana nebylo provedeno. Jsme v Německu úplně beze všech
práv, pro nás neplatí zákony. Nemáme práva zúčastnit se činně veřejného života a jsme
postaveni pod stálý, bedlivý dozor policie, která nás střeží a která proti nám často dopouští se
různých přehmatů, proti nimž téměř není odvolání. Rakouské konsuláty neposkytují nám
téměř žádné ochrany, ano jsou případy, kdy krajané desetkrát raději jdou na policejní úřad
německý než jednou na rakouský konsulát. […]
Dnes, kdy německá vláda hrozí hromadným vypovídáním cizozemských dělníků, můžeme být
plně ujištěni, že dojde-li k tomu, o čemž ostatně nepochybuji, první budou vypovídáni Češi, a
to proto, že jsou z přistěhovalých dělníků nejinteligentnější a jako Slované zdají se pruské
vládě nejnebezpečnější. Němečtí kapitalisté ovšem budou to vidět v mnoha oborech velice
neradi, poněvadž čeští dělníci, pokud se schopnosti a výkonosti dotýče, stojí na prvním místě,
myslím však, že tato okolnost krajanům mnoho nepomůže. […]

1911 srpen 13–15, Praha. Diskusní vystoupení krajanů z Porýní a Vestfálska na sjezdu
českých pokrokových zahraničních spolků pod vlivem sociální demokracie
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 21, 19. 8. 1911, s. 4
Delegát z Recklinghausenu je rovněž s podanými zprávami spokojen. Spolek, jejž zastupuje,
Sekretariát nijak o příspěvky nezkracuje, nýbrž za dlužící členy hradí příspěvky sám.
Přednášek a cest okružních je opravdu zapotřebí také v Porýnsku a Vestfálsku, kde velký
počet horníků hledá svůj chléb. Nechť se utvoří okrskové obvody, jež by se staraly o
zakládání spolků v jejich obvodu. Útraty s tím spojené hradily by spolky samy odváděním
určitých příspěvků.
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 22, 2. 9. 1911, s. 4–5
Delegát ze Sterkrade zabývá se rovněž poměry v Porýnsku a Vestfálsku, kde přistěhovalectví
z Čech je tak silné, že je tam možno najít celé české vesnice. Stěžuje si na vládu klerikalismu,
který mezi krajany bují. Klerikálové agitují nejen v kostele, ale také dům od domu,
roznášejíce tu své tiskoviny. Chybou též je, že krajané odebírají německé plátky lokální, které
jim zaručují pro případ úrazu nebo úmrtí 300 až 600 marek podpory; dělnický tisk se zdá jim
býti drahý.
Delegát z Kolína nad Rýnem konstatuje, že pruský výnos ministerstva vnitra bolestně
postihne celou řadu krajanů. Aby jeho následky byly co nejmírnější, radí k opatrnosti. Uvádí
příklad českoslovanského spolku Hus v Düsseldorfu, kde do zábav a přednášek ze
slovanského nadšení zváni byli Poláci. Předseda byl pak kvůli tomu na úřadě vyslýchán a
bylo mu nepokrytě řečeno, že chce-li, aby se spolek udržel, musí v podobné činnosti ustati.
Úřady střeží činnost krajanských spolků bedlivěji, než by se zdálo, a také německé měšťácké
listy častěji svým způsobem upozorňují na české nebezpečí.
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Delegát z Recklinghausenu líčí poměry krajanů v Porýnsku, zvláště horníků, jež společnost
„Phönix“ vylákala do Německa. Postavení jejich je často žalostné a o nápravu jejich nutno se
všemi silami starati, zejména přičinit se o to, aby tito krajané byli vyrváni ze spárů
klerikalismu.

1911 srpen 3 – září 3, Duisburg-Laar. Založení Českého vzdělávacího spolku Kladno
= Český vystěhovalec, roč. 6, č. 24, 30. 9. 1910, s. 5–6, Z Duisburg-Laaru
My, horníci z Kladenska, kteří jsme byli nuceni za bídných poměrů pracovních, které nyní
stávají v naší vlasti, vystěhovat se do ciziny hledat větší skývu chleba pro sebe a svoje rodiny,
avšak nejsouce mocni zdejšího jazyka, byli jsme nuceni po namáhavé práci postrádat veškeré
zábavy a hlavně výchovy duševní. Proto bylo naší první prací, po usazení a ohlédnutí se po
okolí, založiti si po příkladě krajanů ve vůkolí déle bydlících podobný krajanský spolek, kde
bychom se mohli scházet a navzájem si svoje stesky vypovídat. Konečně dne 3. srpna
podařilo se nám založiti krajanský spolek. Postavili jsme jej na pevných základech a nese
jméno nemístní, ale pro nás tak hrdé Kladno. Je to název města, v jehož okolí jsme většinou
pracovali, je to název města, jež povždy stojí jako bašta českého dělnictva, ať vede boj
jakýkoliv. Jsme hrdi na to, že jako Kladeňáci i v cizině můžeme se postavit v řady ostatního
dělnictva. Dali jsme ten hrdý název spolku a jako Kladeňáci chceme skutečně pracovat.
Hned při ustavující valné hromadě, konané dne 3. září, přihlásilo se přes 50 členů a stále noví
přicházejí. Dosti slušně je zastoupena i mládež. Doufáme, že všichni ostatní krajané zde
bydlící nesloží ruce v klín a též jako Kladeňáci neudělají svému kraji za hranicemi hanbu a
půjdou společně s námi za vytknutým cílem. Je známo, že každý počátek je zlý, zvláště pak
v cizině, kde neznáme dosud zvyky a poměry obyvatelstva, a proto je na vás, krajané,
abychom dokázali, že pracovat umíme a svojí pospolitou prací mohli se postavit po bok
ostatním vůkolním krajanům.
Dále plníme svoji povinnost a děkujeme všem vůkolním krajanským spolkům za jich pokyny
a rady při zakládání našeho spolku, zvláště pak krajanskému spolku Svornost v Hochheidě za
peněžitou podporu 5 marek. Děkujeme všem a zároveň je prosíme, jsme začátečníci a
nevyznáme se ve spolkovém životě za hranicemi, aby stáli při nás a vždy bedlivě drželi nad
námi svoji ochrannou ruku. My pak svojí prací dokážeme, že jejim pomoc nebyla marná, a
chceme i nadále se všemi zůstat v přátelském styku. „Na shledanou se všemi o naší základní
slavnosti!“
S krajanským pozdravem členové Českého vzdělávacího a zábavního spolku Kladno v Laaru

1911 srpen 15, Praha. Telegram IV. sjezdu českoslovanských zahraničních spolků
rakousko-uherskému ministru zahraničí
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 21, 19. 8. 1911, s. 4
J[eho] E[xcelenci] hr[aběti] Aehrenthalovi, c. k. ministru zahr[aničních] záležitostí ve Vídni!
Sjezd zahraničních Čechů v Praze ve dnech 13. až 15. srpna 1911 žádá Vaši Excelenci, aby
použila veškerého vlivu Vašeho úřadu na ochranu rakouských příslušníků české národnosti
v Prusku proti naprosto neodůvodněnému a vzájemnostnímu poměru s naší říší odporujícímu
zakazování trvalého pobytu v Prusku. Sjezd upozorňuje důtklivě, že v Prusku vytváří se vůči
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části rakouských příslušníků hotové výjimečné zákonodárství, nedůstojné Pruska a
svrchovaně ponižující Rakousko. Právě nyní v září má nastati nové hromadné vypovídání
rakouských příslušníků z Pruska a upozorňujeme naň Vaši Excelenci. […] Takovéto
zacházení s rakouskými příslušníky nejen ničí hromadně existence rakouských občanů, ale
utvrzuje zároveň v zahraniční veřejnosti mínění, že Rakousko není schopno obhájiti
nejzákladnějších práv svých příslušníků v cizině, a tato nevážnost vůči rakouské vládě přenáší
se na rakouské příslušníky. Očekáváme tedy, že Vaše Excelence učiní vše, aby těmto
nesnesitelným poměrům učiněn byl konec.
Karel Folber Antonín Srba

1911 srpen 15, Praha. Místodržitel v Čechách hrabě František Thun žádá ministerského
předsedu Paula Gautsche o zprostředkování diplomatické intervence proti diskriminaci
českých dělníků a zaměstnanců v Německu
= Národní archiv Praha, fond PM 1911–1920, sign. 8/8/3, čj. 18.032/1911
(překlad německého konceptu)
Stanovisko proti bezdůvodným vypovězením rakouských občanů české národnosti z Německa
Ministerskému předsedovi!
Současně s tím, kdy dávám podnět k případné účinné diplomatické intervenci ve prospěch
Weignerovy záležitosti*, nemohu opomenout zaměřit pozornost Vaší Excelence, jak jsem
k tomu nedávno měl příležitost ústně, na postup německých úřadů vůči rakouským státním
příslušníkům, který – pokud údaje pražské obchodní a živnostenské komory odpovídají ve
všech bodech skutečnostem, o čemž předběžně nemám důvod pochybovat – musí vyvolávat
největší pochybnosti. Předložený případ, který podle různých dřívějších zpráv v novinách
není ojedinělý, se vyznačuje tím, že rakouský státní občan, jenž jde v Německu za svou prací,
aniž by se jakýmkoli způsobem dostal do rozporu s německými zákony, je ohrožen
vypovězením z Německé říše jen z toho důvodu, že přísluší k české národnosti a veřejně se
také k tomu přiznává.
Je jistě nepochybným suverénním právem každého státu odepřít cizím státním příslušníkům
pobyt na svém území, pokud se tito cizinci dostanou do rozporu se státními nebo veřejnými
zájmy země pobytu. Je však v rozporu s mezinárodním právem a existujícími smlouvami,
když zahraniční stát využívá své právo vypovězení ze země vůči rakouským státním
příslušníkům, kterým je odnímána možnost získat povolené zaměstnání, aniž by se provinili
proti předpisům a zájmům tohoto zahraničního státu. Obzvláště nelze přijímat bez odporu,
když jsou podobná opatření přijímána proti rakouským státním občanům z jediného důvodu,
že náleží k určité národnosti, neboť stejně jako rakouský zákon zná pouze jednu rakouskou
státní příslušnost, vztahují se obchodní smlouvy uzavírané se zahraničními státy na všechny
zdejší státní příslušníky bez rozdílu národnosti, a všichni mají stejný nárok na ochranu proti
omezování svých práv v zahraničí plynoucích z jejich státního občanství. Bylo by to podivné
chápání a nezákonný výklad ustanovení obchodní smlouvy s Německou říší, kdyby německé
úřady tímto svévolným způsobem vyřazovaly celé kategorie rakouských občanů z výhod této
obchodní smlouvy.
S ohledem na živé obchodní a hospodářské styky, které panují zejména mezi Čechami a
Německou říší, by podobný tendenční postup proti českému živlu citelně poškozoval větší
část obyvatel země, takže pokládám za svou povinnost požádat Vaši Excelenci o podnět
k nápravě. Musel bych hluboce litovat setrvání na takové nepřátelské praxi německých úřadů
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vůči většině obyvatel země také z politického hlediska tím spíše, že takové příznačné jevy
mohou ještě více oslabovat beztak nevelké sympatie českých kruhů k německo-rakouskému
spojenectví a rozpoutávat agitaci proti němu.
Budu vděčný Vaší Excelenci za laskavé sdělení, jaké kroky byly podniknuty.
27. srpna 1911

Th[un]

* Uznávanému stavebnímu odborníku Weignerovi odepřely pruské úřady souhlas s pobytem ve Vratislavi jen
z toho důvodu, že se přihlásil k české národnosti.

1911 září 16, Bonn. Oznámení o založení nového českého spolku
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 23, 16. 9. 1911, s. 3, Bonn
Nový krajanský spolek pod jménem Havlíček ustavil se právě v Bonnu nad Rýnem. Přejeme
krajanům tamějším v práci jejich mnoho zdaru!

1911 září 16, Sterkrade. Podezření na udavačství jako podnět policejní prohlídky
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 23, 16. 9. 1911, s. 5, Policejní prohlídka v krajanském spolku
Ve spolku Lidumil ve Sterkrade, jakož i u jednotlivých funkcionářů tohoto spolku, provedena
byla domovní prohlídka. Zabaveny byly jednotlivé časopisy a různé brožury. Po čem policie
pátrá, není dosud známo. Dle všeho jedná se jen o udavačskou aféru.

1911 září 24, Obermarxloh. Svěcení praporu katolických Čechů
= Vlast, roč. 35, č. 11, 1. 11. 1911, s. 6, Obermarxloh v Porýnsku
Katolíci v uvedeném místě světili svůj český spolkový prapor v neděli dne 24. září – a velice
okázale, protože je to první katolický český spolkový prapor v Říši německé. Program měli
následovní. O půl osmé hodině ráno spolkové svaté přijímání a kázání důstojného pána
Voňavky. O půl desáté hodině sloužil J[eho] M[ilost] veledůstojný pán opat novoříšský
Drápalík pontifikální mši svatou a měl též české kázání. O třetí hodině odpoledne posvěcení
praporu a slavnostní kázání J[eho] M[ilosti] veledůstojného pána opata. O čtvrté hodině
průvod městem. Průvod byl obrovský a dělal českému katolickému lidu všechnu čest.
Průvodu zúčastnilo se 9 spolků katolicko-českých, 20 spolků německých s 20 prapory a dva
spolky polské s dvěma prapory.
Katolíci v Německu, třeba různých národností, jsou mezi sebou svorni. Nacionálních štvanic,
které nás v Čechách ubíjejí, mezi nimi není. Pak byla v novém katolickém domě srdečná
zábava. Této zúčastnil se lid, kněžstvo nižší i vysoké, úředníci atd. Že katolíci čeští tak
postupují, má velké zásluhy důstojný pán Theisselmann a jiní. Přejeme Čechům v Německé
říši, aby ku blahu svému i jiných na započaté dráze vytrvali a spokojenost, jíž se dnes těší, si
udrželi.
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1911 září 30, Praha. Komentář redakce k omezení úmyslu na hromadné vypovídání
českých dělníků z Pruska
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 24, 30. 9. 1911, s. 5, Vypovídání
Vypovídání Čechů z Německa nepůjde asi tak, jak německá vláda původně zamýšlela a jak se
čeští dělníci obávali. Neoprávněnost tohoto výnosu jest tak zřejmou, porušení vzájemnostních
smluv s Rakouskem tak očividno, že i kdyby rakouská vláda chtěla dáti zájmy zahraniční části
svých příslušníků všanc pruské policejní libovůli, nemůže tak učiniti, nechce-li se státi
v parlamentě předmětem útoku všech českých stran a sociální demokracie. Jsme si jisti, že
podaří se nám působiti na rakouského ministra zahraničních záležitostí, aby znovu zabýval se
pruským vypovídacím výnosem, neboť oprávněným cílem naším musí být úplné jeho zrušení.
Jinak by se nám mohlo stát, že by jednou ve vhodné chvíli pruská vláda počala jej bezohledně
uplatňovat, a pak by bylo málo platno dovolávat se spravedlnosti, když by nesčetné dělnické
existence byly již zničeny. Pro nás musí platit heslo, že v boji za odstranění výjimečných
policejních ustanovení proti Čechům v Prusku nutno pokračovati až do úplného jejich
odvolání.

1911 říjen 10, Suderwich. Připomínka vypovězení čtyř funkcionářů českého spolku
v Suderwichu jako varování před následky protiklerikální agitace sociálních demokratů
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 25, 14. 10. 1911, s. 3, Dokument lidské zvrhlosti
Jistý krajan v Porýnsku žijící obdržel dopis následujícího obsahu:
„Ctěný pane! Vyzývám Vás, by jste si dal pozor na to, co mluvíte, a když se tak nestane, pak
se spolu vypořádáme úředně; v tomto případě Vám za další pobyt v Německu neručím. Víte,
jak to v Německu dopadne, když si demokrat hraje s beránkem, nebo jak Vy nás zvete,
studenými bratry. Pakli si zahrajete s klerikálem, tak máte Váš chlebíček v Německu
ztracený, tak jako ti v Suderwichu. Co jste v Mengede mluvil, to chci, abyste odvolal, jinak
Vám před soudem dokážou kněží, kdo se o to postaral, by byly osoby ze Suderwichu, které
nás urážely, potrestány, ale vypovězením je vinen úřad, ten jim dal ten trest. Tak si to dobře
předložte a prohlédněte se svou rodinou, co by z Vás bylo, kdyby se Vám stalo jako těm
druhým.
Znamenám se s úctou Josef Schouba, člen Svatováclavského spolku v Suderwichu.“
Před krátkým časem […] byli ze Suderwichu vypovězeni čtyři ženatí krajané se svými
četnými rodinami, a sice stalo se tak na denunciaci z tábora klerikálního. Na tento případ se
v dopise poukazuje. Pisatel doznává, že udání vyšlo z jeho tábora, ale prý jen proto, aby
krajané tito byli potrestáni, ale ne vypovězeni. Že vypovězení krajané nic nespáchali, jest
vidno z toho, že vzdor udání pro žádný přestupek zákona nebyli obžalováni. […]
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1911 říjen 14, Recklinghausen. Oznámení české obuvnické živnosti
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 25, 14. 10. 1911, s. 8 (a v následujících číslech), inzerát
Do Recklinghausenu a okolí
Václav Plecitý, obuvník v Recklinghausen, Horneburgerstraße 122a (v domě pana Pilla)
doporučuje se ctěným krajanům ku zhotovení elegantní a trvanlivé obuvi, Veškeré správky
vyřizuji co nejrychleji a za ceny nejlevnější.

1911 říjen 28, Suderwich.
Vypovězení dvou českých horníků na podnět udání
= Český vystěhovalec, roč. 7, č. 19, 22. 7. 1911, s. 5, Suderwich
Na udání „také-krajanů“ byl v Suderwichu zatčen a v poutech odveden do vyšetřovací vazby
horník krajan Josef Naidl. Klade se mu za vinu, že odebíral anarchistické časopisy a že vlastní
knihy tohoto směru. Zatčený z Německa do 1. listopadu byl vypovězen. Týž osud postihl
jednoho krajana, Jana Švarcmajera ze Suderwichu. Jak vidět, udavačství se rozmáhá a
policejní úřady německé udělají si zajisté krásnou představu o vlastnostech českého lidu.
Těmto udavačům není zajisté ještě známo staré německé přísloví: „Der größte Schuft im
ganzen Land ist und bleibt der Denunziant“ [Největším padouchem v celé zemi je a zůstává
udavač].*
* Takto německý básník August Heinrich Hoffmann von Fallersleben roku 1843 ve svých Politische Gedichte.
1911 listopad 11, Praha. Vysílání vystěhovaleckých agentů z Vestfálska do hornických
oblastí Čech a Moravy
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 1, 11. 11. 1911, s. 4, redakční komentář
Pruské ministerstvo vnitra vydává stále výnosy, jimiž se má pobyt českého dělnictva
znemožniti, a na druhé straně němečtí kapitalisté, hlavně z oboru textilního a pověstní
uhlobaroni z Vestfálska, vysílají stále do Čech a Moravy agenty, aby dělnictvo pro jejich
závody verbovali. Před krátkým časem pozorovati bylo činnost těchto v severních Čechách,
pak na Kladensku, a tento týden vyvěšeny plakáty v Polské Ostravě, jimiž se vyzývají horníci
pro cestování za prací do Vestfálska.

1911 listopad 18, Recklinghausen. Vypovězení krajanského pracovníka Josefa Plecitého
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 2, 18. 11. 1911, s. 3, sdělení redakce
Před uzávěrkou dochází nás zpráva o vypovězení krajana Josefa Plecitého, horníka
v Recklinghausenu. Též jeho manželka obdržela vypovídací výměr. Důvody, proč se tak
stalo, se neuvádějí. Krajan Plecitý je dosti známým spolkovým pracovníkem mezi našimi
krajany; svojí vlídnou povahou a inteligencí získal si přízeň nejen mezi českými horníky ve
Vestfálsku, ale i mezi německým dělnictvem tamějším, takže na poslední konferenci horníků
zastupoval jako delegát tamní skupinu horníků, což asi bude mu nejvíce policií za vinu
kladeno. Proti odvolání podán bude odpor, ale jak zkušenost nás učí, nedá se očekávati
velkého úspěchu.
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Věru, hrozné to postavení pro české vystěhovalce. Léta platí příspěvky do různých
pojišťovacích ústavů, ukládají se jim větší povinnosti v mnohých ohledech než domácím
příslušníkům, a když policii napadne, může bez udání důvodů naříditi, aby do 14 dnů setřeli
prach ze své obuvi a klidili se za hranice. A rakouská vláda? Ta ví o všem tom, ale její
představitelé jen krčí rameny, jsou prý bezmocni naproti všemu bezpráví, jež na jejich
příslušnících se páše. Ó, jaká to radost býti rakouským státním občanem!

1911 listopad 18, Vídeň–Praha. Výsledky intervence sociálně demokratického poslance
Antonína Němce proti vypovězení čtyř horníků ze Suderwichu
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 2, 18. 11. 1911, s. 1
Na zakročení říšského poslance soudruha Ant[onína] Němce u ministerstva zahraničního proti
vypovídání českých dělníků z Německa dostalo se mu v některých případech odpovědi. A
řekněme to hned zpříma, odpovědi naprosto nesprávné a nedostatečné. Běží o vypovězení
dělníků Františka Anderle a Josefa Stengla, kteří byli vypovězeni bez udání důvodů. Byli
vypovězeni snad proto, že se stali obtížnými. Důvody však neuvedeny. Dělníci Jan Doul a
Ant[onín] Vostrý byli vypovězeni prý pro svou stranicko-politickou činnost. V čem ta
stranicko-politická činnost záležela, to ovšem pruský úřad neřekl, protože nemohl. Zmínění
jako cizinci nemohli přece v cizozemsku provozovat nějakou politickou činnost, jsou tolik
vědomí, že by každé jejich veřejné vystoupení jim bylo ihned znemožněno. Ale i kdyby toho
všeho nebylo, nemohou se přece v Německu účastnit politicko-stranického života, neboť
neznají poměry, a což nejhlavnějšího, neovládají natolik jazyk německý, aby mohli vyvíjet
nějakou činnost mezi německými dělníky. […]
Úřady pruské a saské však se ani slovem nezmiňují, čím se vypovězení dopustili
nepřístojného jednání. Nebylo s nimi ve směru tom zavedeno žádné vyšetřování, aniž by se
jim bylo něco prokázalo. Je to akt pouhé libovůle zmíněných úřadů, jež si beztrestně takové
věci dovolují vůči českému dělnictvu, poněvadž je rakouský úřad zahraniční nechrání,
spokojuje se s pouhým dotazem, na nějž dostane nanejvýše lakonickou odpověď pruského
anebo saského úřadu. Tato lakonická odpověď není ovšem ničím jiným než dotvrzením toho,
že dotyční dělníci byli vypovězeni, a doznáním, že se tak stalo bez příčiny. […]
Poukaz zástupce ministerstva zahraničního, proč se dělníci neobracejí na rakouské konsuly
v Německu, zodpověděl soudruh Němec v tom smyslu, že dělníci nemají k nim žádné důvěry.
Chováním svým vůči dělnictvu ztratili poslední špetku důvěry. Většinou jsou to také Němci,
kteří více tíhnou k říšským Němcům než k Čechům z Rakouska, jejichž zájmy a práva jsou
jim lhostejna. Nejenomže se pravidelně český dělník nedovolá u rakouského konsula zastání,
mnohde ještě konsulové nepřátelsky proti nim vystupují, místo aby je v právech jejich
chránili.

1911 listopad 18, Hamborn. Založení krajanského spolku Bratrství a žádost o podporu
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 2, 18.11. 1911, s. 5
Zde byl právě založen nový krajanský spolek od názvem Český vzdělávací spolek Bratrství.
Založením spolku vyhověno bylo dávným přáním krajanů. Jest nyní na vás, krajané, abyste
všichni ku spolku tomuto přistoupili a pro rozkvět jeho pracovali. Spolková místnost nachází

141

se u pana Rennera, Beckerstraße v Hambornu (nedaleko vodárny). Žádáme přátelské spolky,
jakož i krajany, aby nám byli pro začátek nápomocni buďto zapůjčením neb darováním knih
pro naši knihovnu. Veškeré zásilky pro spolek určené zasílány buďtež na adresu: Jan Pícha,
Overbruckstraße 98.

1911 prosinec 9, Moers. Nová spolková místnost krajanského hudebního spolku Lyra
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 3, 9. 12. 1911, s. 6, Moers
Hudební spolek Lyra oznamuje, že přeložil svoji spolkovou místnost do hostince pana
Daniela v Hochheidě, Moersstraße. Dopisy pro spolek určené zasílány buďtež na adresu:
Fr. Duba, Breitestraße 18 M, Hochheide.

1911 prosinec 25–26, Moers. Vánoční výstavka divadelního spolku Josef Kajetán Tyl
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 3, 9. 12. 1911, s. 6, Spolkům
Český divadelní spolek J. K. Tyl v Moers-Hochstraße uspořádá o svátky vánoční
pohlednicovou výstavku. Za tím účelem se žádají spolky krajanské i jiné spolky dělnické,
jakož i všichni příznivci, o darování pohledních lístků. Spolkové podobenky ve formátu
pohlednicovém budou též mile vítány. Adresa: Denk Václav, C-Straße Nro. 21G, Moers,
Rheinland.

1911 prosinec 31, Duisburg. Základní slavnost krajanského spolku Pravoslav Veselý
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 3, 9. 12. 1911, s. 6, Duisburg n[ad] R[ýnem]
Českoslovanský vzdělávací spolek Pravoslav Veselý pořádá v neděli dne 31. prosince 1911
čtyřletou základní slavnost v hostinci „Bergschlößchen“ na Kaiserbergu. Začátek o půl třetí
hodině odpolední. Bohatý program. Česká hudba. K hojné návštěvě zve výbor.

1911 konec roku, Porýní-Vestfálsko. Inzeráty českých živnostníků a majitelů místních
hostinců se snahou o ovlivnění českých krajanů a krajanských spolků
= Kapesní kalendář českých vystěhovalců na rok 1912, vyd. Antonín Srba. Praha [1911],
nákladem časopisu Český vystěhovalec, 104 s. (výtah)
Hotel a retaurace Hegilich, U[nter]-Barmen, Alleestraße 31: Doporučuje se všem krajanům.
Dobře zařízené noclehy od 1,50 M. Dobré obědy. Spolková místnost Českoslovanského
spolku Svatopluk Čech
Ctěným krajanům v Hombergu-Hochheide doporučuji svůj obchod koloniálním zbožím,
Rheinpreussenstrasse 50. Dále svůj obchod lahvovým pivem, sodovkou a limonádou, které
rozvážím v Homberku-Hochheide, Moersu a Meerbecku.
O hojnou přízeň žádá

Frant[išek] Viedergott
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Hochheide-Homberg! Restaurant Heinrich van Harten, Hochheide, Moerserstraße 239,
doporučuje se k hojné návštěvě. Denní schůzka Čechů. Dobrá kuchyně. Výtečné nápoje.
Znamenitá posluha. Místní informace.
Ku hojné návštěvě zve H. van Harten, restauratér
Do Porýnska! Český vzdělávací spolek Svornost doporučuje všem krajanům a krajankám
v Hombergu-Hochheide, v Laaru a Moersu-Meerbecku První české pekařství v Porýnsku.
Velký prodej mouky, samožitného chleba, bílého pečiva všeho druhu.
O hojnou přízeň všech ctěných krajanů a krajanek, jimž vždy bude snahou mojí vyjíti s tou
největší ochotou vstříc, žádá Frant[išek] Beneš, člen kr[ajanských] spolků.
Krajané, podporujte naše české živnostníky!
Do Marxlohu a okolí! Oznamuji všem krajanům a krajankám, že jsem zařídil výrobu českého
pečiva v Marxlohu, Emilstraße 7. K dostání: chléb samožitný, bílé pečivo všeho druhu, jakož
i všechny druhy zboží krupařského. Rozvážím chléb v Marxlohu, Bruchhausenu, Hambornu a
Neumühle. Mojí snahou bude vyjíti krajanům a krajankám v největší ochotou vždy vstříc.
S úctou
Adolf Veiser, Marxloh, Emilstraße 7
Do Alsdorfu-Kellersbergu a okolí v Porýnsku. Restaurace „Im Türmchen“, Broicherstraße
v Alsdorfu. Doporučuje se krajanům ku hojné návštěvě. Dobrá jídla, jakož i nápoje všeho
druhu. České časopisy vyvěšeny. Místnost českého zábavního spolku Libuše. Schůze členská
se koná každou první a výborová třetí neděli v měsíci.
S úctou Josef Bergstein, restauratér
Do Moersu-Meerbecku a okolí (Rheinland)!
Restaurace „Glück auf“, Jahnstraße
v Meerbecku (kolonie), doporučuje se krajanům ku hojné návštěvě. Dobrá jídla, jakož i všeho
druhu nápoje. České časopisy vyvěšeny. Místnost Českoslovanského spolku Český
vystěhovalec. Schůze členská se koná každou druhou a výborová třetí neděli v měsíci.
S úctou
Jiří Pesch, restauratér
Do Brambaueru a okolí! Restaurant „Zur Linden“, Waltroperstraße 70, Brambauer.
Doporučuje se krajanům ku hojné návštěvě. Dobrá jídla, jakož i nápoje všeho druhu. České
časopisy vyvěšeny. Místnost Českoslovanského spolku Jan Hus. Schůze členské 2., a
výb[orové] 1. ned[ěli] v měs[íci].
S úctou W. Eick[e]rman[n], rest[auratér]. Tel[efon] č. 83, Mengede
Recklinghausen, Vestfálsko. Restaurace „Zum Lindenhof“, Horneburgerstraße 122,
doporučuje se ctěným krajanům ku hojné návštěvě. Výtečná kuchyně, jakož i veškeré druhy
nápojů. Místnost českoslovanských spolků Komenský a Jarost. Právo lidu a jiné české
dělnické časopisy v místnosti vyloženy. Každodenní návštěva místních Čechů. O hojnou
návštěvu prosí
Frant[išek] Pill, hostinský
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1912 leden 6, Praha. Redaktor Karel Folber o bytových poměch českých krajanů v Německu
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 5, 6. 1. 1912, s. 4, V cizině a u nás
Když před časem konal jsem přednáškovou cestu jižním Německem, navštívil jsem řadu
krajanů, přičemž mne překvapovalo, že bytová otázka není u nich tak velkou existenční
zátěží, jako jest to u dělnictva v Čechách. Český dělník v cizině – alespoň ve své převážné
většině – bydlí v daleko lepších, a co hlavně, i v levnějších bytech nežli u nás v domovině.
[…]

1912 leden 7, Heringen. Ustavení Českoslovanského dramatického spolku Havlíček
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 6, 20. 1. 1912, s. 5–6, Z Heringen
Českoslovanský dramatický spolek Havlíček konal v neděli 7. ledna svoji ustavující valnou
hromadu. Do výboru zvoleni bylí následující krajané: předsedou K. Fůra, jednatelem Rudolf
Šmatlach, pokladníkem Josef Špiner. Členské schůze konati se budou každou čtvrtou neděli
v měsíci, výborové každou druhou neděli. Dopisy zasílány buďtež na adresu: K. Fůra,
Heringen 105 bei Hamm, Westfalen. Vážení krajané! Myšlenka založiti český krajanský
spolek v místě stala se skutkem. Na vás jest nyní, aby hleděli jste se všichni státi členy spolku
našeho, který nám má býti náhradou za ztrátu naší domoviny, ve kterém máme nabýti útěchu
pro posílení dalšího našeho zápasu životního. Pracujme společně a svorně, jak se na české
vystěhovalce patří. Rozkvětu spolku volám upřímné „Zdar!“
K[arel] F[ůra], předseda

1912 leden 7, Laar. Pololetní přehled činnosti vzdělávacího a zábavního spolku Kladno
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 7, 3. 2. 1912, s. 4, Duisburg-Laar
Český vzdělávací a zábavní spolek Kladno v Laaru konal v neděli 7. ledna 1912 pololetní
řádnou valnou hromadu za přítomnosti 26 členů, čtyř členek a dvou hostí. Spolek čítá 46
členů a 8 členek. Za celou dobu svého trvání, totiž od 27. srpna 1911, odbývalo se pět
členských schůzí za průměrné návštěvy 29 členů, šest výborových schůzí za průměrné
návštěvy 11 členů. Vypravila se jedna zábava: základní slavnost. Dopisů odeslalo se 26 a
přijmulo 12. Knihovna čítá 35 svazků, z nichž je 10 darováno od kraj[anského] spolku
Pravoslav Veselý v Duisburgu, 15 půjčeno od kraj[anského] spolku Lidumil ve Sterkrade a 10
půjčeno od kraj[anského] spolku Český vystěhovalec v Moersu. Volba nového výboru
vyzněla následovně: kraj[ané] J. Novák a K. Lippert, předsedové, A. Hrudka a J. Heger,
pokladníci, J. Šefl a V. Šlajs, jednatelé. Dopisy adresovány buďtež: Šefl Jiří, Laar,
Besemerstraße 1-IV. Výplatce cestovní podpory Hrudka Ant., Meiderich, Bredostraße 18-II.
Krajané, kteří nejste ještě v našem spolku, nepřihlížejte klidně k naší práci, přijďte a pracujte
společně s námi, aby naše řady mohutněly, a tak nejlépe dojdeme k cíli. Vy krajané-členové,
pamatujte, co jsme si navzájem slíbili o valné hromadě, aby každý pracoval pro spolek dle
možnosti a každý svou prací hleděl předstihnout druhého. Další spolkové činnosti „Na zdar!“
J[iří] Š[efl]
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1912 leden 7, Kellersberg.
Půlroční činnost Českého zábavního spolku Libuše
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 7, 3. 2. 1912, s. 4, Kellersberg-Alsdorf
Český zábavní spolek Libuše konal v neděli dne 7. ledna t. r. svoji řádnou pololetní valnou
hromadu. Tato zahájena byla o druhé hodině odpol[ední] předsedou V. Dvořákem za účasti 22
členů a 9 hostů. Po vyčerpání programu přistoupeno k volbě nového výboru, do něhož zvoleni
krajané: Antonín Vydra předsedou, František Šimek místopředsedou, Antonín Novotný
jednatelem, Adolf Křížek pokladníkem. Spolek náš čítá nyní 27 členů řádných a jednu členku.
Za toto pololetí konáno sedm členských schůzí a čtyři výborové. Schůze tyto byly navštíveny
182 členy a 68 hosty. Zábavy pořádal spolek dvě taneční a dva divadelní humoristické
večírky, při nichž předneseno více sólových výstupů a jednoaktovka. Knihovna naše čítá 101
svazek, vesměs dobré pokrokové četby. Dle pokladní knihy obnáší pololetní příjem 327,55
marek, od toho výdej činí 311,57 marek, zbývá tudíž čisté jmění 15,98 marek. Spolek odebírá
časopisy Vlast, Česká domácnost a oblig[atorně] Český vystěhovalec. Dopisy adresovány
buďtež na adresu Ant. Vydra, Kellersberg, Goethestraße Nr. 3. Vyzýváme naše krajany
v místě, aby se snažili trochu více vniknouti do spolkového života, a tím rozmnožili řady
uvědomělého proletariátu. Neboť právě nevědomost dělníka je to, která dává kapitalismu
možnost stále víc a více tyto zotročovati a vykořisťovati. Bude-li dělník vzdělaný a
uvědomělý, nikdy nemůže si kapitál dovoliti vystoupiti způsobem, jakým se děje nyní. Proto
apelujeme na naše členstvo, aby hledělo více navštěvovati spolkovou knihovnu, nežli se dělo
v pololetí právě uplynulém. Vzdělání jest moc! Přejeme novému výboru mnoho zdaru
v pokračování k vytknutému cíli.

1912 únor 9, Kladno. Okresní hejtman Karl Haisinger poukazuje na organizované získávání
kladenských horníků do dolů ve Vestfálsku
= Národní archiv Praha, fond PM 1911–1920, sign. 8/1/53/2, čj. 3248/1912
(překlad z němčiny)
C. k. okresní hejtmanství Kladno
pro prezidium místodržitelství v Praze
Nepovolené agentství

9. února 1912

V poslední době se zde opětovně zaznamenalo, že se horníci z kladenského uhelného revíru
stěhují do Porúří v Německu. V těchto dnech četnictvo zjistilo, že 2. února běžného roku
v noci odjel z nádraží Smečno-Šternberk do zahraničí transport 47 osob, většinou z obcí
sousedního okresu Slaný, a že 6. února běžného roku měl následovat další odjezd. Provedená
šetření ukázala, že první transport zařizoval jistý Václav Třešňák, druhý transport horníci
Alois Pokorný, Josef Suchopárek a František Holý, usedlí v porýnské provincii. Zmíněný
Třešňák byl zatčen četnickou stanicí v Motyčíně a předán k c. k. okresnímu soudu ve Slaném.
Zdejšímu četnictvu se podařilo vypátrat Aloise Pokorného, Josefa Suchopárka a Františka
Holého a předat první dva 6. února, třetího 7. února ke zdejšímu soudu. To způsobilo, že 6.
února odjeli do zahraničí jen dva horníci. Dovoluji si podat o tom zprávu s tím, že jsem
četnictvo pověřil dalším intenzivním dohledem nad nepovoleným vystěhovaleckým
agentstvím.
Haisinger
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1912 únor 17, Duisburg-Laar. Odjezd zklamaných kladenských horníků z Vestfálska
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 8, 17. 2. 1912, s. 3, Návrat horníků z Německa
(přetištěno z časopisu Zájmy horníků)
Několik horníků, minulý rok odstěhovaných, se vrátilo zpět na Kladensko. Opouštěli sice
špatné poměry, ale ještě špatnější nalezli. Správy závodu jejich nabídku o práci sice
neodmítají, ale béřou je jako nováčky na haldu aneb jako dlouholeté kopáče za vozaře.
Vžijme se do postavení takového ubožáka. Zbavil se všeho, co mělo nějakou cenu, s velikými
nadějemi, nesvědomitými agenty vybavenými, opustil domov a vrací se zpět, zbaven všeho,
zklamán, a musí přijmout práci ještě za horších podmínek, jsa degradován, a dle úmluvy
společnosti není valné naděje na postup, státi se opět kopáčem. Když ona epidemie
vystěhovalecká zuřila, řekli jsme: Horníci odcházejí nadšeni, aby byli tím více zklamáni.
Pohrdají organisací, jíž by sobě upravili lepší a zajištěnější poměry nežli jsou v Německu.
Horníci čeští jsou nepřístupni přátelské a upřímné radě, raději se klamou. Jak dlouho to ještě
bude trvat?

1912 únor 25, Ickern. Založení Jednoty zahraničních Čechů v Ickern a okolí
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 9, 2. 3. 1912, s. 4, Z Ickern u Mengede (Vestfálsko)
Poslední dobu jeví se zájem o zakládání krajanských spolků ve Vestfálsku. V neděli dne 25.
února o druhé hodině odpol[ední] sešli se krajané a krajanky v Ickern v hostinci
„Gemeindegasthaus“, aby založili pro sebe spolek. Krajan Josef Ujec zahájil ustavující schůzi
za přítomnosti 50 krajanů a krajanek. Po uvítání přítomných udělil slovo kr[ajanu]
Ondráčkovi z Brambaueru, který promluvil o významu krajanských spolků v cizině a vítal
nového bojovníka v naše řady. Podal informace krajanům, kteří s ochotou vzali slova jeho na
vědomí. Přihlásilo se 35 členů. Při volbě výboru zvoleni následující krajané: předsedou Josef
Ujec, jednatelem Filip Janka, pokladníkem František Konvalinka. Nově zvolený výbor
předložil stanovy spolku, který nese název Jednota zahraničních Čechů v Ickern a okolí.
Obligatorně se bude odebírat Český vystěhovalec. Po vysvětlení úmrtního fondu bylo vzato na
vědomí, že až bude spolek v řádných kolejích, že k němu přistoupí. Schůze se konají: třetí
neděli v měsíci výborová, čtvrtou neděli členská. Dopisy zasílány buďtež na jednatele Filipa
Janka v Ickern bei Mengede, Borghogenstraße 44, Westfalen.
Krajané a krajanky! Může vám to býti pobídkou k další práci ve prospěch spolku, viděli jste,
co hostí vás přišlo navštívit a povzbudit, nelitovali námahy a přišli dosti zdaleka:
z Recklinghausenu, Suderwichu, Mengede a z Brambaueru. Zajisté vám i do budoucnosti
podpory a rady neodmítnou! Nyní jest na vás, abyste se chopili uvědomovací práce ve
prospěch českých horníků emigrantů, neb oni to opravdu potřebují. Veliké pole ku práci
agitační jest zde ve Vestfálsku, co tu ještě měst a míst, kde naše spolky ještě nestávají.
Vzchopte se vy krajané, kteří máte dobrou vůli, jděte do vůkolních míst na agitaci
s časopisem a dobrým slovem se dokáže mnoho! Přichází nám doba probuzení, nám milé jaro
s krásnou přírodou. V okolí jest mnoho krajanů, nuže vzhůru do volné přírody za agitací! Na
své cestě najde našinec mnoho ztracených existencí. Protož s chutí do práce se Štěstěnou jara!
Volám k vám: Buďte svorni ve spolkovém životě, hleďte si zpříjemnit ten náš dosti trudný
emigrantský život! K čemuž vám volám: „Mnoho zdaru!“
Ath.
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1912 konec února, Olomouc. Zpráva katolického misionáře z olomoucké arcidiecéze Josefa
Modesta Voňavky o životních poměrech českých přistěhovalců v Porýní a Vestfálsku a o
katolické agitaci
= Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou bl[ahoslavené] Panny Marie (Kroměříž),
roč. 3, č. 2, únor 1912, s. 18–22, „Naši“ v Německu (Píše P. Josef VOŇAVKA, český
misionář v Münsteru)
Průmyslový rozmach Německa a stále rostoucí nedostatek v zemích rakouského mocnářství,
na neposledním místě pak nestřežená činnost agentů, vytvořily v Prusku a ostatních německoříšských zemích průmyslových novou slovanskou katolickou diasporu. Již jsou to desetitisíce
Čechů a Moravanů, kteří zde pracují. A nové tisíce ročně přibývají. Mladý a čilý německý
průmysl potřebuje nových dělníků, a to dělníků zdatných a poměrně laciných. V těchto
několika slovech je vylíčeno celé postavení našeho dosud u nás zapomínaného slovanského
katolického vystěhovalectví. Abych podal všeobecný dějinný obraz našeho katolického
vystěhovalectví německého, není možno v několika tazích, které dnes črtám. Zmiňuji se jen o
náboženském stavu a oprávněných nadějích do nejbližší budoucnosti.
Naše vystěhovalectvo zde je dvojího rázu: jedni, kteří pracují v dolech uhelných, a druzí, kteří
se zaměstnávají v továrnách tkalcovských a juchtových. Obě tyto třídy mají své známky a své
osobní potřeby. Hornictvo naše přichází z krajů uhelných u nás: severní Čechy, Kladensko,
Ostravsko. Že tito příchozí přinášejí s sebou názory svého kraje a celkovou výchovu svého
okolí, je jasno. V náboženském ohledu (až na malé výjimky) jsou to lidé lhostejní, jimž denní
boj o chléb zakaluje zrak pro nazírání nadpřirozeného, ale zvláště je to ruch a čilost nepřátel
v domovině, které je získaly pro sociální bludy, a tím i pro náboženskou vlažnost, ne-li zřejmé
nepřátelství. Tisk na těchto lidech podal důkaz své moci, ovšem ve směru nežádoucím. Ještě
dnes docházejí listy sociálně demokratické a volnomyšlenkářské do domků našich
přistěhovalců a jsou jediným pojítkem s domovinou opuštěnou, jediným kazatelem
v mateřštině. A mají tyto naše listy z domoviny tu přednost, že se jim žádný list zdejší sociální
demokracie nevyrovná jízlivostí a bezpříkladnou odvahou v napadání náboženství. Zdejší
listy hledají příčiny, pracují aspoň zdánlivě vědečtěji a hlouběji ve svých nájezdech, a směle
možno říci, že vyhovují jen tím soudnějšímu čtenářstvu svému. Tím ovšem nechci říci, že
listy zdejší sociální demokracie jsou vzorem hesla „Náboženství je věcí soukromou“. Já
podávám jen příměr a podkladě malých svých zkušeností. Získat takovéto pro pravdu, které
doma nepoznali a které se zde brání, a jen s předpojetím na ni patří, je těžko.
Nám v domovině schází důkladné vyučení náboženským pravdám. Doba naše se svým
kriticismem neušetřila ani dělníka. Jestli z domova nepřinesl si podkladu zdravých zásad a
přesvědčení na podkladě života náboženského, je smeten neuhlídatelnou agitací nepřátel.
Připomenouti dlužno, že náš lid je velmi čilý a chápavý, že rád se staví na stanovisko záporné,
protivné, což práci mezi lidem tím pro probuzení života katolického velmi ztěžuje. Ne na
posledním místě jsou to předsudky, s nimiž lid náš přichází z domova. Bohužel, že i mnohdy
neporozumění a nedorozumění mezi knězem zde hraje roli. […]
V hospodářském postavení mají naši přistěhovalci značné zlepšení zde. Schází však i zde
ještě veliký kus práce: výchovy ke spoření ve dnech mládí pro chvíle stáří a moudrý návod
k vedení rozumné domácnosti. K tomu potřeba spolků a podniků se sociálním směrem. Poláci
z Poznaňska a Slezska, kteří jako naši Češi a Moravané jsou zde usazeni, mají své spolky
úsporné, zasílají do domoviny značnou část peněz ušetřených do národnostních bank a po
letech se vracejí domů s vědomím, že si na stará kolena uspořili svou „pensi“. Podobně spoří
bratři Slovinci, kteří v sociálním směru nás Čechy předčili. Toť povšechný ráz našich
přistěhovalců.
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Církev katolická je zde spravedliva, poněvadž nemá tolik závazků ke státu a tolik pout, která
třeba ze zlata, jsou přece vždy jen pouta. Pro přistěhovalé národnosti dle možnosti konají se
nejméně jednou v roce – ve velikonoční čas – svaté misie jako příprava na řádnou svatou
zpověď velikonoční. Jsou to františkáni lublaňští, kteří co rok pro Slovince zde káží, O. O.
Obláti Neposkvrněného Početí, kteří o Poláky pečují, kapucíni, kteří z Holandska k misiím
pro Holanďany docházejí, a pisatel těchto řádků, jemuž svěřena jest práce duchovní o Čechy a
Slováky v uhelném revíru. Italští misionáři mají stálou stanici v Bochumi, kde je i střediště
křesťanských dělnických spolků pro Italy. Mimo pravidelné misie vyučují se teologové
v bohosloveckém ústavě v Münsteru různým slovanským jazykům pro vystěhovalce usazené
v diecesi. Nyní se vyučuje polštině, češtině a slovinštině. Ač tyto jazyky jsou předmětem
dobrovolným, přihlašuje se ročně vždy dostatečný počet, kteří se této nesnadné práce
podjímají a z idealismu opravdu katolického řečem slovanským se učí.
Ve dvou letech pokročili jsme již tak daleko, že máme v diecesi na nejohroženějších místech
stálé kaplany, kteří česky káží, spolky katolické vedou a zakládají. Ulehčením diecesi a
úspěchem naší svaté věci je ono velkomyslné porozumění, s nímž nejdůstojnější pán opat
Drápalík z Nové Říše nám přichází vstříc, přijímaje naše „české“ bohoslovce do svého
pohostinného kláštera na dobu prázdnin, kde oni se v češtině dále prakticky cvičí. V poslední
době založili jsme již několik katolických spolků českých, které mají býti naší oporou a
obranou proti přívalu sociálně demokratickému z vlasti.
Přál bych vám vidět ty ustarané tváře našich dělníků, když po týdenní práci se shromažďují!
A což naše slavnosti vánoční, kdy dítky jsou podělovány, kdy vánoční české písně linou se
z ňader zapomenutých vystěhovalců… Při vší té námaze a zklamání zažijeme zde přece chvíle
spokojené radosti. Jenže jedna radost se platí sterou bolestí. Odboj, napadání, posmívání a
stěžování soužití našim lidem ze strany sociálně demokratických spolků jsou krvavou
kapitolou našeho vystěhovalectví. A náš lid má ještě stále 99 % strachu před lidmi…
Rozumíte mi.
Církev katolická a jejich zástupci zde jsou k nám nanejvýše spravedlivi. Zde není národnost
směrodatna, zde je povinnost měřítkem. Kdo přišel do diecese a je katolík, má právo na
duchovní správu. A náš lid počíná prohlédati ponenáhlu. Příklad katolických Němců i Čechy
táhne. Již mnohý z horníků se mne tázal: „Proč to a ono není také u nás?“ Doufáme, že aspoň
drobty našich vystěhovalců zachráníme Pravdě a vlasti!

1912 březen 16, Marxloh. Činnost Českého vzdělávacího spolku Svatopluk Čech
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 10, 16. 3. 1913, s. 4, Z Marxlohu
Krajinský vzdělávací spolek Svatopluk Čech koná svoje měsíční schůze vždy v neděli po
záloze (Abschlag), výborovou po doplatku (Lohntag). Členové, dostavujte se na veškeré
schůze i spolkové zábavy v plném počtu a v určitý čas, neb jen tak je možno účinně pracovati.
Dopisy spolku se týkající řiďte na adresu: Václav Pištora, Zithenstraße 33 II Fahrn, Marxloh,
Rheinland. Dále apelujeme na krajany mimo spolek stojící, aby se konečně jednou poznali a
přestali býti pokornými ovcemi klerikálů a kapitálu. Povinností každého poctivého Čecha
žijícího za hranicemi jest, aby se stal členem krajanského spolku. Nežebráme u nikoho, ale
plným právem žádáme každého, aby konal svoji povinnost.
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1912 březen 18, Bochum. Policejní návrh na sledování činnosti spolku Kladno v Laaru
= Městský archiv Duisburg, fond 307, Spolkové záležitosti č. 621, Český vzdělávací spolek
Kladno (překlad z němčiny)
Policejní prezident

Bochum, 18. III. 1912

Záležitost Českého vzdělávacího a zábavního spolku Kladno v Laaru
Policejní správě v Duisburgu předávám k úvaze, zda se jedná o zahraniční spolek, jehož cíle
bezpochyby překračují zábavní činnost, a zda není proto na místě vázat setrvání spolku na
jisté podmínky, které jsou vhodné pro usnadnění kontroly činnosti spolku. Případná by byla
povinnost předkládat seznam členů, oznamovat změny a snad ještě předkládat protokoly
pořádaných schůzí.
Z pověření: Goehrke, policejní rada

1912 konec března, Porýní-Vestfálsko. Dopis českého účastníka hornické stávky v Porúří o
důsledcích porážky stávky
= Hornické listy (Duchcov), roč. 8, č. 12, 29. 3. 1912, s. 6–7, Z Porýnsko-Vestfálska
Ku konci minulého týdne plynula stávka zde klidně. Hned v pondělí svolány schůze, kde
oznamovala se stejná nálada a příznivost doby. Však již v úterý večer hlásaly veškeré
časopisy, že stávka horníků je zlomena. Vědouce, že ten osudný den konala se porada
důvěrníků všech tří svazů, mysleli jsme, že jest to lest ze strany měšťácké podlomiti solidaritu
dělnictva. Již ve čtvrtek na četných schůzích poznali jsme pravý stav věci. Hlasováním
zástupců dělnictva rozhodli, že horníci bez nějakého úspěchu, zcela poraženi, mají nastoupiti
práci. Z důvodů těch jedině, že počet stávkujících klesl z 230.000 na 180.000.
Byla by to stará historie centrálních organisací, kdyby nebylo zde jiných pozadí této stávky.
V Prusku vydán roku 1906 zákon, že pakli dělník po tři dny svévolně práci nenastoupí,
považuje se za rušitele smlouvy pracovní a závod může jej ze seznamu dělníků škrtnouti a
šest šichet zadržeti. Tohoto zákona využili uhlobaroni a po navrácení se do práce oznamovali
všem, že se jim šest šichet strhne následkem rušení smlouvy a že každý je zařazen jako nový
dělník. Samo sebou, že vyvolalo to bouře nevole a že zejména naši dělníci nechtěli se něčemu
podobnému podvolit. Nepřijmuvše práci, sešli se ku společné poradě, která vyzněla požádati
konsulát v Kolíně o zprostředkování. Spojivše se telefonicky, žádali jsme o zakročení. Však
my jsme mínili, konsulát však měnil. Když vysvětlen mu stav věci, odpověděl, proč jsme
nedělali. Když odpověděno mu, že nejsme zvyklí se stráží do práce chodit, řekl nám: Jděte na
obecní úřad, ať vám to vyřídí.
Takového zastoupení dostalo se nám od konsulátu. Po takové sprše, které se nám dostalo, stáli
jsme bez všeliké rady. Uvažovali jsme, jak možno nám ze situace této vyváznout. Však po
dlouhé úvaze bylo nám nutno podrobiti se kapitálu a jíti jako druzí pracovat. Neboť aby
horníci neměli volné pole, jest zde zavedeno, že po stávce, nepodrobí-li se zaměstnavateli,
nedostane po celém revíru žádnou práci. Takové poměry jsou pro naše horníky v Německu.
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1912 duben 13, Praha. Hodnocení neúspěchu hornické stávky v Porúří v mezinárodním
srovnání
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 12, 13. 4. 1912, s. 1, Konec hornické stávky
Velký sociální zápas, který sobě nemá v dějinách dělnického hnutí rovna, chýlí se ve všech
evropských státech ku konci. Končí boj, ne snad, že by dělnictvo bylo sobě vybojovalo to, co
by bylo jeho právem, nýbrž aby znovu k boji se připravovalo a pro příští zápas hledělo využít
zkušenosti, kterých v tomto boji nabylo. Bude ale také nutno odstraniti mnohé chyby, mnoho
nedostatků, které zavinily, že zápas právě vedený nebyl tak dobojován, jak dělnictvo toho si
přálo. […]
Jestliže při stávce horníků v Anglii, Belgii a v Čechách možno mluviti o úspěších, třeba na
druhé straně doznati, že stávka v rúrském obvodu v Německu skončila úplnou porážkou
dělnictva. O průběhu této stávky třeba poněkud šířeji pojednati, neb na stávce této bralo účast
několik tisíc našich krajanů-vystěhovalců. Stávka tato prohrána byla vinou dělnictva. Naproti
svorně organisovaným a veškerou státní mocí, jako vojskem, četníky a policajty
podporovaným kapitalistům, stálo dělnictvo nejednotné a nesvorné. Křesťansko-sociální svaz
nepřipojil se ku stávce, a tím osud její byl zpečetěn, neb vliv této organisace mezi
zklerikalisovanými horníky jest dost veliký. Neúčastí křesťansko-sociálního svazu na stávce
strženo do práce tisíce dělníků indiferentních, a tím armáda stávkokazů značně zesílena. Naše
krajany bude jistě zajímati zvěděti, jak se asi zachovali naši čeští horníci ve stávce této. Máme
zprávy bezmála ze všech míst, kde máme spolky neb odběratele. Zprávy tyto jsou potěšující i
zarmucující. Četl jsem jednotlivé dopisy, ve kterých krajané popisují své dojmy a radost
z toho, že ze sta Čechů nemají ani jednoho Mrvu, vyličují to tak jemným způsobem, že při
čtení pociťujeme slzu radosti v oku přivoděnou. Ale jsou zase zprávy, že působí na nás
tísnivě. As na třech místech zaznamenáváme větší počet českých stávkokazů – mezi nimiž je
několik členů krajanského spolku.
Jakkoliv tento fakt pro nás jest smutným, přece naplňuje nás do jisté míry hrdostí, že můžeme
dle všech zpráv prohlásiti, že české dělnictvo v boji tomto svou jednotností, jakož i stálostí
boje obstálo. Jsme již tomu zvyklí, že když jedná se o nás, ať již jako o příslušnících národa,
nebo jako o příslušnících dělnické strany v Čechách, tu se na nás pohlíží vždy s despektem a
ve článcích německých listů velmi často je nám upíráno pravé socialistické cítění. A zatím?
Německý horník v žádném případě není tak silně prodchnut vědomím třídního boje, v jeho
povaze není té odhodlanosti, jakou spatřujeme mezi našimi horníky. Zjev tento vysvětlí si
každý, kdo měl příležitost poznati jen částečně horníky v obvodu rúrském. Kořalka a
náboženství, to jsou dvě mocnosti, které úplně mají ve spárech masy lidu zde zaměstnaného.
A nebude to nespravedlivá výtka, když uvedeme, že právě v tomto směru odborová
organisace zanedbávala veškerou výchovnou práci mezi hornictvem. Následky zanedbávání
tohoto jevily se zřetelně v této stávce. Jeden z dopisovatelů například uvádí: Organisace zdejší
ponechává pole klerikální agitaci, horníci sice jsou organisováni, nechodí však do schůzí,
nečtou dělnické listy, ale zato v každé domácnosti najdete nějaký klerikální plátek à la
Národní politika. Lid hornický pije zde kořalku jako vodu a přitom není klerikálnějšího lidu
jako zdejší dělnictvo. A solidarita, vytrvalost a odhodlanost? Jsem přímo zoufalý nad tím,
mám-li sděliti svůj dojem. Stáli jsme v Čechách ve stávce celých dvanáct týdnů v nouzi a
hladu a přitom jsme byli veselé mysli. Ale tady? Stojíme teprve třetí den a ten lid chodí jako
ovce… Úsudek svůj zakončuje náš dopisovatel názorem, že německé odborové organisace
musí začíti s výchovou členstva, že musí začíti tam, kde v Čechách před dvaceti roky se
začalo. – Názor tento není ojedinělý. Podobné úsudky sdělují se nám z většiny míst
hornických, kde stávka byla. Jedno jest jisto! Český horník se sice dosti těžko získává do
odborové organisace, ale vědomí a dělnické cítění jest u něho daleko vyvinutější nežli u
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německého horníka ve Vestfálsku neb v Porýnsku. Naši krajané nabyli v této stávce dosti
velkých zkušeností. Nebylo by však dobře, využitkovávati všech těchto poznatků jen ku
kritice, nýbrž krajané nechť své zkušenosti využitkují pro zesilování našich řad a tam, kde
vidíme tyto nedostatky neb chyby, třeba rychle pracovati k jejich odstranění.
Náš český dělník, zvláště horník, je citově vznětlivější, ale v organisačním životě postrádáme
velmi často jeho přítomnost. Zde třeba naši vyspělost ještě rozšířiti. My ale také v tomto boji
poznali, že v řadách českého hormictva v cizině jsou jednotlivci, kteří dosud postrádají
vědomí dělnické solidarity a kteří propůjčili se německému kapitálu za stávkokaze. Čin
podobný spáchán býti může jedině krajany nevědomými, kteří nemají pochopení o rozsahu
svých skutků, neb takovými, jež postrádají mravních názorů, kterým by své činy podřizovali.
Jinak těžko dá se vysvětliti čin stávkokazectví, zvláště v tomto případě, kde krajan stávkokaz
na jedné straně pomáhá cizímu kapitálu a na druhé straně potírá nejen snahy domácího
dělnictva za zlepšení existence jeho, ale ohrožuje zároveň boj svých spolurodákůvystěhovalců. Tedy v nevědomosti třeba spatřovati hlavní příčinu tohoto nemravného zla,
jemuž jednotliví krajané propadli. Nevědomosti této budiž vypovězen boj až do jejího
úplného vyhlazení. Ve vědomí a organisaci spočívá naše síla a úspěch příštích zápasů, na
které horníci znovu se musí připravovati. Dle tohoto osvědčeného hesla třeba se říditi.
Uvědomujte naše krajany, šiřte mezi nimi časopisy, knihy, hleďte je získati pro spolek,
uspořádejte jim rozhovory a veďte je k tomu, aby český dělník vystupoval v cizině jako
inteligentní příslušník velké proletářské rodiny. Trpká škola našeho těžkého vystěhovaleckého
života nechť nás zocelí, nechť všichni krajané naši skutky vynutí si uznání těch, kteří
z povýšeneckého jejich hlediska na nás pohlíželi. V mnoha případech právě v posledních
stávkách se tak již stalo. Čeští vystěhovalci nechť razí cestu dobrému českému jménu mezi
dělnictvem v cizině.

1912 konec dubna, Olomouc. Zpráva katolického misionáře z olomoucké arcidiecéze Josefa
Modesta Voňavky o nepřístojnostech při příjezdu nových českých přistěhovalců do Porýní a
Vestfálska
= Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou bl[ahoslavené] Panny Marie (Kroměříž),
roč. 3, č. 3–4 , březen–duben 1912, s. 40–43, „Naši“ v Německu II (Píše P. Josef
VOŇAVKA, český misionář v Münsteru)
Vystěhovalectví české jako celé vystěhovalectví rakouské je následkem hospodářského
postavení dělných tříd v říši. Oni desetitisícové, kteří ročně s bolem opouštějí svou vlast,
neodcházejí z přepychu nebo, jak jsem jednou slyšel, „z nedostatku smyslu pro domácnost
ustálenou“, ale jdou proto, že jít musí. Že v nich cizina nachází značnou sílu pracovní, a že
z nich zahraniční naši sousedé těží, je dokázáno číselně. […] A český lid odchází zmámen
agenty a donucen zadlužením svých maličkých usedlostí. Již tolikrát bylo mi řečeno, že „šli si
do Německa ušetřit na zaplacení“. […]
Na českém severu a na Ostravsku pracují agenti německých uhelných dolů, které
rozšiřováním závodů a vzrůstem těžby potřebují zdatných, ale levných sil, které by nepřímo
vyvolaly nižší stupeň mzdy u dělnictva domácího. A tato příčina činí „Rakušany“ v očích
domácích dělných tříd ne-li nenáviděnými, aspoň jistě méněcennými. Nezřídka používají, jak
z vlastní zkušenosti vím, jednotlivé doly za své agenty v Čechách v hornických krajích
vystěhovalého horníka-Čecha, jehož v místě většina horníků zná a kterému je snadno svými
sliby mnohé zlákati. Jsou to zvláště podniky nové, které sil potřebují, ale ne sil drahých.

151

Nejbolestnější je kapitola o zacházení s příchozími a o všech dalších příhodách těchto
najatých dělníků, kteří z většiny neovládají řeči ciziny a jsou často uvedeni do velmi
nebezpečného postavení. Abych aspoň o jednom případě se zmínil, jmenuji onen, který jsem
loni sám v Porýní zažil a který mi celou tu bídu našeho vystěhovalce a celou tu nesvědomitost
agentů a zaměstnavatelů ukázal. Bylo to v květnu [1911]. Konal jsem v místě misii, kam
v těchže dnech měla dojít „čerstvá zásilka“ z Kladenska. Celý vlak jich přijde… V den
příchodu české kolonie šlo vše naproti novým příchozím, aby jim hned při vstupu na tuto
novou půdu pověděli, co je čeká. Vlak dělnický dojel. Ve čtvrté třídě napěchováni seděli
dělníci se svými ženami a ženy se svými dětmi. Všichni byli zmořeni dlouhou cestou a
nepohodlnou jízdou v poslední třídě, kde není ani dostatečného čerstvého vzduchu při
přeplnění, ani dostatečný počet sedadel pro odpočinutí. Děti únavou spaly, ženy utrmácené
beze zájmu hleděly na ty kouřící komíny a zástupy zvědavců, kteří z „dolce far niente“ přišli
se podívat na nové příchozí do L[aaru]. V řadě vedeni všichni do „menážky“, společné to
noclehárny, kde pro ně připraveno něco k jídlu a kde jim rozděleny byty. Ale jaké byty!
Všecky dělnické domky a vysoké kasárny, které cecha má k zadání, byly do podkrovních
světniček zaplněny, a nyní měli si noví příchozí hledati pro „první dny“ výpomoc u známých
a sousedů. Dověděl jsem se druhého dne, že v jedné podkrovní jizbě spalo po zemi a po
lůžkách 13 osob. A večer, když jsem s místním kaplanem ještě chodil kolonií, seděla na svém
kufříku před „menážkou“ žena s dítětem v náručí. Neměla místa, kde by se ubytovala, a
neuměla německy, aby se domluvila, a neměla známých, aby se přichytila.
Upozornil jsem na tyto do nebe volající zlořády policii, která byla překvapena, že něco
podobného v Prusku možno. Ihned navrhl inspektor policejní, abych mu poslal všecky, kteří
ještě žádného obydlí nemají, a on že u vlády navrhne ubytování v útulnách pro lidi bez
přístřeší. Tím chtěl nepřímo upozorniti vládu na zlořády páchané na dělnictvu, kterému bylo
při najímání slíbeno půl nebe a jemuž po příchodu strašily jen příšery bídy a zapomenutí
v pozdrav. U ředitelství dolů jsme zakročili. Lid ve veřejné schůzi zvolil mne za svého
mluvčího. Nemají čeho jísti, nemají halíře peněz a slíbeno jim, že hned po příchodu dostanou
předem výpomoc. Také dovozné za nábytek z Čech slíbeno – mnoho toho slíbeno, ale dosud
ničeho nesplněno. A děti mají hlad a ženy nemají obydlí… Celé to shromáždění se slzami a
s nářkem, silnější muži s proklínáním svěřovali mi své stížnosti. U ředitelství prosadili jsme
s kaplanem výpomoc pro první chvíle. Lid dostane od cechy brambory, vypůjčí si, pokud
zásoba stačí, postele, dostanou předem několik marek. A to vše jsme vynutili. Hrozili jsme, že
rakouské vládě pošleme stížnost a že v listech místních i českých upozorníme plným jménem
na společnost dolovací. To pomohlo.
Byl bych ovšem jednostranný, kdybych jmenoval jen chyby zaměstnavatele a neřekl příčiny,
které, dle jejich soudu, byly nutny na základě zkušeností dosavadních. Tím nijak nestavím se
na výlučné stanovisko jednoho ani druhého, přináším skutky. Čeští dělníci zpočátku přišedší
nechali si vyplatiti předem mzdu za 14 dní a hned po výplatě zmizeli i s platem. Tím vznikly
společnosti značné škody, které nyní radí k opatrnému počínání. Snad není nemístno ještě
připomenouti, že ředitelství cechy na rozkazy z různých stran telegraficky zastavilo další
výpravu z Kladenska. […]
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1912 květen 2, Duisburg. Obtížné sledování činnosti spolku Kladno v Laaru
= Městský archiv Duisburg, fond 307, Spolkové záležitosti č. 621, Český vzdělávací spolek
Kladno (překlad z němčiny)
O činnosti spolku není v poslední době nic bližšího známo. Sledování je velice obtížné,
protože se ve schůzích mluví jen česky a členové se na dotazy chovají buďto velice zdrženlivě
nebo se vymlouvají na to, že neumějí německy.

1912 konec května, Olomouc. Zpráva katolického misionáře z olomoucké arcidiecéze Josefa
Modesta Voňavky o životních poměrech českých přistěhovalců v Porýní a Vestfálsku a o
katolické agitaci
= Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou bl[ahoslavené] Panny Marie (Kroměříž),
roč. 3, č. 5, květen 1912, s. 74–76, „Naši“ v Německu III (Píše P. Josef VOŇAVKA, český
misionář v Münsteru)
Odváží-li se někdy cizinci stávkovati, což při nedostatku organisace a pochopení jejího není
častým případem, jsou jako obtížní cizinci, „lästige Ausländer“, přepraveni za hranice. Policie
je nezřídka až příliš ochotná v tomto ohledu. Zvláštní zálibu mají zaměstnavatelé v sezónních
dělnících zahraničních pro levnou ženskou a dětskou práci. […]
Z dosud řečeného je zřejmo, že naši lidé jsou zaměstnáni v Německu jako dělníci stálí
v továrnách a dolech, a jako dělníci sezónní při pracích polnich a stavebních. V hornictví
převládá v našem vystěhovalectví živel český, nepočítáme-li pruské Moravany od Hlučína
k živlu přesně českému. Moravané v hornictví zaměstnaní jsou z Ostravska. […] Horníci čeští
jsou v západním Prusku na Essensku, Recklinghausku a Bochumsku. Část z nich zasahuje až
do Lotrinska a na hranice francouzské. V Holandsku jsou také v cípu limburském. […]
Výdělkově ze všech by si ještě stáli nejlépe horníci. Vydělají průměrně 3,50 marek. Jsou
horníci, kteří denně vydělají v osmihodinné práci 4 – 5 marek. Z toho se jim ovšem odtrhují
kasovní poplatky a měsíčné nájemné z bytu, který skýtá cecha. Při vhodné době dalo by se
mnohému ledacos ušetřiti. Ovšem že střádalů ve svých osadách mám málo. Jsou však přece
někteří, již po letech se značnou úsporou se vracejí do vlasti. Zpravidla jsou to ti, kde synové
dospělí s otcem v dole pracovali, čímž příjem se značně zvětšil. […]
Nejzdravější a nejvýhodnější obydlí mají horníci, pro něž cechy stavějí své kolonie
v rodinnými domky s pěknou zahrádkou vpředu a kouskem políčka vzadu. Policejním
nařízením jsou správy dolů nuceny rodině dáti čtyři světnice a sklep. Dle toho, zda voda je
v domě nebo před domem, je stanovena výše nájemného. Průměrně platí rodina 12 až 14
marek měsíčně. Jsou také veliké kasárny dělnické, kde bydlí v jednom bloku až 40 rodin. Že
tento způsob není právě nejlepší, netřeba připomínati. Dík, že jen jsou výjimkou. Kolonie
hornické jsou velice rozlehlé, někde jednotvárné stále se opakující formou stavení.
V Hambornu-Obermarxloh bydlí přes 12.000 horníků a ani jediný dům není soukromým
majetkem. Celé to moře domů s nádherným kostelem uprostřed je majetkem Thyssenovým.
Některé kolonie, zvláště tam, kde obyvatelé si trochu svých zahrádek hledí, jsou opravdu
roztomilé. Ty malé domky čistě vykukují z pestrého okolí a v oknech bujná zeleň fuksií, jen
uvnitř někdy se kryje černé hoře. Kdyby mnozí z horníků rozuměli lépe životu, nemuseli by si
stýskati. Pravím: někde. Zevšeobecňovat nelze. Do kolonií dochází podomní obchodníci,
šejdíři všeho druhu, kteří nezkušeným ženám nabízejí nejrůznější věci a titěrnosti na splátky.
Tím upadají naši lidé do dluhů, kterým se mohli při trochu opatrnosti vyhnouti. […] V tomto
ohledu musí domovina vykonati ještě veliký kus práce a my v cizině veliký přemoci odpor.
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Vytýkají nám, totiž dělníci, když jim radíme k opatrnosti, že „jim nedopřejeme ani za vlastní
peníze si koupiti“, co by chtěli. V tomto ohledu jsou Němci a Slovinci, zčásti i Poláci
z Poznaňska, jiní. Základní pojmy spořivosti ještě, všeobecně vzato, nejsou v krvi našeho
lidu. Chceme však nyní za pomoci školy zdejší a spolků našich národních započíti šířiti
myšlenku střádalů. Půjde to? Snad. Jak jsem již se zmínil, poměry textilníků a továrních
dělníků nejsou takové jako u horníků. V textilních továrnách děvčata, která po většině tam
umístěna, vydělávají málo a jsou odkázána zpravidla na byt soukromý. Často se stává, že
děvčata jsou zde sama bez rodičů a vyhledají si byt v některé rodině. Ubohé „podnájemnice“!
S bolestí člověka a se soucitem kněze mnohdy pozoruji ty hrozné spousty mravní, které tyto
hospodářské poměry vyvolávají. […] Zde je třeba rychlé nápravy, poučení, zasáhnutí všech
pověřených korporací. Zde jde nejen o jednotlivce, zde jde o záchranu mravních pojmů v lidu,
jde o řady nemanželských dětí, vyrostlých v cizině bez domova a bez hřejivé lásky rodinného
krbu. Je to bolestná kapitola našeho vystěhovalectví.
Jinou, neméně povážlivou chybou je škola německá, v níž děti vystěhovalců jsou
vychovávány. Ze stanoviska náboženského forma školy zdejší úplně vyhovuje; ze stanoviska
hospodářského znamená pro mnohého z našich velkou škodu. Ne tím, že se naučí cizímu
jazyku, ale tím, že se svému mateřskému nepřiučí, aspoň ne v písmě. Pro děti oněch rodičů,
kteří se chtějí po čase vrátiti, stává se tato okolnost velmi nebezpečnou. Přijde do českého
kraje, kde při dnešním stavu vzdělání již se nejen při nabídce míst žádá, ale samotné postavení
dělníka jako takového již vyžaduje znalost jazyka slovem i písmem. Nevzdělaný dělník
v tomto směru předem je odsouzen skoro vždy k pracím, které více méně jsou mechanické.
Vyhlídky při vší jiné schopnosti na změnu místa za jiné, více oduševnělé, jsou velice skrovné,
ne-li vyloučené; žijeme v čase, kdy dělník v dnešním ruchu musí se vyznati dokonale v řeči
svého okolí, ať nedím, svého národa. Sešel jsem se s mladými lidmi, kteří zde raději po
návratu rodičů domů zůstali, než aby se vraceli do kraje, jehož lidové a písemné řeči
neovládají. V Německu zůstanou dělníky druhého řádu jako cizinci, ponevadž by v domovině
za daných okolností byli dělníky řádu třetího. Tato skutečnost nemá a nemůže býti kritikou
ani řešením těžkého postavení. Chci jen poukázati, jak mnoho v sociálním ohledu jest závislo
od vzdělání v mateřštině vedle jazyka ciziny pro děti vystěhovalců. A rodiny ty jen stěží
mohou samy toto poslání splniti. […] Otázka vystěhovalecká pro naši říši není již podřadnou,
zdá se býti životní, poněvadž ukazuje na bolestná místa naši sociální politiky. Z dálky se
člověku skoro zdá, že u nás pro samé neshody a vyrovnávání v národnostním ohledu zůstává
celá sociální péče odložena na uherský měsíc. Spravedlnosti třeba v obém směru […].
1912 květen 29, Oberhausen–Hiesfeld. Odmítnutí vysokého školného na děti vystěhovalců
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 19, 20. 7. 1912, s. 3, Jak se zachází s českými horníky ve
Vestfálsku
Dne 29. května přinesl oposiční časopis oberhausenský General Anzeiger usnesení obecního
zastupitelstva v Hiesfeldu, dle kterého bude se vybírati školní plat od cizozemských
příslušníků, a sice za jedno dítko 27 marek a za každé následující dítko 24 marek ročně. Tak
otec, který platí daň z příjmu od 50 do 100 marek ročně, platiti má ještě školní plat.
Cizozemské dělnictvo o tomto usnesení uvažovalo a rozhodlo se, než aby platilo ještě školní
plat, raději se vystěhují, a také skoro všichni čeští vystěhovalci rozhodli se vyslati pět svých
kamarádů hledat práci, což se jim zdařilo a 24 čeští dělníci, již bydlili v hiesfeldské kolonii, se
vystěhovali. Při hromadné výpovědi z práce povstal teprve závod, by dělníci výpověď
odvolali, že závod se o to postará, že nikdo školní plat platit nebude, a kdyby to u obce
nezmohli, že závod bude platit školní plat sám atd. – Naši postižení krajané, kteří většinou
byli členy spolku Lidumil ve Sterkrade, usadili se v Camparbruchu, kde v krátké době založen
bude krajanský spolek.
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1912 červen 9, Hattingen. Ustavující schůze spolku Probuzení v Hattingenu
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 18, 6. 7. 1912, s. 5, Z Hattingen (Ruhr)
Jsme povinni sděliti české zahraniční veřejnosti, že náš spolek Probuzení byl úředně povolen.
Dne 9. června konali jsme první řádnou valnou hromadu za přítomnosti 22 členů a dvou
hostů. Zprávy jednatelská, pokladní a knihovní uznány za správné. Knihovna obsahuje 27
svazků. Spolek čítá 28 členů a 10 členek. Za hlavní funkcionáře zvoleni tito krajané:
předsedou Vincenc Nosek, jednatelem Karel Holešovský, pokladníkem František Hornof.
Spolek náš pracuje od února, ale činnost za tuto dobu není valná, neboť jsou nám kladeny
v cestu různé překážky, které jsme museli překonati. A nyní, krajané, když máme spolek
povolený, což bylo dříve výmluvou, musíme hledět, abychom to, co jsme promeškali, hleděli
nahraditi. Proto buďme všichni dobrými pracovníky, a zvláště na vás, funkcionáře, se
obracíme, abyste dobrým příkladem předcházeli, a různé ty zlozvyky, které jsou mezi námi
zakořeněny. Hlavně karbanu zanechte, neboť i ta nejnevinější hra ducha zatemňuje a přivádí
do různých výstředností. A z této pohnutky dovoluji si na členy, jakož i na krajany mimo
spolek, kterých jest zde značný počet, apelovati, aby zanechali liknavosti a byli pamětlivi
toho, že jen tehdy se dočkáme zdaru společné práce, když jeden každý bude si vědom svých
povinností a bude pracovati ve směru, který jsme si vytkli. Zanechme nesvárů a osobních
sporů a pracujme k tomu, abychom se stali řádnými členy nejen slovem, ale i skutkem. Jen tak
nám bude možno čeliti našim nepřátelům a kráčeti vpřed. S důvěrou hledím proto vstříc naší
budoucnosti, jež znamenati bude pro nás lepší hmotnou i duševní existenci.
Veškeré zásilky určené pro náš spolek buďtež zasílány na adresu: Vincenc Nosek, Linden
(Ruhr), Baak No. 181.

1912 červen 23, Radbod. Valná hromada spolku Svornost po velkém důlním neštěstí
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 18, 6. 7. 1912, s. 5, Z Radbodu
Českoslovanský spolek Svornost pořádal 23. června svoji řádnou valnou hromadu, ve které
podán byl následující přehled z činnosti spolkové: Ku spolku se přihlásilo 91 členů, a sice 68
mužů a 23 žen. Z těchto odcestovalo neb bylo vyloučeno 24 osob. Konány byly tři valné
hromady, 10 členských schůzí, 10 výborových. Přednáška konána jedna na téma: Účel
zahraničních spolků, a přednášel kr[ajan] Plecitý. Zábav konáno bylo pět, a sice dvě divadelní
představení, mikulášská zábava pro dítky a dva večírky. Pokladní příjem činil 828,99 marek,
vydání 781,82 marek, hotovost 47,17 marek. Do výboru zvoleni: Emil Souček předsedou,
Josef Drmla pokladníkem a Josef Lochovský jednatelem. Z této stručné zprávy jest viděti, že i
zde v tomto místě hrůzy, které jest tak černě zaznamenáno v dějinách hornictví, neb i zde
našlo šestnáct našich krajanů svůj hrob 800 metrů hluboko pod zemí, se ujal strom
sebevědomí a poznání. Však v poslední době zakroužil nad naší osadou „černý pták“ a někteří
naši hrdinové, z obavy snad, že by je mohl „vyštípati“, neb snad z dědičné zatíženosti táhnou
za ním, namístě aby jako čeští lidé stáli ve spolku krajanském. Přesto, krajané, hlavy vzhůru.
ruku na srdce a svorně do práce. Veškeré spolkové dopisy a zásilky řízeny buďtež na
následující adresu: Josef Lochovský, Rautenstrauchstraße 70 in Hövel, Westfalen.
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1912 konec června, Německo. Ztížená situace českých vystěhovalců v Německu po
národnostních výtržnostech v Praze v době všesokolského sletu
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 19, 20. 7. 1912, s. 3, Případ buršáckých výtržností v Praze a
říšskoněmecký tisk
[…] Právě o slavnostním dnu vyprovokovali pověstní pražští buršáci na Příkopech výtržnost,
která však vzhledem ke klidné povaze účastníků slavnosti neměla žádných větších následků.
Zato však v německém tisku byla využitkována přímo hnusným způsobem ku štvanicím vůči
Čechům. Událost tato našla ohlas i v německém tisku v říši, který odložil tak často
vyhlašovanou seriosnost, a aniž by podložil zprávy nejnutnějším vyšetřením, rozhoupal
všechny vlastenecké zvony nad postavením svých bratří v Praze, kde německé studentstvo prý
českou lůzou hrozně znásilněno. Všechny listy a plátky snažily se učinit z pražské výtržnosti
sensaci dne, přetrumfujíce se v řízných výrazech o „české lůze“. Rozneseno o Češích opět to
nejškaredější, co péro může napsat, nezapomenout též upozorniti na jejich známé přísloví:
Pomsta je sladká! Namířeno tu ovšem pouze na nevinné vystěhovalce v Německu, kteří mají
jako vždy odnést výprask za chlapecké rozmary nerozumných studentů v Praze. Samozřejmě
utrpí hlavně dělníci, aby jejich již tak smutné postavení emigrantů bylo ještě více ztrpčováno.
Náš list poukázal na to vždy z věcného stanoviska, neohlížeje se vpravo ani nalevo, bez
obavy, že upadne někde v nemilost.

1912 červenec 7, Meerbeck. Zpráva o činnosti spolku Český vystěhovalec a o Husově oslavě
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 18, 6. 7. 1912, s. 5, Meerbeck-Moers
(Zpráva za prvé pololetí 1912). Českoslov[anský] čtenářsko-divadelní spolek Český
vystěhovalec čítá 158 členů, z nichž je 117 mužů a 41 žen. Přistoupilo 24 mužů a 3 ženy,
odcestovalo 9 mužů a 3 ženy. Spolkový příjem na příspěvcích a zápisném činil 223,50 marek,
ze zábav 293,65 marek, na dobrovolných příspěvcích 2,33 marky, úhrnný příjem 519,49
marek. Na podporách vyplaceno bylo 260,60 marek. Schůzí konáno za toto pololetí 13 a
navštíveny byly úhrnem 476 osobami. Průměrná návštěva schůzí 68 návštěvníků. Zábav
pořádáno celkem pět, a sice: jedna základní slavnost, dvě divadelní představení, jednu zábavu
uspořádaly naše krajanky a jednu naše mládež. Dopisů došlo 44, odesláno bylo 33. Co se týče
činnosti vzdělávací a výchovné, vykonáno vše, co bylo v síle naší, a s radostí můžeme
pohlížeti zpět na vykonanou naši práci. Jest jen na našich krajanech a krajankách, aby svorně
a vytrvale pracovali tak i nadále, by v budoucnosti mohli jsme se ještě s lepšími výsledky
vykázati. Za vaši práci a obětavost volám vám všem pracovníkům srdečné „Na zdar!“
Dne 7. července uspořádal spolek na oslavu mistra Jana Husa poučnou přednášku a poté
sehrán divadelní kus Trestanci na Špilberku. Kus, který byl sehrán našimi ochotníky, zanechal
v účastnících hlubokého dojmu a v mnohém oku při sledování děje zaleskla se slza. Také
proslovené básně, jakož i přednes písní našeho sboru tamborašů daly vycítiti hloubku
pochopení pro význam večera, a celý průběh slavnosti nasvědčuje, že naše mladá generace
vzbuzuje naději pro činnosti další. Jen vytrvale dále!
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1912 červenec 19, Duisburg. Policejní zpráva o prohlídce protokolů spolku Kladno
= Městský archiv Duisburg, fond 307, Spolkové záležitosti č. 621, Český vzdělávací spolek
Kladno (překlad z němčiny)
Kniha spolkových protokolů byla podrobena důkladné prohlídce za přizvání tlumočníka.
Podle různých protokolů se ve spolkových schůzích projednávají jen záležitosti, které se
vztahují k účelu spolku uvedenému ve stanovách. Chybějí tudíž podklady, které by
opravňovaly domněnku, že spolek sleduje vedle zábavní činnosti také jiné cíle. Od vyžádání
seznamu členů je možné zatím upustit, místo toho se jako vhodné jeví další sledování spolku,
zejména u příležitosti schůzí.
Pogundke

1912 červenec 27, Düsseldorf. Pololetní zpráva Českoslovanského spolku Hus
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 21, 17. 8. 1912, s. 7, Z Düsseldorfu
Českoslovanský spolek Hus konal dne 27. července t.r. pololetní valnou hromadu za
přítomnosti 15 členů a tří hostů. Z činnosti spolkové vyjímáme: Spolek čítá 19 členů, jednu
členku a jednoho čestného člena, kr[ajana] Václava Černého v Hildesheimu. Přistoupili čtyři
členové a jedna členka, odcestovalo devět členů a jedna členka. Konáno bylo sedm členských
schůzí a několik schůzí výborových. Schůze tyto byly navštíveny 104 krajany. Největší
návštěva 22, nejmenší 10 krajanů. Dopisů jsme obdrželi 43, odeslali 23. Pokladní zpráva:
příjem 217,38 marek, vydání 145,03 marek. Hotovost pokladní 72,35 marek. Knihovna čítá
218 knih vázaných a mimoto různé nevázané knihy a brožury. Přednáška pořádána jedna, a to
na téma „Dělnické hnutí za hranicemi“. Též pořádána jedna masopustní zábava. Do výboru
zvoleni krajané: Jar. Hejna předsedou, V. Kadlec místopředsedou, Jar. Vokál jednatelem,
Josef Černovský pokladníkem. Krajané! Ač spolek náš čítá malý počet členů, mohla by
činnost spolková býti mnohem větší, jen kdybychom všichni přiložili ruce k společné práci a
nespoléhali se na jednotlivce. Pročež, krajané, navštěvujme řádně členské schůze, hleďme si
vice spolkové činnosti a pak zajisté bilance naše za příští pololetí bude uspokojivější. Veškeré
dopisy zasílány buďtež na adresu: Jaroslav Vokál, Düsseldorf, Burgplatz 10.

1912 červenec 28, Selm-Beifang. Ustavení Českého zábavního spolku Probuzení
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 21, 17. 8. 1912, s. 7, Selm-Beifang
Dne 28. července konal náš nově založený spolek Probuzení svoji ustavující valnou hromadu
za přítomnosti 37 krajanů. Krajan Josef Svoboda zahájil tuto o třetí hod[ině] odpol[ední]
s udáním denního pořadu, sděliv, že stanovy vzaty byly úřady na vědomí. Do výboru byli
zvoleni krajané: předsedou Karel Taibner, jednatelem Josef Svoboda, pokladníkem Josef
Anderle. Základ spolku jest položen. Nyní jest na veškerých krajanech v místě, aby každý
jednotlivec přiložil ruku k dílu s heslem: „Svorně kupředu“. Jest na nás, abychom si v místě
vybudovali spolek, jenž by nám skýtal vzdělání a radost pro nás, české emigranty. Bude-li
z vás každý míti dosti chuti a lásky k životu společenskému, může nám spolek náš přinésti
dosti dobrých pomůcek na cestu životem. Pročež každý s chutí a láskou na své místo. Schůze
pořádají se následovně: každou druhou neděli v měsíci členská, čtvrtou neděli v měsíci
výborová. Zároveň prosíme místní krajany, aby přispěli nám k zakládání knihovny, za čež jim
vzdáváme předem vřelý dík. Dopisy týkající se spolku zasílány buďtež na adresu: Karel
Taibner, Breiterstraße No. 4, Selm-Beifang (Westfalen). Místnost spol[ková]: Gasthof
Wellenkamp.
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1912 červenec 28, Suderwich. Půlroční zpráva Českoslovanského spolku Česká Šumava
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 21, 17. 8. 1912, s. 7, Ze Suderwichu
Dne 28. července t.r. konal spolek Česká Šumava řádnou pololetní valnou hromadu. Minulé
pololetí konal spolek šest členských schůzí, jednu řádnou valnou hromadu, pět výborových
schůzí, jednu základní slavnost. Do výboru byli zvolení následující krajané: Václav Bezděk,
předseda; František Eisman, jednatel; Tomáš Rada, pokladník. Dopisy buďtež zasílány na
adresu: Václav Bezděk, Moltkestraße No. 1, Suderwich. – Krajané, kteří jste až dosud ku
spolkové činnosti nečinně přihlíželi, nebuďte netečni vůči našim snahám, neskládejte ruce
v klín, ale pomozte nám odklidit překážky, jež znesnadňují cestu k našemu cíli. Nenechme
vzrůstati osobní nenávisti a pracujme společně a s láskou krajan ku krajanu. Hleďme,
abychom v příští zprávě podali důkaz své činnosti a dobré vůle. Plňme každý svoje povinnosti
přesně a svědomitě. Nuže, s chutí do práce. Na zdar!

1912 červenec 28, Heringen. Pololetní zpráva Českoslovanského spolku Havlíček Borovský
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 21, 17. 8. 1912, s. 7, Z Heringen
Českoslovanský spolek Havlíček Borovský konal dne 28. července pololetní valnou hromadu.
Dle výkazu čítal spolek 42 členů a 10 členek; z těch odcestovalo 7 členů a jedna členka.
Spolek pořádal dvě zábavy. Jmění spolku obnášelo 375,78 marek, z toho vydáno 301,65
marek, zbývá 74,13 marek. Knihovna spolková čítá 60 svazků v ceně 100 marek. Do výboru
zvoleni: předsedou František Churánek, jednatelem František Šebek, pokladníkem Václav
Špiner. Veškeré dopisy týkající se spolku zasílány buďtež na adresu: Frant. Šebek in
Vieschenhofen, Neue Kolonie 87a, bei Hamm in Westfalen.

1912 červenec 28 – září 29, Lintfort. Ustavení Českého zábavního a vzdělávajícího spolku
Prokop Veliký a změny ve vedení spolku
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 23, 14. 9. 1912, s. 5, Z Lintfortu
Oznamujeme, že jsme založili spolek pod názvem Prokop Veliký. Krátce po ustavující valné
hromadě, konané dne 28. července 1913, nám odešli přední funkcionáři, ve které jsme
skládali důvěru, takže jsme byli nuceni svolati pokračující valnou hromadu k doplnění
výboru. Do výboru byli zvoleni hlavní funkcionáři, krajané: předsedou Alois Mifek,
jednatelem Josef Horáček, pokladníkem Jan Lenc. Veškeré dopisy týkající se spolku Prokop
Veliký buďtež zasílány na adresu: Josef Horáček, Linfort, Moerserstraße, Nro. 385, kraj
Moers, Rheinland. Dále promluvil kr[ajan] Fr[antišek] Wagner o účelu zahraničních spolků a
Sekretariátu. Nato bylo usneseno přistoupení do Sekretariátu a úmrtní pokladny v Praze.
Nadále oznamujeme všem krajanským spolkům při Sekretariátu v Praze sdruženým, že
pořádáme svoji základní slavnost dne 29. září 1912 v hostinci pana Gardemanna v KampeBruchu o třetí hodině odpolední. Zvláštní pozvánky jsme nerozesílali a doufáme, že krajanské
spolky vezmou toto na vědomí a nás v započaté práci posílí. Krajané, kteří jedou drahou,
mohou jeti do Repelen a pak zvláštním vlakem až do Lintfortu na šachtu. A teď ještě slovo ke
krajanům v Lintfortě: Zanechte všech osobních sporů, které nás jen v započaté práci zdržují a
život spolkový otravují. Vzchopte se všichni jako jeden muž a pracujte na započatém díle
svorně a s láskou, abychom nejen získávali krajany mimo spolek stojící, ale abychom z nich
vychovali bojovníky znalé dělnické cti a též své povinnosti. Doufáme, že úkolu, jaký jsme na
sebe vzali, plně dostojíme, a že budeme kráčeti za heslem všech proletářů: „Rovnost, volnost,
bratrství!“ K čemuž voláme hřímavé „Na zdar!“
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1912 srpen 23, Gerthe. Rozloučení s obětí důlní katastrofy na dole „Lothringen“ a výzva ke
sbírce pro pozůstalé členy hornických rodin
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 23, 14. 9. 1912, s. 5, Z Gerthe
Mám povinnost oznámiti naší české zahraniční veřejnosti, že doprovodili jsme opět jednoho
krajana na poslední cestě, který se stal též obětí zdejší katastrofy na dole „Lothringen“.
V pátek 23. srpna zemřel po velkých bolestech na popáleniny kr[ajan] Václav Jerman, rodák
z obce Družec u Kladna, ve stáří 46 let, zanechav po sově vdovu a pět dítek; týž pracoval zde
dva měsíce. Dále kr[ajan] Václav Dvořák zanechal po době šest dítek, Jan Evan čtyři dítky,
Václav Brožík pět dítek. Ze zemřelých byli dva členy krajanských spolků. V úterý odpoledne
konal se pohřeb zemřelého kr[ajana] Jermana; ale přitom musíme ukázati našim zahraničním
Čechům, jakou cenu má Čech za hranicemi. Z domácího dělnictva nepřišel nikdo na pohřeb a
závodní ani nechtěl dovolit, abychom my ho šli doprovodit, aby ho neměl ani kdo do hrobu
položit. Avšak členové našeho spolku Přemysl, přestože kr[ajan] Jerman nebyl jeho členem,
doprovodili ho ve velkém počtu členů a členek a zakoupili mu též věnec. – Obracíme se na
naši českou zahraniční veřejnost, aby nám byla nápomocna a zahájila ve prospěch
pozůstalých vdov a sirotků sbírky, neboť náš spolek, nedávno založený, jest slabý a nemá
dostatek finančních prostředků, aby mohl všecky podpořit. Poněvadž následkem katastrofy
někteří členové odcestovali, byli jsme nuceni svolat mimořádnou valnou hromadu, kde výbor
doplněn. Jednatelem zvolen Václav Kraus, pokladníkem Josef Brož. Dopisy zasílány buďtež
na jednatele Václava Krause, Holthausen bei Gerthe, Helwegstraße 21, l[etzte] P[ost] Gerthe
bei Bochum.

1912 srpen 31, Barmen. Kritická situace ve spolku Svatopluk Čech a jeho odbočkách
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 22, 31. 8. 1912, s. 5, Z Barmen
Těžké chvíle doléhají na náš spolek Svatopluk Čech v Barmen. Rána za ranou se řítí, jako by
se jednalo o pohřbení ostrůvku ve vodách oceánu. Před nedávnem smrt vzala nám krajana
Reisingera, nato téměř celá odbočka Schwelmská odebrala se celá za prací do jiného místa,
v níž jsme ztratili mnoho dobrých členů s čilým důvěrníkem jejím, krajanem Mindlem. Dnes
náleží minulosti též bývalá odbočka v Solingenu, která hostila mnoho dobrých lidí a kteráž
byla minulého roku hlavní bází spolku. V poslední době odcestoval nám krajan F. Kubant,
jenž byl prvním spolkovým pracovníkem mezi členy našeho spolku a náležel k nejčilejším
spolkovým agitátorům v Porýní. A tak, když vše toto a jiné ještě máme na mysli, tu není
možno říci jinak, nežli že těžké chvíle nám nastaly, a jen usilovnou prací mezi krajany zde
žijícími, získáváním nových členů spolku Svatopluk Čech, možno tuto ztrátu zmírniti.
Krajanům našim budiž příkladem v životě spolkovém krajan Kubant, jehož všichni rádi
vzpomínáme a přejeme mu v domovině mnoho zdaru, by bral se dále cestou nastoupenou za
ideály lidu dělného, za snahami socialistickými. Též krajanům odcestovalým ze Schwelmu
voláme v jejich novém působišti „Mnoho zdaru a štěstí!“ „V práci a vědění jest naše spasení!“
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1912 září 1, Německo. Zvyklosti českých vystěhovalců v hostincích v zahraničí
= Vlast (Berlín), roč. 26, č. 9, 1. 9. 1912, s. 6, Jak poznáte Čecha v cizině
Ať zavítáte kamkoliv na celém světě, hned vypátráte, sedí-li u stolu nějaký krajan. Člověk,
který – když snědl maso, jí také ještě omáčku a houskou nebo chlebem ji z talíře vytírá, až se
talíř leskne, jako by ho byl pes olízal – to je Čech, i kdyby nebyl promluvil. To nedělá žádný
jiný národ, jen český.

1912 září 12, Vídeň. Ministerský tajemník v rakousko-uherském ministerstvu zahraničí Alois
Marquet shrnuje důvody, proč bývalý ministr hrabě Alois Lexa Aehrenthal (zemřel 17. února
1912) upustil od naléhání na říšskoněmecké úřady v záležitosti vypovídání rakouských
státních příslušníků z Pruska
= Rakouský státní archiv Vídeň, Domácí, dvorský a státní archiv, fond Ministerstvo zahraničí,
Všeobecná registratura, F 31: Dělnictvo 1896–1918, Německo, kart. 35, čj. sine/1912,
koncept (překlad z němčiny)
Výjimečná opatření pro zahraniční dělníky v Prusku
Měl jsem rozhovory se sekčním šéfem baronem Callem [zu Rosenberg und Kulmbach] a
velvyslancem Tschirschkym, které nehledě k bezvýznamným ústupkům proběhly
bezvýsledně. Bylo to zaviněno jednak naším mnohaletým pasivním postojem vůči postupu
pruské vlády v otázce zahraničních dělníků, což v Berlíně utvrdilo náhled, že my o tyto
otázky neprojevujeme hlubší politický a hospodářský zájem, jednak tehdejší politickou
konstelací, která se hraběti Aehrenthalovi v předvečer anekční krize* nezdála být vhodná
k tomu, aby ve vztahu k německé vládě vystupoval příliš rázně. Další průběh anekční aféry
způsobil úplné zastavení příslušných jednání a teprve nějaký čas později byla využita
příležitost blížícího se zasedání delegací** k tomu, aby se tyto otázky vůči pruské vládě
znovu vznesly. […]
Marquet
Uloženo ad acta 20. IX. [19]12
* V říjnu 1908 anektovalo Rakousko-Uhersko okupované území Bosny-Hercegoviny a předpokládalo
diplomatickou podporu Německé říše proti kritice ze strany Ruska a Srbska
** Zasedání delegace rakouské říšské rady o zahraniční politice s ostrou kritikou vypovídání rakouských
státních příslušníků z Pruska se konalo v Budapešti od prosince 1910 do března 1911

1912 září 14, Recklinghausen. Výroční zpráva Českého pěvecko-vzdělávacího spolku Jarost
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 23, 14. 9. 1912, s. 5, Z Recklinghausenu
Český pěvecko-vzdělávací spolek Jarost v Recklinghausenu pořádal svoji celoroční valnou
hromadu. Spolek čítá celkem 73 členů činných. Ve spolkové knihovně nalézá se 89 kněh.
Celkový příjem za uplynulý rok činí 889,32 marek, vydání 726,48 marek; pokladní hotovost
obnáší 170,84 marek. Předsedou zvolen byl Martin Cubr, jednatelem Josef Brejcha,
pokladníkem Tomáš Němeček. Veškeré dopisy spolku se týkající zasílány buďtež na adresu:
Martin Cubr, Recklinghausen, Horneburgerstraße 134.
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1912 září 14, Sandhofen. Vnitřní rozpory v krajanském spolku Pokrok
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 23, 14. 9. 1912, s. 5, Ze Sandhofen
Náš spolek Pokrok v poslední době prodělává dosti značnou krizi. Větší počet členů stál delší
dobu ve stávce, která skončila nezdarem, což mělo za následek, že řada členů, mezi nimiž byli
dobří naši pracovníci, nám odcestovala, a za druhé k tomuto zlu druží se nesvornost v řadách
těch, kteří zde zůstali. Máme i my co činiti se starou vlastností českou, nesnášenlivostí a
neústupností krajanů ve věcech osobních. Podobné záležitosti však zanášejí se do spolku,
který tím trpí, a velké míře béře se pak chuť k práci těm, kteří pracovati chtějí. Krajané naši
měli by si již jednou navyknouti, že osobní záležitosti mají si vyříditi mimo spolek mezi
sebou a podobnými neotravovati spolek. Krajané, učiňme tak již jednou! Zanechte všech
nedůstojných sporů, dbejme toho, abychom v cizině vystupovali svorně a jednotně, neboť
jinak nám činnost naše nepřinese žádného ovoce. Navštěvujte spolkové schůze, podporujte
spolek v jeho činnosti.

1912 září 14, Radbod. Obtížná situace krajanského spolku Svornost
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 23, 14. 9. 1912, s. 5, Z Radbodu
Před krátkým časem u nás v Radbodě, tak pověstném místě, vyrostla větev našeho národa.
Největším mým potěšením vždy bylo patřiti na vzornou práci a ušlechtilost našich členů.
Nyní však stihla nás rána – musím říci: pro naše místo nezhojitelná – nejlepší naše síly nám
odešly a zbytek českých exulantů bolestně na jejich odchod vzpomíná. Doufám však, že naši
čeští proletáři, naši milí krajané budou státi v řadách bojovníků i tam daleko, v domovině.
Přeji jim mnoho zdaru ve vlasti. Již uzrál hořký klas, snad sejdeme se zas.
Za spolek: Emil Souček, t.č. předseda
1912 září 15 – říjen 13, Ickern. Mimořádná valná hromada a další činnost Jednoty
zahraničních Čechů
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 23, 14. 9. 1912, s. 5, Z Ickern
Následkem odcestování velké části členů výboru konal náš spolek Jednota zahraničních
Čechů mimořádnou valnou hromadu, ve které provedena byla doplňovací volba výboru. Za
předsedu zvolen V. Šefl, za jednatele V. Pokorný, za pokladníka Fr. Amler. Jelikož ale nově
zvolený jednatel koncem min[ulého] měsíce odcestoval, přejal jeho funkci místojednatel
Bedřich Svoboda, Kampstraße 10, na kteréhož veškeré dopisy spolku se týkající zasílány
buďtež. Dále oznamujeme okolním krajanským spolkům, že dne 15. září konáme spolkovou
taneční zábavu a dne 13. října uspořádáno bude divadelní představení, při kterém sehrán bude
kus „Na statku a v chaloupce“. A nyní několik slov k vám, krajané v Ickern. Zájem spolku
vyžaduje toho, abyste lépe navštěvovali jak výborové, tak měsíční schůze. Učiňte tak!
Nedbejte jednotlivců, kteří štvou proti našemu spolku a kteří mají zájem na to, aby nás mezi
sebou rozeštvali a naše dílo mařili. Jako všude krajané naši věnují se práci spolkové, čiňte i vy
tak, pracujte, aby spolek náš mohutněl a vyvíjel co možná nejlepší činnost. Svorně a
spojenými silami spějme k cíli, který jsme si vytkli. Vzdělávejme se! […]
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1912 říjen 13, Essen. Činnost a kritika nekázně některých členů Českého vzdělávacího
zábavního spolku Havlíček
= Český vystěhovalec, roč. 8, č. 23, 14. 9. 1912, s. 5, Z Essenu
Český vzdělávací zábavní spolek Havlíček v Essenu pořádá dne 13. října posvícenskou
zábavu v hostinci pana Schürmanna, Beisingstraße 15. Zveme všechny krajany a příznivce.
Hudba z Essenu pana Moldera. – Dále jest politování hodné, že někteří krajané si vypůjčili
knihy, ačkoliv jest to již delší dobu, doposud ještě vypůjčené knihy neodevzdali. Vyzýváme
ony krajany, aby knihy odevzdali, jinak jsme nuceni uveřejnit je plnými jmény jako
poškozovatele spolku. Knihy mají vypůjčeny i krajané, kteří už u našeho spolku nejsou. Jest
též žádoucno, aby byly naše schůze lépe navštěvovány a včas, neboť povinnost každého
řádného krajana jest, pracovati jen pro dobro spolku vždy a všude.
Výbor

1912 listopad 17, Bochum. Ustavující valná hromada České besedy v Bochumu
= Archiv Náprstkova muzea Praha, fond Československý ústav zahraniční, 103/2
Vlast (Berlín), roč. 36, č. 12, 1.12.1912, s. 5–6.
Protokol 1. řádné valné hromady, odbývané v neděli dne 17. listopadu 1912 o 4. hodině
odpoledne v místnosti hotelu „Zum weißen Rössl“ na přítomnosti 13 členů a pěti hostů
z Barmen a Düsseldorfu.
Prozatímní předseda kr[ajan] Jukl zahájil valnou hromadu přivítáním členů i nám milých
hostů a žádá prozatímního jednatele, kr[ajana] Pomahače, by přečetl zprávu jednatelskou od
počátku založení spolku, která zní: Několik málo jednotlivců to bylo, kteří se zasazovali o
založení českého spolku v Bochum. Byli to zejména kr[ajané] Jukl, Pomahač, Bendl a Tangl,
kteří mezi sebou o možnosti existence českého spolku hovořili. Po konečných průtazích a
poradách sešlo se 25. srpna 1912 deset krajanů v bytě kr[ajana] Jukla, a sice: Bendl, Tangl,
Pomahač, Jukl, Suchánek, Levý, Pešek, Volf, Kadlec a Sedlák ku vzájemné poradě. Krajan
Pomahač vysvětluje možnost českého spolku zde a praví, že dopsal do redakce Vlasti, by
laskavě zaslali vzor stanov českých zahraničních spolků, což z Berlína kr[ajan] Polák milerád
zaslal s přáním všeho dobra. Též pan Emil Švagrovský, jednatel Kruhu přátel zahraničních
Čechů Frič v Praze, dozvěděv se od krajanů z Berlína o založení českého spolku zde, zaslal
vřele psaný lístek, bychom jen spolek založili, že oni budou první, kteří knižně nás podpoří.
Jen o to nás snažně žádá, abychom založili spolek s vynecháním otázek politických neb
náboženských, potom že bude spolek náš vzkvétat k radosti jak naší, tak i jejich.
Na oné poradě usneslo se šest krajanů, že vypracují stanovy, a v bytě kr[ajana] Pomahače
sešli se 28. srpna, kdež stanovy ony vypracovány. Ještě týž den obstarána spolková místnost,
a sice v restauraci „Wittelsbach“ ve Wittelsbacherstraße. Na neděli 1. září usneseno hned
sezvat známé krajany ku společné schůzi. Ke schůzi té dostavilo se 11 krajanů a krajan
Pomahač přečetl vypracované stanovy. Tyto po malých změnách přijaty a zaslány 2. září do
Berlína k výboru Svazu zahraničních českých spolků k přeložení, což nám již dříve slíbeno
bylo. Měl býti v této schůzi zvolen též prozatímní výbor, ale následkem malé účasti z toho
sešlo. Bylo pouze usneseno zahájiti usilovnou agitaci za účelem získání členů. Vypsáno bylo
tedy z adresní knihy na 30 českých jmen a zaslány lístky všem s pozváním do společné
schůze na den 22. září. K této schůzi sešlo se 14 krajanů a též krajané z Barmen, ale bohužel
na agitační lístky ani jeden nepřišel. V této schůzi zvolen prozatímní výbor, a sice: za
předsedu kr[ajan] Jukl, za místopředsedu kr[ajan] Vlček, za jednatele kr[ajan] Pomahač a za
pokladníka kr[ajan] Nentvich.
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Přeložené stanovy došly 26. září a 30. září podány byly na policejní presidium a na městský
magistrát zde. Z polic[ejního] presidia obdrželi jsme již 3. října vyrozumění, bychom se
dostavili, totiž předseda a jednatel, tamže skrze založení České besedy zde. Pan polic[ejní]
rada tázal se nás na účel spolku; po vysvětlení, že nemůžeme jiného říci, nežli co ve
stanovách stojí, a že jsme jako člen Svazu zahraničních českých spolků samozřejmě spolkem
pouze humánním, chtěl mít ještě další vysvětlení o Svazu, o jeho účelu a cíli. Požádán tedy
Svaz, by vyhověl jejich žádosti a dopsal na polic[ejní] presidium přímo, což též bylo
s ochotou učiněno, a i my o tom vyrozuměni byli. Po tomto vysvětlení byli jsme již po
starosti, že by spolek povolen snad nebyl, a povolali jsme další schůzi na den 27. října. K této
schůzi sešlo se 13 krajanů a promluveno o celkové situaci spolku. Ustanoveno ihned datum
valné hromady, a sice na den 17. listopadu. Po valné hromadě usneseno pořádati večírek pro
členy a jimi uvedené hosty, spojený s přednáškou kr[ajana] France z Barmen o účelu českých
zahraničních spolků. Poněvadž dosavadní místnost v restauraci „Wittelsbach“ nám
nevyhovovala, usneseno hledati jinou, kteroužto krajané Macharáček, Vlček a Pomahač
nalezli v hotelu „Zum weißen Rössl“, roh Rott- a Kaiserstraße. Na tuto valnou hromadu
pozvány krajanské spolky v Barmen, Düsseldorfu a v Kolíně n[ad] R[ýnem]. Z Düsseldorfu
došla nás mezitím pozvánka ku čtyřleté jejich slavnosti na den 10. listop[adu], a proto
kr[ajané] Macharáček, Pomahač a Bartoš za naši Besedu se slavnosti té zúčastnili a odnesli
sobě ten nejlepší dojem.
Poněvadž den valné hromady se blížil a od polic[ejního] presidia nic nedocházelo, povoluje-li
se spolek či ne, došli kr[ajané] Jukl a Pomahač přeptati se na polic[ejní] ředitelství, jak se
vlastně věci ty mají. Pan polic[ejní] rada odvětil, že dosud nemůže nic určitého říci, že ještě
dopsal na policejní presidium v Berlíně, což ono o Svazu soudí. Potom prý dostaneme určitou
odpověď, což se stane v několika dnech, bychom se přišli přeptati ještě jednou během týdne.
Byl tedy kr[ajan] jednatel sám pro určitou odpověď a bylo mu sděleno, že se spolek povoluje,
bychom jen opis každého protokolu zaslali na policejní ředitelství a každého nového člena
bychom též přihlásili. Ostatně prý to dostanem ještě písemně. Spolek dnes čítá o první valné
hromadě 18 činných členů, mezi nimž dvě krajanky. Od počátku založení spolku po dnešní
valnou hromadu přijmuto bylo 5 lístků a 12 různých dopisů a vydáno bylo 60 lístků a na 20
různých dopisů, mezi nimiž dva opisy stanov. Beseda dostává prozatím 10 čísel Vlasti.
Tím zpráva jednatele skončena. Před zprávou svojí kr[ajan] jednatel několika nehledanými
slovy účel spolku objasňuje a hlavně nabádá krajany ku společné práci pro dobrou věc.
Zprávu pokladní přečetl kr[ajan] Vlček: Příspěvky a zápisné vynesly 35,75 marek, k tomu dar
Besedy z Kolína na knihovnu v obnosu 5 marek. Vydání bylo: za poštovné kr[ajanu] jednateli
od začátku založení spolku po dnešní valnou hromadu 4,60 marek. Po těchto zprávách děkuje
kr[ajan] Macharáček funkcionářům za jejich námahu a přikročeno k volbám: Josef
Macharáček, předseda; Josef Nentvich, místopředseda; Antonín Pomahač, jednatel; Jindřich
Bendl, pokladník; František Jukl, knihovník, Jan Vlček a Josef Pešek, náhradníci. Usneseno
přistoupit ke Svazu českoslovanských spolků zahraničních v Berlíně. Současně vysloven dík
krajanům z Benrathu a Düsseldorfu za návštěvu, kr[ajanu] Kopečkovi za přednes „Maryčky
Magdonovy“ a kr[ajanu] Tůmovi za hudební část programu, směs národních písní.
Antonín Pomahač, jednatel
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1912 prosinec 8, Recklinghausen. Změny v Českém zábavním cyklistickém spolku
v Recklinghausen-Süd
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 1, 4.1.1913, s. 5
Český zábavní cyklistický spolek v Recklinghausen-Süd konal ve své spolkové místnosti u
pana Recklinga dne 8. prosince valnou hromadu. Zúčastnilo se jí 16 členů a 6 hostí. Pořad
valné hromady zněl: 1. Předčítání protokolu; 2. Zpráva pokladní; 3. Přijímání nových členů;
4. Volby výboru; 5. Volné návrhy. Do výboru byli zvoleni: předsedou Josef Šmíd,
místopředsedou H. Šmejkal, pokladníkem P. Hunal, místopokladníkem Josef Bláha,
jednatelem Stanislav Mudra, místojednatelem František Šefel, revisory a jízdními předáky
zvoleni František a Václav Vopatové, režisérem František Podradský, kolportérem Rudolf
Svoboda, delegátem František Hájek. Jednohlasně usneseno, aby spolek přistoupil
k Sekretariátu a zároveň aby odbíral časopis Český vystěhovalec, a to již od 1. ledna 1913.
Valnou hromadu ukončil krajan Mazanec provoláním další práci spolku „Na zdar!“

1912 prosinec 12, Castrop. Ustavení Českého zábavního spolku Vltavan
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 2, 18. 1. 1913, s. 5, Z Castropu
Dne 12. prosince 1912 sešlo se 18 krajanů z Castropu a okolí, aby poradili se o založení
krajanského spolku českého v Castropu. Do schůze, kterou zahájil kr[ajan] Těšínský, dostavili
se i zástupci krajanských spolků v Gerthe a Sodingen. K hlavnímu bodu denního pořádku
promluvil pak kr[ajan] Šlapák z Gerthe, který nám podal i obšírné informace nutné pro
zakládání spolku. Po přečtení došlých dopisů přikročeno k založení spolku, který na návrh
kr[ajana] Šaloma ponese jméno Vltavan. K předběžným pracím zvoleni následující krajané za
důvěrníky: V. Šalom, J. Hříbal, V. Bubla a F. Brabec. Všichni zvolení volbu přijali, načež
provoláno práci v nastávajícím spolu třikráte „Na zdar!“ Později dostavivší se kr[ajan] Šváb
ze Sterkrade podal nám ještě mnohou radu, objasniv též účel úmrtního fondu.

1913 leden 4, Brambauer. Důvěrník Antonín Ondráček komentuje vnitřní život českých
krajanských spolků v Porýní-Vestfálsku a jejich zájem o události v Čechách
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 1, 4. 1. 1913, s. 4, Krajanským spolkům v porýnskovestfálském obvodu
Čeští vystěhovalci žijící v tomto území, pravé průmyslové tepně Německa, pokud soustředěni
jsou v krajanských spolcích, bedlivě sledují každou důležitější událost ve staré vlasti, kam
nepoutají je pouze vzpomínky, nýbrž kam odkázáni jsou stálou příslušností. Řešení důležitých
hospodářských, politických i sociálních úkolů dotýká se jich právě tak jako občanů, kteří
podléhají přímo rakouským zákonům, kteří však jsou v té výhodě, že mohou působiti vlastní
rozvahou a silou na urychlení sociálních poměrů, což není popřáno vystěhovalcům v cizině.
Rušivý válečný ryk napnutě sledovali vědomější čeští vystěhovalci dle svojí možnosti. Mnohý
byl vytržen z práce, by dostavil se k tomu či onomu pluku, by hájiti šel zájem rakouského
blahobytu. Spletité zprávy v měšťáckých listech po celém Německu udržovaly velké napětí,
kusé nesouvislé projevy zahraniční politiky působily v Německu větší rozruch nežli
v Rakousku, kde každý projev potlačen byl přísnou censurou. Čeští krajané neovládající
německý jazyk odkázáni jsou pouze na výpovědi svých druhů. Velice malý počet je jich tak
šťastných, že mají finanční možnost odebírati česky psaný denní list, z kterého mohou
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dozvěděti se každou zprávu z parlamentu, což má veliký význam pro svoji důležitost, zvláště
při bídném uzavřeném životě v cizině.
Jsou ale též důležité otázky k uvědomění a řešeni pro české krajany žijící v Německu ku
vztahu vnitřního zařízení dle říšských zákonů. Neznalost jazyka nedovoluje každému, by
obeznámiti se mohl se zákony policejními, se zákony občanskými, by znal trestní zákony,
zákony pojišťovací v nemoci, úrazu neb v případě neschopnosti ku práci. Vzdor tomu, že
každý cizinec odváděti musí daně státní, obecní i příspěvky určené sociálnímu pojištění,
nenaskýtá se možnost, by vysvětlena byla jemu též práva za svoje povinnosti. Z těch důvodů
tvoří se spolky českých vystěhovalců, a přec není u mnohých městských policejních úřadů
dostatečného pochopení, proč chtějí ještě čeští cizinci svoje střediska. A v mnohých místech
tak důležitá výchovná práce mařena jest rozmarem policejního úřadu, neb ničena jest
nerozumem jednotlivých osob-také krajanů nesmyslným udavačstvím u policejních úřadů. Za
podobných okolností těžko budují se české spolky. Těžká jest výchova členů, namáhavá jest
agitace a znemožněna čilejší působnost.
Vše to neodstrašuje vytrvalé budovatele, protože vidí, že bez poučení žije český dělník živoz,
který není závidění hodný, že propadá mládež i dosti mužů netečnosti, zkáze nejen duševní,
též i hmotné, což připisuje se pak na účet všem nejen v cizině, nýbrž i v Čechách. Proto chtějí
čeští krajané využít každou příležitost ku vzdělání a poučení. Nynější doba od Vánoc až do 6.
ledna 1913 stanovena byla ku vzdělávacím přednáškám. Žel, že válečný ruch ve staré
domovině veškeré vědomé síly zadržel ku konání povinnosti ve svojí domovině a my v cizině
byli jsme zkráceni o vzácnou příležitost vědeckých přednášek. Dle určení měl řečník věnovati
se rozboru zákona o pojišťování a zařízení konsulátů rakousko-uherských v Německu, jich
práva a povinnosti oproti rakousko-uherským příslušníkům, jakož i obeznámiti české
vystěhovalce s důležitými zákony v Německu, by nikde z neznalosti nepřišli k trestnému činu.
Že tak důležité přednášky nemohl pořádat každý řečník, jest samozřejmé, proto, když nebylo
možno dostati spolehlivého vědátora, muselo býti od přednášek upuštěno až do nejbližší
doby, kdy bude příznivější příležitost. Do té doby musí býti již tak zkoušená trpělivost
českých krajanských spolků v porýnsko-vestfálském obvodu ještě prodloužena a zaměněna
v práci ku získávání nových členů.
Spolky, které neposlaly dle usnesní spolkových delegátů vyplněné dotazníky, nechť tak učiní
ihned, neboť počátkem roku uveřejněna bude bilance všech spolků v tisku a místa
nevyplněných budou zeti prázdnotou. Které spolky dotazníky ještě neobdržely, nechť se
přihlásí v nejbližším čase.
Důvěrník

1913 leden 5, Sodingen. Roční přehled úspěšné činnosti Českoslovanského zábavního spolku
Jan Hus a výzva k aktivní podpoře spolku
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 4, 15. 2. 1913, s. 7, Ze Sodingen
Spolek Jan Hus konal dne 5. ledna t. r. celoroční valnou hromadu, na níž přehlížena činnost
spolková za uplynulý rok. Z této pro zahraniční veřejnost uvádíme: Schůzí členských konáno
celkem 13, výborových 12, z nich výborové byly navštíveny plně a členské průměrně více jak
dvěma třetinami členstva; hostů nás navštívilo celkem 57. Spolek čítal koncem roku 26 členů
a 10 členek. Stav členstva je od posledního roku rozmnožen, ač následkem odcestování
vystoupilo více krajanů a mimoto dva zemřeli, jeden jako oběť při katastrofě na „Lothringen“.
Jelikož jsme členy úmrtního fondu, obdrželi jeho pozůstalí patřičnou podporu. Celkem pro
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své členy zprostředkoval a sám vyplatil spolek náš podpory v nouzi a neštěstí za uplynulý rok
165 marek. Pořádána též dětská slavnost, jakož i stromek pro dítky členů, dále spolkový výlet,
jedna přednáška i několik spolkových zábav a divadelních představení. Inventář spolku má
cenu 318,46 marek. Knihovna obsahuje 63 knihy, mimo brožury, vesměs poučného obsahu, a
použito jí bylo 112krát. Peněžní obrat za uplynulý rok jest: 812,29 marek příjmu a 760,70
marek vydání. Vedle obligatorního Č[eského] v[ystěhovalce] a Ž[enského] l[istu] odebírá
spolek různé poučné a vzdělávací časopisy, jakož pořizuje i nové knihy pro knihovnu. Při
volbě výboru zvoleni opět všichni staří funkcionáři s předsedou V. Vildem, jednatelem F.
Vopatem a pokladníkem A. Loutchánem.
Co se spolkového života týče, nutno doznati, že v mnohém lze zaznamenati zlepšení, ač,
bohužel, jsou ještě i mezi námi krajané, kteří nechtějí aneb snad nedovedou tu práci a celý
význam spolkového života pochopit, a místo přiložení ruky ku společné práci ji hledí ještě
ztěžovat. To jest asi výsledek naší práce zhruba. Ač jest nás málo, přece se jeví práce naše na
všech stranách. Jest to práce mravenčí, přece však i náš odpůrce musí doznati, že zahraniční
spolky ve spojení se Sekretariátem mají význam pro každého Čecha v cizině, a proto
apelujeme na vás, krajané, abyste spojenými silami a dobrou vůlí pracovali ještě k lepší
bilanci na příští valné hromadě, a ty netečné krajany, kteří kolem nás a s námi žijí, dobrou
agitací do našeho středu dovedli.
F[rantišek] V[opat]

1913 leden 5, Gerthe. Půlroční činnost Českého zábavního spolku Přemysl
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 2, 18. 1. 1913, s. 5, Gerthe
V neděli dne 5. ledna konal náš spolek Přemysl pro Gerthe a okolí svoji pololetní valnou
hromadu. Tuto zahájil předseda kr[ajan] Šlapák za účasti 35 členů a 7 členek, kde zjistiti jsme
mohli naši pololetní práci od založení spolku. Celkem konal spolek 18 schůzí, dva večírky,
dvě zábavy a výlet. Krajané všech těchto podniků se četně zúčastnili, často vítajíce ve svém
středu i krajany z okolí. Pokladna přijala 475,52 marek a vydala 423,48 marek. Spolek čítá 38
členů a 14 členek. Obligatorně odebíráme pro členy Čes[kého] vystěhovalce a pro členky
Ž[enský] l[ist], kromě toho pro spolek ještě několik časopisů. Do nového výboru zvoleni
Ant[onín] Souček předsedou, Jan Čadek jednatelem, Josef Doubek pokladníkem. Nyní ještě
slovo, krajané! Vstupujeme do nového období naší práce. Přivedeme-li si před něj poměry,
v kterých jsme před založením spolku žili, a uvážíme-li, oč jsme si náš jednotvárný život
zlepšili, tu musí nás všechny naplnit vědomí, že krajanský spolek má pro nás velikou cenu.
Právě tak ale musí v nás vzplanouti nadšení k další spolkové práci a uvědomovací činnosti
mezi krajany vůbec. Na dosavadní práci měl obrovský podíl zakladatel našeho spolku kr[ajan]
Václav Šlapák. Jeho obětavostí překonali jsme všechny těžké překážky při našem počátku, a
proto mu touto cestou při jeho odchodu z našeho středu za vše děkujeme. Jmenujíce jej naším
čestným členem, přejeme mu k další práci mezi krajany v cizině mnoho zdaru. – Dopisy na
spolek buďtež adresovány: J. Čadek, Gerthe bei Bochum, Castroperstraße 26b.
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1913 leden 5, Duisburg. Výroční zpráva a základní slavnost Českoslovanského vzdělávacího
spolku Pravoslav Veselý
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 4, 15. 2. 1913, s. 5, Z Duisburku
Dne 5. ledna t.r. pořádal Českoslovanský vzdělávací spolek Pravoslav Veselý celoroční
valnou hromadu za přítomnosti 16 členů. Po zahájení valné hromady sděluje kraj[an]
předseda, že za poslední rok konáno pět poučných přednášek na různá thema. Dále spolek
pořádal přátelský večírek a spolkovou vycházku do zdejších lesů, dvě taneční zábavy a oslavu
pětiletého trvání spolku, při které nás hojně navštívili krajané z okolních spolků. Celkový
příjem obnášel 455,30 marek, vydání 347 marek 23 pfeniků. Spolek pořádal v uplynulém roce
21 členských schůzí a dvě valné hromady, na nichž bralo účast 322 členů a 44 hostů. Dále
zaveden obligatorně pro všechny krajany Český vystěhovalec. Knihovna čítá 114 svazků
vázaných a používalo jí 20 krajanů. Spolek čítá 20 členů. Do výboru byli zvoleni následující
krajané: P. Pecháček předsedou, Fr. Šíp místopředsedou, J. Mrázek zapisovatelem, J.
Pecháček pokladníkem, J. Schreiber účetním.
Milí krajané! Jest tomu již více než pět roků, co české dělnictvo postavilo živý pomník
Pravoslavu Veselému v Duisburku nad Rýnem založením spolku. My tehdy při první schůzi
vytkli jsme se za úkol kráčeti v jeho započatém díle, avšak přemýšlíme-li o celé spolkové
činnosti, musíme si přiznat, že duševního vzdělání poskytl spolek našemu členstvu velmi
málo, vinou krajanů samých. My víme ze zkušenosti, že naše spolkaření bude míti jen tehdy
cenu, budou-li všichni krajané samostatně přemýšleti a pracovati nejenom slovy, ale i skutky.
Pozorujeme-li jen poslední tři léta, jak jeví se mezi ostatními zahraničními spolky potešitelný
zjev, že všude krajané uznávají důležitost a prospěšnost spolkové práce, tu musí nás zaboleti,
že spolek náš stál před svým rozpadnutím. Mnoho uškodily naší dobré práci bezcenné hádky a
debaty ve schůzích. Vyvarujme se v nich všech zlozvyků a dbejme, aby byly krátké a
obsažné. Nový výbor obral si za úkol starati se všemožně o to, aby všem členům bylo dle
možnosti vyhověno; z těch důvodů jest každý člen povinen, aby přesně v ustanovený čas do
schůze se dostavil.

1913 leden 5, Recklinghausen. Celoroční valná hromada Českého zábavního spolku
Komenský
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 4, 15. 2. 1913, s. 7, Z Recklinghausenu
Dne 5. ledna pořádal spolek Komenský celoroční valnou hromadu za účasti 48 členů a jedné
členky. Do výboru zvoleni: Josef Jung předsedou, Václav Roubic jednatelem, Vojtěch Mašek
pokladníkem. Výplatcem cestovních podpor je Vojtěch Mašek, Horneburgerstrasse 183.
Dopisy buďtež zasílány na adresu: Josef Jung, Recklinghausen, Horneburgerstrasse 125. Dne
20. ledna t. r. doprovodili jsme našeho milého člena Václava Draxmandla na pole odpočinku.
S krajanem tímto ztrácíme dobrého pracovníka našeho spolku, jehož byl členem. Též
vzdáváme dík všem krajanům, kteří se tohoto pohřbu zúčastnili, zvláště krajanům
hudebníkům, kteří tohoto zemřelého krajana doprovodili.
Výbor
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1913 leden 12, Essen. Valná hromada Českého vzdělávacího spolku Havlíček a výzva
k aktivnější spoluúčasti krajanů
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 4, 15. 2. 1913, s. 5–6, Z Essenu
Český vzdělávací spolek Havlíček konal dne 12. ledna svoji řádnou valnou hromadu. Není
účelno uváděti suchopárné číslice z valných hromad, neb tím se redakci ubírá místo, které
může lépe býti zhodnoceno. Čím méně bude v našem listě uveřejňováno podrobné jednání
z valných hromad, tím více bude místa pro články výchovné a poučné. Zpráva činovníků ve
valné hromadě podávaná byla přijata uspokojivě, což může býti pokynem všem, abychom
ještě s větším úsilím a láskou věnovali se další práci spolkové. Máme všichni dosti velké pole
působnosti před sebou, proto krajané, neskládejte veškerou práci spolkovou na bedra
jednotlivců a nepohlížejte k jejich dílu tak lhostejně. Budeme-li pracovati všichni, bude náš
postup mnohem rychlejší. Též několik slov ke krajanům, kteří používají spolkové knihovny.
Přestože bylo uveřejněno v časopisu, že neškeré vypůjčené knihy nutno do valné hromady
odevzdati, někteří členové tak dodnes neučinili, ačkoliv mají knihu již po několik neděl. Též
slovo k našim ochotníkům. Víte všichni, že není možné, aby kr[ajan] režisér pro vzdálenost
ku každému z vás se dostavil. Proto navštěvujte zavčas veškeré zkoušky, jejichž konání se
vám oznámí. Zanechme již jednou veškeré liknavosti a pracujme všichni. Náš spolek nese
jméno buditele Havlíčka, proto nechť jsme toho jména hodni. Příští naše práce musí býti lepší
než v roce minulém. Za hlavní činovníky zvoleni: J. Pech předsedou, J. Jansa místopředsedou,
M. Fiala jednatelem a V. Brož pokladníkem.

1913 leden 12, Ickern. Zpráva o činnosti Jednoty zahraničních Čechů a o překonávání obtíží
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 4, 15. 2. 1913, s. 6, Z Ickernu
Valná hromada Jednoty zahraničních Čechů konala se dne 12. ledna a lze z ní podati
následující zprávu: Spolek vstoupil v činnost v květnu roku 1912. Hned při jeho počátku
musel překonati mnoho obtíží, než mohla býti zahájena pravidelná jeho činnost, kterýžto stav
ohrožován ještě i událostmi z odehrávajícího se mzdového hnutí v našem místě. Přes všechny
překážky, které mladý spolek statně překonal, těšíme se dnes z jeho činnosti organisační;
zejména v poslední době jeví se o spolek neočekávaný zájem, takže v každé schůzi jsou noví
členové přijímáni, čímž vzrostl počet členstva na 45 členů a 16 členek. Pro členstvo zavedeny
obligatorně časopisy Český vystěhovalec a Ženský list. Vedle toho předplácí se různé poučné a
vzdělávací časopisy. Schůzí konalo se celkem 22. Knihovna čítá 34 svazky nových,
prostřednictvím Sekretariátu zakoupených knih, dále jsme obdrželi od kraj[anského] spolku
Komenský v Recklinghausenu šest a od kraj[ana] Samka čtyři knihy, za které vzdáváme tímto
náš dík. Funkce přiděleny valnou hromadou následovně: J. Zahrádka, předseda; F. Janka,
jednatel; J. Berounský, pokladník. Dopisy na spolek buďtež zasílány na jednatele: F. Janka,
Borghagenstraße 44, Ickern, Westfalen. Cestovní podporu vyplácí J. Berounský, Georgstraße
21, Habinghorst. Každou první neděli v měsíci koná se schůze výboru, druhou neděli pak
následuje schůze členská. Spolková místnost nachází se v hostinci „Gemeinde-Gasthaus“
v Ickern. Ku kroužku ochotnickému možno se přihlásiti při každé schůzi.
V poslední době vyskytli se i v našem místě jednotlivci, kteří neprávem přičiňují se o
ochabnutí přízně, již spolek mezi krajany požívá. Práce jejich nese ovoce, ale nám, neboť na
každý podobný útok odpovídají krajané vstupováním do spolku. Zájem o spolek možno
znamenati ve všech ohledech, bylo by si však přáti, aby zájem ten byl trvalý a opravdový.
Neboť jsou nám známy případy, že pro maličkost, vyskytnuvší se mimo spolek, rodí se mezi
jednotlivci hněv, který se zavleče do spolku, a tím otravuje se tam veškerý život. Bylo by
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žádoucno, aby tento zlozvyk hned v počátku u nás vymizel a na místě jeho zavládla krajanská
láska, abychom si názvu Jednoty opravdu zasloužili. Jen takovým způsobem nabudeme
vážnosti a respektu u živlů nás ohrožujících. Proto s chutí do organisační práce! Vykládejme
každému účel našeho spolku, získávejme mu příznivce a nové členy! Přivádějme mezi sebe
mládež! Jí především nutno věnovati větší pozornosti a zdárnou její výchovu, aby se z ní
jednou stali praví bojovníci za lidská práva. Při naší spolkové práci nezapomínejme na naše
ženy! Žena má totéž právo na život veřejný jako muž a spolkového života je jí tak zapotřebí
jako muži. Žena je dosud velkou trpitelkou naší společnosti, a proto potřebuje stálr nových sil
k vykonání na ni vložených úkolů. Vždyť do dnešní doby počítalo se s ní jako s otrokem. Ale
i ta dělnická žena probouzí se již a poznává jí přikázané místo. Proto nebraňme jí v tom!
Přivádějme naše krajanky do spolku a záhy uvidíme, že snaha naše nevyzněla naprázdno.
Četbou dobrých knih a časopisů musíme učiniti první základ k další práci. Však nejen ve
spolku, i v rodině považujme ji za rovnocennou družku a sestru. Činnost spolku je rozmanitá,
věnujme mu proto největší péči, což bude prospěchem nás všech.

1913 leden 12, Neumühl. Celoroční valná hromada Českého vzdělávacího spolku Havlíček
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 4, 15. 2. 1913, s. 7, Z Neumühle (Porýnsko)
Český vzdělávací spolek Karel Havlíček v Neumühle konal dne 12. ledna 1913 svoji řádnou
celoroční valnou hromadu, z níž vyjímáme následující: Spolek pořádal vedle svých
pravidelných měsíčních schůzí 4 přednášky, 8 divadelních představení, 3 zábavy, 1 výlet a
základní slavnost pětiletého trvání. Jmění spolku činí (skříně, knihovna, divadelní šatna a
rekvisity) 650 marek. Zpráva pokladní vykazuje za rok 1912 1648 marek, vydání 1611 marek.
Časopisy se dodávají členům obligatorně: Český vystěhovalec, členkám Ženský list. Spolek je
členem úmrtního fondu. Při volbě výboru zvoleni opětně předsedou Jan Brož, místopředsedou
Josef Řehák, jednatelem František Šimon, pokladníkem František Baxa. Dopisy buďtež
nadále adresovány: Jan Brož, Hamborn, Beeckerstraße 190, Rheinland.

1913 leden 12 a 19, Erkenschwick. Valná hromada Českého vzdělávacího spolku Svornost a
výzva ke krajanům
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 4, 15. 2. 1913, s. 6, Z Erkenschwicku
Český podporující spolek Svornost v Erkenschwicku konal dne 12. a 19. ledna svoji celoroční
valnou hromadu za přítomnosti 44 členů a 3 hostů. Ze zpráv činovníků zaznamenáváme:
Příjem spolku činil 1015,28 marek, vydání 875,64 marek, zbývá pokladní hotovost 139,64
marek. Při založení spolku bylo 22 členů a dnes čítá spolek 60 členů, a sice 56 mužů a 4 ženy.
Spolek pořádal 23 schůzí a 8 zábav. Knihovna obsahuje 54 knihy, které byly pilně čteny. Do
výboru byli zvoleni: K. Panenka předsedou, J. Šotola pokladníkem a M. Benda jednatelem.
Dopisy pro spolek určené zasílány buďtež na adresu K. Benda, A-Straße 6 in Erkenschwick,
Westfalen. Výsledek práce naší za minulý rok jest dosti uspokojující, a proto dbejme, aby
letošní rok byl bohat též na práci spolkovou i její výsledky. Vy pak, členové našeho spolku,
buďte svorni, navštěvujte pilně členské schůze a dokažte, že jste muži, jimž je blaho celku a
sebevzdělání hlavní snahou života. K této činnosti přeji mnoho zdaru.
M. B[enda]
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1913 leden 13, Kolín nad Rýnem. Valná hromada Českoslovanského vzdělávacího spolku
Svojan a kritika nepořádání přednášek
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 4, 15. 2. 1913, s. 6, Z Kolína n. R.
Celoroční zpráva Českoslovanského spolku Svojan. Spolek náš konal svoji řádnou valnou
hromadu v pondělí 13. ledna 1913. Z jeho činnosti vyjímáme: Za rok 1912 přistoupilo 17 a
odcestovalo 11 krajanů. Schůzí konáno celkem 35; z toho 26 členských, 4 zábavní, 5
výborových. Navštíveny byly celkem 631 členy a 48 hosty. Zábavy pořádány dvě: základní a
posvícenská. Mimoto pořádány dva večírky, jež byly dobře navštíveny. Spolek odebírá 30
čísel Českého vystěhovalce. Nynější stav členstva jest 36 členů, 4 členky. Zpráva pokladní:
celkový příjem za rok 315,38 marek, celkové vydání 352,77 marek. Schodek vznikl tím, že
bylo zakoupeno množství nových knih a obrazů. Zpráva knihovní: knihovna čítá celkem 126
knih kromě různých brožur, z toho 103 svazky české, 23 německé. Cena knihovny obnáší
374,50 marek. Do výboru zvoleni: předsedou J. Pelech, jednatelem A. Hladík, pokladnicí paní
Ludva Hanušová, výplatcem cestovních podpor Fr. Kuchler, Jabachstraße 8-III. Dopisy pro
spolek zasílány buďtež na krajana jednatele: Ant. Hladík, Iltisstraße 39, Köln-Ehrenfeld.
Dlužno litovati, že za celý rok nebyla pořádána ani jedna přednáška. V našem středu nemáme
sil, jež by mohly přednášeti, a odjinud, ač nám byly přednášky slíbeny, přece k žádné nedošlo.
Čeho postrádáme na přednáškách, musíme doháněti na knihovně. Knihovna vlastní knihy
cenné, od prvních spisovatelů, a krajané naleznou v ní čtení poučné i zábavné. Krajané,
používejte hojně knihovny, navštěvujte četně schůze, neboť jen osvětou a vzděláním jdeme ke
svobodě. Práci spolkové v novém roce budiž mnoho zdaru!

1913 leden 13, Hamborn. Výzva ke členům Českého vzdělávacího a zábavního spolku
Bratrství
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 1, 4. 1. 1913, s. 5, Z Hambornu
Český vzdělávací a zábavní spolek Bratrství v Hambornu koná svoji řádnou valnou hromadu
v neděli 12. ledna 1913 ve 2 hodiny odpoledne v hostinci pana Rennera, Beeckerstraße,
Hamborn. Tímto se dává členstvu na vědomí, aby se v určenou hodinu dostavilo a zároveň
svoje povinnosti vůči spolku vyplnilo. V posledním čase, což jest politováníhodno
konstatovati, nedostavuje se do našich schůzí a divadelních představení ani polovička členů.
Žádáme proto, aby si to členstvo vzalo za své a věnovalo se více spolkové činnosti. Když jste
spolek založili, tak konejte vůči němu svoje povinnosti, a ne po prvním nezdaru míti
„vystoupení“ v úmyslu. První nezdar nesmí člověka zradit, ale naopak, tím se má člověk
utužiti k další práci. Jen vytrvalost přináší ovoce zdaru.
Tisková komise

1913 leden 18, Hattingen. Kritika vnitřní situace v Českoslovanském vzdělávacím spolku
Probuzení
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 2, 18. 1. 1913, s. 5, Hattingen (Vestfálsko)
Na uváženou členům a členkám Českoslovanského vzdělávacího spolku Probuzení. Krajané a
krajanky! Pročítáme-li Českého vystěhovalce, tu není jediného čísla, které by nepřinášelo
zprávu o nově založeném kraj[anském] spolku. Všude krajané přicházejí k poznání, že jest to
jediný prostředek za hranicemi, kde se mohou scházeti, ve své mateřské řeči si volně
pohovořiti a své strasti a zkušenosti v cizině nabyté navzájem si projeviti. A tak to bylo i mezi
námi, avšak v poslední době se zde poměry značně změnily. Následkem nahromadění se
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různých sporů a liknavostí mnohých členů, kteří holdují různým zábavám, jako jsou prokleté
karty a pitky, spolek doposud neupevněný kolísá mezi životem a smrtí. Pro ušlechtilou zábavu
jest zde málo pochopení a na placení příspěvků jsou mnozí členové velmi pohodlní, čímž
ovšem trpí celý spolek. A pozoruji-li činnost jiných kraj[anských] spolků a toto porovnávám s
naší, pak seznávám, že v jiných místech krajané pořádají divadelní představení a mnoho
různých vzděl[ávacích] odborů při spolku účinkuje, na což my si nemůžeme ani pomysliti,
neboť naši krajané spolkový život pomíjejí, vyhledávajíce si různé pochybné zábavy.
Časopisů se zde sice odebírá několik, ale co jest to platno, když se řádně nepročítají a
spolkové knihovny se téměř ani nepoužívá. Proto krajané a krajanky, věnujte jen trochu dobré
vůle a chuti vůči spolkovým povinnostem, navštěvujte řádně schůze, čtěte pozorněji naše
knihy a časopisy. Dokažte krajanskou solidaritou, že jsme si našeho zahraničního poslání plě
vědomi. Neboť všechny nás váže jedna idea, ať dobýváme chleba lopatou neb ti, kteří se těší
lepšímu postavení, všichni trpíme osudem českých psanců, všichni jsme otroky bez rozdílu.
Tím končím svoji zprávu a doufám, že tato výzva nebude přehlédnuta a že krajané vše
vezmou na vědomí! Protož ruce k dílu a chopme se práce!

1913 leden 19, Laar. Jednoroční činnost Českého vzdělávacího spolku Kladno
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 4, 15. 2. 1913, s. 6, Z Laaru
Spolek Kladno konal dne 19. ledna t. r. řádnou valnou hromadu za účasti 17 členů, jedné
členky a jednoho hosta. Zprávy všech funkcionářů přijaty a schváleny. Spolek čítá 26 členů a
5 členek. Schůzí konáno celkem 20, a to tři valné hromady, osm členských a devět
výborových při průměrné návštěvě 18 členů. Knihovna spolku obsahuje 23 svazků pěkných
knih. Celkový příjem za rok 1912 činí 880,16 marek, vydání 870,73 marek. Spolek pořádal
jednu přednášku na téma: „Výchova mládeže a její budoucnost“, slavnost jednoročního trvání
spolku a pět divadelních představení. Spolek odebírá pro své členy časopis Český
vystěhovalec a předplácí různé dělnické časopisy. Do výboru byli zvoleni: předsedou V.
Dunder, jednatelem Ant. Karlík, pokladníkem Ant. Dvořák. Dopisy přijímá Ant. Karlík,
Duisburg-Laar, Bessemerstraße 9. Další práci voláme: Zdar!

1913 leden 19, Lintfort. Pololetní valná hromada Českého vzdělávacího spolku Prokop
Veliký a výzva ke krajanům
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 4, 15. 2. 1913, s. 6, Z Lintfortu
V neděli dne 19. ledna konal spolek náš Prokop Veliký pro Lintfort a okolí svoji pololetní
valnou hromadu. Tuto zahájil předseda Alois Mifek za účasti 29 členů, dvou členek a sedmi
hostů, kde jsme zjistii naši pololetní práci od založení spolku. Celkem pořádal spolek jednu
poradní schůzi, jednu ustavující valnou hromadu s pokračováním, sedm členských, pět
výborových schůzí a tři zábavy, které byly četně navštíveny, avšak průměrný počet členstva
na schůzích byl poněkud slabý. Pokladna přijala celkem 360,65 marek a vydala 312,97 marek.
Spolek náš čítá 38 členů a 9 členek. Obligatorně odebíráme pro členy Český vystěhovalec a
pro členky Ženský list. Naše knihovna je ještě slabá. Spolek zakoupil jednu knihovničku od
Sekretariátu v počtu 12 svazků, spolek Lidumil ze Sterkrade daroval nám 25 svazků knih. Do
výboru zvoleni byli tito funkcionáři: Hlubocký předsedou, J. Böhm jednatelem, A. Lukeš
pokladníkem, J. Rada knihovníkem.
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Krajané, vstupujeme opět na pole spolkové práce. Uvážíme-li, za jakých poměrů byla
započata spolková činnost naše, a jak se za prvé pololetí naše poměry zlepšily, to nás naplní
vědomím, že krajanský spolek náš má pro nás velkou cenu. Krajané a krajanky! Věnujte více
péče životu spolkovému, navštěvujte lépe schůze, abychom mohli při příští valné hromadě
konstatovati, že účast byla uspokojující. Též i krajanům, kteří zde mimo náš spolek žijí,
voláme srdečně: Zanechte veškeré zášti a přistupte k našemu spolku, neboť jest to náš jediný
útulek, který v cizině máme. Též i našim novým funkcionářům voláme, aby veškeré své síly a
snahy obětovali ku blahu našeho spolkového hnutí. Zdar!

1913 leden 26, Heringen. Valná hromada Českoslovanského dramatického spolku Karel
Havlíček Borovský
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 4, 15. 2. 1913, s.6, Z Heringen
Českoslovanský dramatický spolek Karel Havlíček Borovský pořádal dne 26. ledna t. r. svoji
řádnou valnou hromadu za přítomnosti 23 členů, 7 členek a 4 hostů. Zprávy jednatelská,
pokladní a knihovní uznány za správné. Spolek čítá 27 členů, 7 členek a konal devět schůzí.
Spolek pořádal jednu přednášku na téma „Poměr dělnictva ku vědě“ a dvě zábavy. Příjem
pokladní činil 297 marek 73 pfeniků; z toho bylo vydáno 177 marek 95 pfeniků. Spolková
knihovna čítá 60 knih v ceně 180 marek. Do výboru byli zvoleni: F. Churánek předsedou, F.
Šebek jednatelem a V. Endiš pokladníkem. Veškeré dopisy zasílány buďtež na adresu: Frant.
Šebek, Vieschenhofen, Neue Kolonie 87a, bei Hamm.
Žádáme krajany, kteří dosud stojí mimo náš spolek, by pracovali s námi na společných
důležitých úkolech českého dělníka v cizině, a tím rozmnožovali řady vzdělaných a
uvědomělých lidí. Zdar buď naší práci!

1913 leden 26, Sterkrade. Pololetní zpráva o činnosti Českoslovanského vzdělávacího
spolku Lidumil
=Český vystěhovalec, roč. 9, č. 4, 15. 2. 1913, s. 7, Ze Sterkrade
Českoslovanský vzdělávací spolek Lidumil konal dne 26. ledna t. r. svoji řádnou valnou
hromadu za jedenácté půlletí. Ze zpráv funkcionářů uvádíme: Spolek čítá 38 členů a 12
členek, což je za poslední pololetí o 4 členy a 4 členky více. Schůzí členských konáno 10,
jichž účast celková obnášela 205 členů a 32 hosty, pak 6 výborových schůzí s úhrnnou
návštěvou 59 členů a 25 hostů. Příjem pokladny obnášel 502,76 marek, vydání 386,13 marek.
Knihovna obsahuje 135 svazků vzdělávací četby. Pro členstvo zaveden je obligatorně Český
vystěhovalec a Ženský list. Z konaných schůzí věnována jedna přednášce, v níž uctěna
památka mistra Jana Husa. Spolek uspořádal též pět zábav, z nichž dvě byly s divadelním
představením. Za krásný průběh těchto budiž zde vysloven dík všem ochotníkům, zejména
však režiséru kr[ajanu] V. Haurovi za jeho obětavou píli. Při volbě výboru zvoleni: A.
Waldhaus předsedou, F. Valenta místopředsedou, J. Mazour jednatelem, B. Huml
místojednatelem, A. Kučera pokladníkem, J. Kříž účetním, V. Kyzl knihovníkem. Veškeré
dotazy a dopisy řízeny buďtež na J. Mazoura, Weselstraße 132, Sterkrade.
Vážení krajané, kteří nejste dosud členy našeho spolku, probuďte se konečně k názoru, že býti
členem spolku přinese i nám mnoho dobrého. Již tím, stanete-li se členy našeho spolku, který
zavedl obligatorní členství v úmrtním fondu, stáváte se i vy členy tohoto, kde získáváte po
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šestiměsíčním členství nároky na 40 marek podpory, která stoupá až do výše 260 marek.
Proto neoddalujte s vaším přistoupením a přičiňte se o to, abychom mohli v našem místě
prohlásiti, že nežije zde krajana, který by nepřináležel spolku.

1913 leden 31, Vídeň. Výnos c. k. ministerstva vnitra o zamýšleném zvýšeném verbování
horníků z Rakouska na práci v porýnsko-vestfálských dolech
= Národní archiv Praha, fond PM 1911–1920, sign. 8/1/53/2, čj. 2789/1913
(překlad z němčiny)
C. k. ministerstvo vnitra

Vídeň, 31. ledna 1913

Podle sdělemí c. a k. konzulátu v Dortmundu se správy porýnsko-vestfálských dolů s ohledem
na nedostatek dělníků v Porúří mají v poslední době snažit s větším důrazem než dosud
získávat horníky v Rakousku, a k tomuto účelu mají zástupci a agenti vysílaní do Rakouska
využívat k verbování dělníků v mnoha případech úmyslné zastírání pravého stavu věcí a jiné
nedovolené prostředky. Jako okresy, které pro toto verbování hlavně připadají v úvahu, uvádí
zmiňovaný konzulární úřad okresy Slaný, Kladno, Stříbro, Písek, Přeštice, Vrchlabí, jakož i
okresy průmyslové oblasti severozápadních Čech. V dohodě s ministerstvem obchodu se c. k.
místodržitelství vyzývá, aby okresní politické úřady měly toto hnutí pečlivě na zřeteli.
Okresní úřady mají zvláště sledovat, zda činnost osob provádějících verbování není
nepovoleným zprostředkováním vystěhovaleckých záležitostí (zákon z 21. ledna 1897, říšský
zákoník č. 27) nebo nepovoleným provozem zprostředkování zaměstnání do zahraničí (§ 21a
zákona z 5. února 1907, říšský zákoník č. 26). V prvním případě by bylo třeba podat soudní
oznámení, v druhém případě zahájit trestní stíhání podle živnostenského řádu. Dále je třeba
dohlížet na to, aby nedocházelo k přestoupení pasových a zbrojních předpisů. V případě, že
by činnost zprostředkovatelů nabývala ráz propagace vystěhovalectví, nebo že by verbování
s ohledem na jeho rozsah a způsob způsobilo vážné nepříjemnosti domácím podnikům, nebo
také že důsledek vystěhovalectví by byl hodnocen jako porušení veřejného klidu a pořádku,
bylo by třeba uvažovat také o vypovězení případných zahraničních zprostředkovatelů.
Za c. k. ministra vnitra: Simonelli

1913 únor 8, Düsseldorf. Zpráva o činnosti Českoslovanského spolku Hus a kritika
jednostrannosti vlasteneckých spolků
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 6, 15. 3. 1913, s. 4, Z Düsseldorfu
Zase jeden rok uplynul, a tu i my jsme povinni spolku skládati své účty z činnosti. Z valné
hromady, která se konala dne 8. února, vyjímáme následující: Českoslovanský spolek Hus
čítal toho času 23 členů, jednu členku a jednoho člena čestného, Václava Černého, t. č.
v Brémách. Jak veliká byla fluktuace, vidno z toho, že 13 členů odcestovalo a jen 8 nových se
přihlásilo. Dle dobrozdání pokladníka činil příjem 424,17 marek a vydání 397,16 marek.
Pokladní hotovost 27,01 marek. Ve vydání tom obsažena i podpora vyplacená třem členům
obnosem 50 marek. Přicestovalým kr[ajanům] vyplaceno 9 marek. Knihovna naše obsahuje
217 knih vázaných, 14 nevázaných a více brožur. Z toho vidno, že můžeme býti na naši
knihovnu hrdi, ale žel, že jsme museli vyslechnouti stesky kr[ajana] knihovníka na to, že
knihovna byla jen velmi málo používána. Myslím, že na tom nesou největší vinu ty napjaté
hospodářské poměry. Jak vám všem známo, stojí odbory stavební, dřevodělnický i částečně
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kovodělnický před velkými boji. A k tomu ještě ty napjaté poměry politické, tu není divu,
když každý raději sleduje časopisy a knihu nechá na dobu pozdější. Spolek odebírá časopis
Český vystěhovalec obligatorně a mimo toho ještě řadu dobrých časopisů. Nový výbor skládá
se z následujících krajanů: předseda Jar[oslav] Vokál, jednatel Václav Kadlec, pokladník
Josef Černovský, knihovník Jan Zavřel, výplatce cestovní podpory Emil Kareš, Golzheim 15.
Přátelé, teď, kdy na zamrzlých řekách ledy počnou se lámati a příroda ku novému životu se
probouzeti, tu i velmi mnoho našich krajanů vydá se zase na cesty za svým povoláním, aby
v cizině větší skývu chleba sobě vydělali. Velká část jde jich jen tak naslepo, bez velkých
finančních prostředků, bez znalosti cizího jazyka, a co nejhlavnějšího, i bez ponětí o významu
odborových organisací. Jak těžko je za takových poměrů ten život protloukati, máme dosti
důkazů. Proto máme i celou řadu českých spolků zahraničních (ponejvíce v Německu), aby
takoví krajané mohli býti před škodou varováni a dle možnosti také hmotně podpořeni. Jest
proto povinností každého krajana, aby když se do ciziny vydá, vstoupil do českých spolků,
kde dostane se mu vedle přátelského přijetí i nejspolehlivějších informací. Za druhé, vstupte i
do svých odborových organisací. Jen to vám dává záruku, že bude s vámi jako s lidmi
nakládáno. Pakli jste byli doma členy českých svazů, tu vstupte zde do německých, neb je to
vaší ctí a povinností. Nedbejte ničeho těch, kteří si dovolí vmésti vám někdy v tvář slovo:
vlastizrádci. Sama doba musí jednou dosvědčit, čí práce byla národu prospěšnější, zda naše či
jejich. Vlastencem opravdovým jest ten, kdo skutečnou a nezištnou prací národu, tj. širokým
vrstvám lidu, prospívá, a nikoli ten, kdo pod rouškou vlastenectví pracuje k svému obohacení.
Dobýti pro sto českých dělníků v cizině o půl hodinu kratší dobu pracovní nebo o deset
procent vyšší mzdu, to jest daleko záslužnější národní práce než pronésti při nějaké slavnosti
vlasteneckou, frázovitou řeč, již naši měšťáci staví za přední čin pro blaho národa. Proto i my
nesmíme váhati přiznati pravdu, jako náš mistr Jan Hus: „Dobrý Němec je mi milejším, než
špatný Čech.“ Jisto jest, že všechny spolky zahraniční staví se na veřejnost jako spolky
pokrokové, ale bolno jest kolem srdce, když i v Českém vystěhovalci nalezneme ve zprávách
spolkových, že spolek odebírá Národní politiku. Též i zde žije dosti Čechů, kterým to
vlastenectví nechce z hlavy vyjíti, žije zde i dosti Čechů, kteří se vůbec o nic nezajímají, o
ničem nepřemýšlí a žijí všelijak ledabyle. Proto krajané, ruku na srdce a řekněte sobě každý:
Též i já musím k vzdělávací práci ruky přiložiti. Přijďte do našeho spolku, kde vám bude ruka
jako soudruhům podána, kde sobě budete moci v mateřské řeči postěžovati a také se slušně
pobaviti. Místnost spolková nalézá se v restauraci „Zum alten Fritz“, Klosterstraße 1. Dopisy
buďtež adresovány na spolek neb na jednatele Václ[ava] Kadlece, Kölnerstraße 48-III. Další
činnosti spolkové mnoho zdaru.

1913 únor 9, Dortmund. Základní slavnost jednoročního trvání Českoslovanského spolku
Probuzení za velké účasti krajanů
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 5, 1. 3. 1913, s. 4, Z Dortmundu
Dne 9. února pořádal spolek Probuzení oslavu jednoročního svého trvání. Projekt ten byl
neočekávaně slavně proveden a celý průběh slavnosti dával najevo, že nepadla nadarmo slova
kr[ajana] Šulce při zakládání spolku pronesená. Slavnost spolku sama dokazovala, co spolek
za uplynulý rok zejména na práci vzdělávací vykonal, a obdiv v tom smyslu nemohly skrýti i
krajanské spolky sousední. Jest opravdu radostí pracovati ve spolku, kde tolik krajanské
shody, lásky a přátelství panuje, čehož svědkem byla i naše slavnost. K slavnosti samé
přineseno členstvem velikých obětí, a radost z podařeného díla zářila z očí všem členům
spolku. Zahájení slavnosti stanoveno na čtvrtou hodinu odpolední, ale již o třetí hodině byl
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krásný prostranný sál tak obsazen, že přibrány musely býti i vedlejší spol[ečenské] místnosti,
které konečně ukázaly se také nestačitelnými, neboť než nadešla šestá hodina, bylo nuceno
pro přeplnění místností na 150 krajanů se smutným srdcem vrátiti se zpět.
V osm hodin zahájena pak slavnost slavnostním proslovem, předneseným předsedou spolku
kr[ajanem] Šulcem. Týž přivítal vřele i delegáty krajanských spolků, jichž dostavilo se 15 a
jedna delegátka, načež přečteny pozdravné přípisy. Nato pronesli delegáti blahopřejné
pozdravy, kteráž slova procítěním svým zvlášť působila a v našich srdcích zanechala
vzpomínky nehynoucí. Potom přistoupeno k divadelnímu představení, k němuž zvolena hra
„Moderní upíři“. Kus ten přičiněním zúčastněných ochotníků a za pečlivé režie kr[ajana]
Šulce přijat shromážděným obecenstvem s velkým uznáním a pochvalou, ač mnozí účinkující
nacházeli se poprvé na jevišti. Zvlášního obdivu dostalo se zejména kr[ajance] A. Barešové
v její těžké úloze. Úspěch její je však tím vzácnější, že tato naše členka nepoznala vlasti
české, jsouc vychována svými rodiči v cizině. Po divadle následovala příjemná zábava při
tanci. Slavnost tato svým zdařením bude se v kronice spolku skvíti jako perla, a proto
děkujeme tímto všem, kdož se o její zdar přičinili, hlavně však děkujeme spolkům za účast a
vyslání delegátů, spolku Pravoslav Veselý v Duisburku za peněžitý dárek a vůbec všem
hostům, kteří slavnost naši finančně podpořili. Všickni dobří pracovníci odcházeli od nás
spokojeně, a loučíce se s námi, tiskli nám ruku s ujištěním, že neopomenou nás příště opět
navštíviti. Zvláštní dík však nutno na tomto místě projeviti i naší člence krajance Tarantové za
zhotovení krásných květin ku slavnosti.
A nyní, krajané, posílení touto slavností, přičiňme se, aby dílo námi započaté vzkvétalo dále.
Rovněž i vy krajané, kteří žijete dosud mimo spolek náš a kteří jste nám tak srdečně
blahopřáli a přitom neskrývali radostné pocity rodící se v naší společnosti, rozhodněte se
konečně k činu a staňte se našimi členy. Zvláště slova delegátky kr[ajanky] Svobodové
z Radbodu vštipte si v srdce a přiveďte s sebou do našeho středu i veškeré krajanky, abychom
společně mohli pracovati na krásných úkolech našeho krajanského spolku. Spolek náš bude
pořádat nyní každý týden čtenářský večírek, proto neopomeň nikdo této krásné vzdělávací
příležitosti se zúčastniti, kde budeme se zajisté všichni cítit jako jedna rodina. Spolek náš
může být již v mnohém směru příkladem a my neustaňme, by i počtem členstva a činností
vzdělávací zaujímal všude přední místo. Až dosáhne členstvo jeho počtu 500, pak teprve
budeme moci říci, že jsme všichni pracovali vytrvale a svědomitě, a pak teprve radost ze
spolku bude veliká. S tímto přáním provoláváme další činnosti spolku mnoho zdaru!

1913 únor 9, Marl. Mimořádná valná hromada spolku Dobročinnost a přistoupení k sociálně
demokratickému Sekretariátu českoslovanských zahraničních spolků
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 5, 1. 3. 1913, s. 4, Z Marlu
Všem krajanským spolkům ve Vestfálsku a v Porýnsku oznamujeme, že Spolek rakouských
Slovanů Dobročinnost v Marlu (Westfalen) přistoupil ku Sekretariátu. Dáváme tímto na
vědomí všem krajanům, kteří v krajanských našich spolcích působili a byli nuceni za různých
okolností přestěhovati se v tato místa, by se spolku nevyhýbali a do tohoto za členy
přistoupili, tím neztráceli nároky na úmrtní fond, které v jiných místech ve spolku nabyli.
Zároveň apelujeme i na krajany, kteří již jsou v místě, aby nelenili a do spolku přistoupili.
V neděli dne 9. t. m. [února 1913] konal spolek mimořádnou valnou hromadu, na které byly
vyřízeny různé záležitosti spolkové a ustanoven nový výbor, do kterého zvoleni: Frant[išek]
Joura, předseda, náměstek Václav Čermák, jednatel Václav Rezek, pokladník Frant[išek]
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Kreidl, knihovníkem Jan Suchý, výplatcem cestovních podpor Frant[išek] Kreidl. Dopisy
buďtež zasílány na adresu: Frant. Joura, Marl bei Recklinghausen, Wilhelmstraße 10b,
Colonien, Westfalen.

1913 únor 13, Beuel. Výroční valná hromada spolku Slavia a výzva k přistoupení členů
= Český vystěhovalec, roč. 9, č. 5, 1. 3. 1913, s. 4, Z Beuelu u Bonnu
Dne 13. února konal spolek Slavia výroční valnou hromadu, kde zvoleno toto nové
předsednictvo: J. Kautzner předsedou, J. Weis místopředsedou, J. Prda jednatelem, J. Škoda
pokladníkem. Spolek čítá průměrně 20 až 25 členů, kterýž počet neodpovídá možnosti
krajanů v místě žijících. Tito nepřišli dosud k pochopení, jaký význam a cenu má přátelské
spolužití vystěhovalců. Přesto chceme vlivem spolku nadále mezi nimi působit a uvědomovat
je o povinnostech našich v cizině. V tomto směru chceme pokračovati přes všechny překážky
s tou důvěrou, že dobrá snaha spolku musí přinésti jednou ovoce!

1913 březen 13, Most. Okresní hejtman Artur Luksch podává zprávu o zvýšeném rozsahu
vystěhovalectví horníků ze severozápadních Čech do Porýní a Vestfálska
= Národní archiv Praha, fond PM 1911–1920, sign. 8/1/53/2, čj. 6127/1913
(překlad z němčiny)
C. k. okresní hejtmanství Most
pro c. k. místodržitelství v Praze

Most, 13. března 1913

Odcestování horníků do vestfálských a porýnských uhelných oblastí, probíhající každoročně
na počátku roku, dosáhlo letos mnohem větší rozměr než v předcházejících letech. Zatímco
jindy byly pro toto stěhování k dispozici většinou jen nestálé a méně použitelné pracovní
živly, byli v toto roce zasaženi také lepší a stálí horníci. Získávání dělniků obstarává letos
jako v minulých letech agent usedlý v saské pohraniční obci Mulda u Bienenmühle, který je
v důsledku své mnohaleté verbovací činnosti dobře známý ve zdejším uhelném revíru, a díky
tomu je vyhledáván dělníky, kteří chtějí odcestovat. Zpočátku to jsou ovšem většinou jen
nespokojené živly, které chtěji opustit zemi pro dluhy, aby unikly trestnímu stíhání nebo
z jiných podobných důvodů, a proto se obracejí na agenta. Podklady přinesené
vystěhovaleckými iniciátory mají však pohnout k vystěhování v dalším průběhu také schopné
dělníky. Nejsilnější pobídkou jsou podstatně vyšší mzdy a mnohem lepší zaopatření v případě
úrazu a nezaměstnanosti. Prozatím odjelo ze zdejšího uhelného revíru v letošním roce celkem
asi 200 rodin s úhrnným počtem asi 400 až 500 osob, které se vystěhovaly do uhelných revírů
Porýní a Vestfálska.
Okresní hejtman: Dr. Luksch
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1913 březen 17, Lünen. České znění stanov vzdělávacího spolku Pokrok v Lünen-Süd
= Archiv Náprstkova muzea Praha, fond Německo, 4-37, tisk v češtině a němčině
Stanovy Českého vzdělávacího spolku Pokrok v Lünen-Süd. Statuten des Böhmischen
Bildungsvereines „Pokrok“ in Lünen-Süd
§ 1. Jméno, sídlo a jednací řeč. Spolek nazývá se Český vzdělávací spolek Pokrok a
jest spolkem krajanským. Jednací řeč jest česká. Spolek má své sídlo v Lünen-Süd a vztahuje
se na okolní obce.
§ 4. Přijímání členů. Každý bývalý člen zahraničního spolku nabývá členství ihned, vykáže-li
se platnou legitimací a neuplynula-li doba šesti měsíců od jeho vystoupení, nebyl-li ovšem ze
spolku vyloučen, případně byl-li tímto doporučen.
§ 9. Povinnosti členů oznámí jednateli jméno, rodiště, datum narození, zaměstnání, byt. Dále
má člen říditi se dle stanov, pečovat o čest a rozkvět spolku, zúčastniti se co nejvíce spolkové
činnosti, podrobiti se usnesením valné hromady a smírčího soudu.
§ 10. Správa spolku. Každý týden koná se členská schůze v místnostech spolkových, v níž
rokuje a uzavírá se prostou většinou hlasů. Schůze jsou věnovány: 1. poučným přednáškám a
rozhovorům; 2. předčítání zajímavých a poučných článků z časopisů a knih; 3. společenskému
zpěvu, přátelské zábavě a jiným. Politické přednášky nebo řeči jsou vůbec vyloučeny.
Nejméně jedna schůze měsíčně musí se věnovati jednání spolkovému.[…]
§ 19. O rozejití a rozpuštění spolku. Nastane-li všeobecné rozejití nebo rozpuštění spolku,
připadá veškerý majetek spolkový některému zahraničnímu spolku v Německé říši.
§ 20. Zvláštní ustanovení. Stanovy ty zůstanou tak dlouho v platnosti, až výbor sám ke změně
přikročí. Proti stanovám odvolání k řádným soudům nestává.

1913 květen 11, Barmen. Schůzka zástupců vlasteneckých krajanských spolků u příležitosti
základní slavnosti České besedy v Barmenu
= Protokolní kniha České besedy v Bochumu, rukopis, s. 25–26. Archiv Náprstkova muzea
Praha, fond Československý ústav zahraniční, 3/5.
Schůzka delegátů krajanských spolků besedy Barák v Kolíně nad Rýnem, spolku Svatopluk
Čech v Düsseldorfu, Besedy v Barmen a Besedy v Bochumu
Schůzku zahájil důvěrník sdružených spolků krajan Franc z Barmen uvítáním přítomných a
žádá o zvolení předsednictva. Zvolen krajan Winternitz z Kolína za předsedu a krajan
Vaníček ze Solingen za zapisovatele. Krajan Winternitz děkuje za důvěru a žádá krajana
France, by přečetl zprávu o činnosti sdružení spolků těch.
Ve zprávě uvádí krajan Franc akci za získávání spolků pro Svaz [českoslovanských
zahraničních spolků v Berlíně]. Uvádí Besedu naši a spolek Havlíček v Řezně (Regensburg),
Bavory. Též má v úmyslu obrátiti se na spolky v Sofii a Bělehradě, ale až po ukončení
[balkánské] války. Zpráva spolku Barák z Kolína byla uveřejněna v květnové Vlasti. Zpráva
spolku düsseldorfského odpadá, poněvadž není jakéhosi pořádku v spolku tom, ku škodě
jejich vlastní i české veřejnosti. Zpráva Besedy naší vzata s potěšením na vědomí a krajan
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Winternitz chválí nás, že za poměrně krátkou dobu dobře si stojíme. Poté byla volba
důvěrníka, za kteréhož zvolen opětně krajan Franc. Byl též projednáván společný výlet do
lesů opládenských, ale protože to bylo pro nás daleko, neúčastnili jsme se debaty. Čistý
výtěžek připadnouti má podpůrnému spolku Frič v Praze. Krajané kolínští nabídli nám
zasílání Národních listů, což s díky vzato na vědomí. Ku konci nabádáno bylo ku společné
práci a slušnému vystupování na cizí půdě ku cti své drahé české vlasti. Schůzka zakončena
srdečným Na zdar!
Schůzka delegátů se konala u příležitosti základní slavnosti České besedy v Barmenu 11.
května 1913. Zprávu přečetl jednatel České besedy v Bochumu Antonín Pomahač na pololetní
valné hromadě besedy 18. května 1913.

1913 červenec 24, Vídeň. Výnos c. k. ministerstva vnitra o nové úpravě zaměstnávání
zahraničních dělníků slovanských národností v Prusku a dalších německých státech
= Národní archiv Praha, fond PM 1911–1920, sign. 8/8/3, čj. 15.253/1913
(překlad z němčiny)
Jak je c. k. místodržitelství známo, existují v Německé říši zvláštní výjimečná opatření
ohledně zaměstnávání zahraničních dělníků. Výjimečná ustanovení pro úpravu pobytu a
zaměstnávání zahraničních dělníků v Prusku a jiných německých státech jsou rozlišena podle
svého účelu do dvou skupin, ustanovení pro všechny zahraniční dělníky a ustanovení jen pro
dělníky slovanské národnosti. Jako opatření pro první skupinu slouží povinnost legitimačních
průkazů, kdežto pro druhou skupinu platí karenční povinnost dočasného přerušení pobytu a
omezení zaměstnání. Karenční povinností dočasného přerušení pobytu a návratu se rozumí
povinnost zahraničních dělníků opustit pruské státní území každoročně po určitou karenční
dobu (v současnosti od 20. prosince do 1. února). Podle nám známých nařízení jsou tím
postiženi zahraniční polští dělníci v celém Prusku, čeští dělníci v [pruské] provincii Slezsko a
nadto – via facti – rusínští dělníci ve vládních regionech Merseburg a Wiesbaden. Omezení
zaměstnání znamená, že zahraniční polští dělníci mohou být zaměstnáváni jen v zemědělství a
lesnictví, ve čtyřech východních provinciích Pruska také v hornictví a hutnictví, kdežto
zaměstnávání v živnostech a průmyslu je jim zakázáno. Také toto opatření se v některých
dobách a případech využívá vůči Rusínům. Povinnost legitimačních průkazů, která se
vztahuje na všechny zahraniční dělníky, spočívá v tom, že každý zahraniční dělník, který
v Německu navazuje smluvní vztah, je zavázán dát si prostřednictvím německé centrály práce
na základě svých domovských papírů vystavit dělnický legitimační průkaz, v němž bude
úředně zaznamenán začátek a konec služebního poměru. Barva legitimačního průkazu je
rozdílná podle národnosti dělníků. […]
V poslední době se množí případy, v nichž si sezónní dělníci z království a zemí
zastoupených na říšské radě stěžují na zacházení v Německu, přičemž nezřídka lze
konstatovat, že se z pruské strany překračují výjimečná opatření, která byla oficiálně sdělena
rakouské vládě. Aby bylo možné získat materiál pro další sledování záležitosti diplomatickou
cestou, jeví se jako cenné co možná rozsáhlé pozorování příslušné praxe pruských nižších
úřadů. Jelikož c. k. zastupitelské úřady jen v řídkých případech získají známost o případech
vypovězení, protože většina vypovězených Rakušanů se bez odporu podřídí vypovídajícímu
příkazu, musí být za účelem kontroly do spolupráce zapojeny domácí správní úřady na
rakousko-pruské hranici, které připadají v úvahu při přejímání vypovězených občanů.
Z podnětu ministerstva zahraničí z 10. dubna 1913 a ve shodě s c. k. ministerstvem obchodu
se nařizuje, aby podřízené politické a policejní úřady v každém jednotlivém případě, kdy
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podle jejich mínění byly při vypovězení rakouského dělníka překročeny zmíněné předpisy ze
strany vypovídacích pruských úřadů, podaly o tom pokud možno s předložením vypovídacích
dokumentů zprávu prostřednictvím c. k. místodržitelství c. k. ministerstvu vnitra nebo
eventuálně přímo c. a k. ministerstvu zahraničí. C. k. místodržitelství se vyzývá, aby příslušné
pokyny ihned důvěrně oznámilo nižším úřadům, jichž se to týká, a aby sem podalo důkladnou
zprávu o provedených opatřeních.
Za c. k. ministra vnitra: Simonelli

1913 prosinec 14, Dortmund. Výroční zpráva o činnosti Českoslovanského vzdělávacího
spolku Probuzení
= Český vystěhovalec, roč. 10, č. 2, 17. 1. 1914, s. 4, Z Dortmundu
Českoslovanský spolek Probuzení pořádal dne 14. prosince [1913] výroční valnou hromadu
za přítomnosti 34 členů, 6 členek a 7 hostů.
Zprávy funkcionářů byly členstvem s uspokojením přijaty. Dle zprávy jednatele přistoupili ke
spolku 103 členové a 11 členek. Z nich odcestovalo 52 členů a 3 členky. Nyní spolek čítá 51
členů a 8 členek. Členských schůzí bylo konáno 22 s průměrnou návštěvou 38 osob.
Výborových schůzí bylo konáno 23. Spolek pořádal 9 přednášek, a sice na následující thema:
Účel zahraničních spolků (dvakrát), Volná myšlenka a její význam, Význam 1. máje, Člověk
a jeho vlastnosti, Zkrácení pracovní doby a její význam ze zdravotní a kulturní stránky,
K památce mistra Jana Husa, Česká historie, Vývoj lidu až k dnešní době. Dále spolek
pořádal tři velké zábavy a tři večírky, všechny spojené s divadlem, a jeden výlet do Barop.
Dopisů odesláno 275 a 53 lístků, došlo 153 dopisů a 23 lístků. Příjem spolkový dle pokladní
knihy obnáší 1046,28 marek, vydání 933,26 marek, hotovost 113,02 marek. V knihovně jest
45 knih a 8 brožur. Do výboru zvoleni krajané Pavlovský (předseda), Veselý (místopředseda),
Endler (jednatel), Červenka (pokladník), Křikava (zástupce pokladníka), Bittner (zapisovatel),
Donát (správce domu). V zábavním výboru režisérem zvolen kr[ajan] Hons. Krajané do
Dortmundu zavítavší jsou nám srdečně vítáni. K další práci přejeme mnoho zdaru!

1914 leden 17, Düsseldorf. Pololetní zpráva o činnosti Českoslovanského spolku Hus
= Český vystěhovalec, roč. 10, č. 5, 28. 2. 1914, s. 4, Z Düsseldorfu
Českosl[ovanský] spolek Hus konal 17. ledna pololetní valnou hromadu. Spolek čítá 27 členů
činných, dvě členky a dva členy čestné. Za poslední pololetí konáno 9 schůzí členských, které
byly navštíveny 121 členy a 24 hosty. Zábavy pořádány: jedna základní slavnost, zábava
mikulášská, jedna novoroční. Přednáška konána jedna na téma: Poslední události v Rakousku.
Knihovna čítá 250 svazků. Za předsedu zvojen kr[ajan] Chaloupecký, jednatelkou kr[ajanka]
Valterová, pokladníkem Josef Černovský. […]
Není toho mnoho, ale musíme také vzíti na zřetel to, že zde v Düsseldorfu i s okolím, kde žije
asi jen 400 Čechů, živoří dva spolky. Přesto musí být úkolem veškerého našeho členstva
pracovati s veškerou pílí na získání krajanů, kteří stojí mimo spolek, jakož i k povznesení
další činnosti spolku. Při vzájemné shodě a pevné vůli každého jednotlivce možno se dodělati
úspěchů, které nás alespoň částečně uspokojí. Proto s chutí za vytknutým naším cílem!
Výbor
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1914 únor 7–10, Recklinghausen. Oslava narozenin německého císaře Viléma II. v Českém
zábavním a podpůrném spolku Svornost v Erkenschwicku
= Městský archiv Recklinghausen, Úřad Recklinghausen, č. 2162, Český zábavní a podpůrný
spolek Svornost Erkenschwick
(překlad z němčiny)
Ctěnému policejnímu úřadu Recklinghausen-venkov
Český zábavní a podpůrný spolek Svornost v Erkenschwicku zamýšlí uspořádat v sobotu 7.
února 1914 v sále u Weltera slavnost k narozeninám císaře, sestávající ze slavnostního
projevu, koncertu a plesu, k níž budou připuštěni jen aktivní a pasivní členové.
(Záznam policejního strážmistra)
1. Byl přednesen slavnostní projev a byla provolána Sláva císaři Vilémovi II.
2. Taneční zábava se nepřeměnila ve veřejný podnik.
Suderwich, 10. 2. [19]14.

Baum

1914 únor 28, Mengede. Porušení pracovního poměru jako důvod k vypovězení českých
horníků po neúspěšné divoké stávce
= Český vystěhovalec, roč. 10, č. 5, 28. 2. 1914, s. 3–4, Mengede
Na dole „Dortsfeld“ u Mengede ve Vestfálsku pracovalo několik českých horníků, kteří se
nepohodli se správou závodu a na základě toho vystoupili okamžitě z práce. Správa dolu
případ tento oznámila policejním orgánům; veškerým dělníkům doručeny pak byly
vypovídací rozkazy, jimž vypovídají se do 14 dnů z celého pruského území. V případě
návratu budou prý potrestáni šestinedělním vězením. Podobné případy se v poslední době
značně množí, a jest tudíž v zájmu krajanů, aby při vystupování z pracovního poměru
přihlíželi k ustanovením zákona a vyvarovali se tak nemilých následků.

1914 březen-květen, Olomouc. Katolický misionář z olomoucké arcidiecéze Adolf Jašek
podává zprávu o svém tříměsíčním pobytu mezi Čechy v Porýní a Vestfálsku
= Adolf JAŠEK: Vzpomínky z katolických misií mezi českými vystěhovalci v Německu.
Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou bl[ahoslavené] Panny Marie (Kroměříž), roč.
5, č. 7–8, červenec–srpen 1914, s. 105–108; č. 9, září 1914, s. 141–142
„Slovan všude bratry má“, nadšeně a rádi zpíváváme, než mnohdy nám zplodila bratry ty
v daleké cizině bída a nedostatek doma. Míním tu mnohé vystěhovalce, kteří za lepším
chlebem opustili drahou vlast a volili cizinu chladnou. Tisíce pracovních sil vstřebovává a
pohlcuje nám Německo. Úžasný rozvoj německého průmyslu svádí dělné ruce téměř z celé
východní a jižní Evropy a z cizího potu bohatne, roste a množí se.
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Porýnsko a Vestfálsko odloudilo několik tisíc našich krajanů ponejvíce z Čech a část
z Pruského Slezska, kteří jsou zaměstnáni jako horníci v uhelných dolech a v koksovnách […]
Semo tamo mezi těmito krajany, ač zřídka, uchycuje se i český řemeslník. Hledáni jsou i čeští
hudebníci se svými kapelami. známí jako – Österreicher. Čeští vystěhovalci sdružují se i
v nepolitické spolky, většinou sociálně demokratické, zásluhou českých misionářů a
německých kněží znajících česky i v katolické. Někteří němečtí kněží totiž, aby i těmto
zapadlým Čechům mohli býti užitečnými dobrými pastýři a mohli jim duchovně posloužiti,
naučili se namáhavě česky. Kážou jim, zpovídají v jejich mateřském jazyce, organisují je
v katolických českých spolcích a jsou jim nápomocni ve všech potřebách, zvláště v úředním
styku s domovinou a Německem. Jejich apoštolská horlivost zasluhuje opravdového uznání
našeho a vděku českých vystěhovalců.
Při roztoulanosti našich lidí nestačí těchto pět (tři noví v diecesi monastýrské budou letos
vysvěceni) česky znajících kněží pro celou jejich duchovní správu, proto volají biskupské
ordinariáty německé na výpomoc pro velikonoční dobu kněze naše. Pokud mi známo, orali již
tuto těžkou misijní brázdu v zatvrdlé půdě: P. Blaťák, P. Voňavka, dr. Žůrek, opat Drápalík a
Zavoral, probošt Kotrch, P. Křikava, poslanec Stanke z Hlučína, letos probošt dr. Stojan a
pisatel těchto řádků. Jsou to každoroční misie pro naše krajany. Český kněz misionář
zpravidla navštíví je v bytě, v kostele mají pak česká kázání denně dvě (trvají ty misie
obyčejně dva, tři, čtyři dny), české pobožnosti s českými písněmi a příležitost v mateřském
jazyku se zpovídati. Pro diecézi monastýrskou a paderbornskou má jeden kněz plné tři měsíce
práce bez oddechu.
Za svého téměř tříměsíčního pobytu na Porýní a ve Vestfálsku navštívil jsem skoro všechny
obce, v nichž čeští dělníci jsou usazeni, konaje jim svaté misie. Počet jejich neustále se mění.
Našel jsem někde třeba jen pět rodin, jinde opět až tisíc duší. Stěhují se často z místa na místo,
noví přicházejí, nespokojení vracejí se zase do vlasti. Radostně a toužebně jest očekáván, mile
a srdečně jest vítán český kněz, kde jsou čeští vystěhovalci sdruženi v katolických spolcích.
Jsou to především mohutný s živým katolickým uvědoměním Spolek svatých Cyrilla a
Methoda „slezských Moravanů“ v Bottropu, dobrými jistými rukami česky znajících kaplanů
zdařile vedené spolky Svatý Václav v Hambornu (kaplan Theisselmann), Svatý Václav
v Suderwichu (kaplan Zumloh), Svatý Václav v Hochheidě, Svatý Jan Nepomucký
v Meerbecku (pro oba kaplan Birkenfeld), Svatý Václav v Selmu (rovněž kaplan
Theisselmann) a osiřelý Spolek svatých Cyrilla a Methoda uherských Slováků s pravou
slováckou zbožnou duší a zpěvným srdcem v Rauxlu. Kromě jmenovaných kněží ovládají
češtinu ještě kaplan Fehlker v Recklinghausenu a Stier v Rünthe v diecesi paderbornské.
V těchto spolcích pěstí se česká řeč, konají se české přednášky, divadla, cvičí se české písně,
tyto spolky jsou podmínkou a zárukou českých pobožností a kázání. V nich kvete i
náboženský život, neboť členové jejich dle stanov třikrát do roka přistupují společně ku
svatým svátostem, ale soukromě činí tak častěji, se svými spolkovými prapory – jsou
provedeny velmi vkusně – zúčastňují se společně církevních průvodů a slavností. Pěkné
ušlechtilé zábavné večírky prožil jsem v katolických spolcích v Meerbecku, Hochheidě,
Hambornu, s neobyčejným úspěchem zahráli divadlo v Suderwichu, a velmi tklivě a dojímavě
působila měkká řeč při zábavě, písních a divadle „slezských Moravanů“ v Bottropu. Mají
mezi sebou i svého básníka (pana Chlopka), jenž jim skládá a harmonisuje písně a upravuje
divadla v jich nářečí. Pravou slováckou povahu poznal jsem v Rauxlu. Třebaže cizina svlékla
jejich národní pestrý kroj a nastrojila je po městsku, přece ryzost ducha slováckého jim
nesetřela.
Mezi těmito dobrými lidmi cítí se člověk jako někde doma u nás. Český zpěv tu hlaholí, česká
mluva mile zní, česká hudba rázně hraje, dítky vinou se ku svým matičkám se sladkým
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slovem českým. V té chvíli člověk zapomíná – nestraší-li někde v koutě uniformovaný pruský
policajt – že jest daleko, daleko od domoviny někde až u břehů „nejněmečtějšího toku“ Rýna.
Národnostně zachraňují české spolky mezi vystěhovalci přítomnost, ale nemají tolik odraživé
síly v moři německém, aby odolaly silnému příboji ze všech stran a zachránily i budoucnost,
ba na ni i málo působí. Kdo z vlasti si přinesl úplnou znalost mateřského jazyka, udržuje a
posiluje se v těchto spolcích, rád do nich spěje, poněvadž mu nahrazují jaksi aspoň částečně
ztracenou domovinu; ale děti zrozené neb aspoň vyrostlé v nové půdě německé úplně se
přizpůsobují a vžívají v poměry tamní, jazyku otců svých se ani nenaučí, neboť zpravidla
neslýchávají více než výrazy nejužší domácnosti. Škola, společnost, celé okolí je získávají bez
násilí samovolně pro sebe. Český misionář má význam jen pro dospělé vystěhovalce, nikoli
pro jejich děti. Nejenom technické výrazy úplně z němčiny přecházejí do jejich rozmluvy,
nýbrž i nejběžnější slova jsou často cizí s českou koncovkou. „Musím holovat syna
z krankenhausu, neboť se mu tam nelíbí ani kost, ani cimry, ani ty besuchy z venku, tam by
überhaupt ještě více okrankoval než v naší familii.“ Tato věta jest ukázkou z obyčejné mluvy
ženštiny, již déle žijící mezi okolím německým.
Kostel zachovává a poskytuje nejvíce jazykové svobody. Kde si přejí, dostávají vedlejší
pobožnosti, jako růženec, křížovou cestu, zpověď, zpěv při mši svaté tam, kde mají kněze
znajícího jejich řeč. V tom ohledu jsou kněží němečtí samostatmí, svobodomyslní a svědomití
aspoň vůči Čechům. České a slovinské písně (polské rozumějí se samy sebou) nejsou
zvláštností v některém kostele v Porúří.
V náboženském a mravním ohledu jest život českých vystěhovalců velmi žalostný. Jedině u
členů českých katolických spolků jest dobrý. Příčiny vyložil můj předchůdce na misiích,
důstojný pán P. Voňavka, v Apoštolátě 3. Aby se nezdálo, že jen my kněží na to hledíme tak
černě, uvádím slova dopisovatele Lidových novin ze dne 27. února t. r., kde v článku
Slovanský Berlín píše:
„V Berlíně je už tolik českých hospod a jiných veřejných místností, že spolky ztrácejí
na významu jako jediné středisko krajanského hovoru a krajanské zábavy. A tyhle
hospody mají na svědomí mnoho z dnešní upadající kulturní i mravní úrovně českoberlínské. Opravdová i takzvaná (kastovnická) inteligence do nich ovšem nejde (jako
nejde do spolků), ale vrstvy řemeslnické a živnostenské odvádějí jim daň více než
krvavou. Zejména pro mladší generaci jsou opravdovým zabijákem. Karty, pitky a
nanejvýš křiklavý zpěv jsou tady domovem, v neděli mimo ně ještě tanec. Jinak
českých zábav spolkových, jichž nepořádají tedy hostinští přímo, mají berlínští krajané
takovou nadvýrobu, že mnohdy připadnou i tři na jeden den.“
Co napsáno o Berlíně, platí měrou ještě vyšší o vystěhovalcích porýnských. Zábava
neohlížející se na vkus, ušlechtilost a mravnost, muzika, tanec, lehký bezstarostný život, toť
pravidlem, touhou jejich života. Že při takovém stavu věcí o náboženském životě nemůže býti
ani řeči, jest samozřejmo. Odtud též možno pochopiti těžkou práci českého misionáře, jenž
sotva jednou za rok mezi nimi se ukáže, aby nebi získal za dva, nejvýše tři dny, zatímco peklo
pracovalo všemi prostředky po celý rok. A přece i ta práce několikadenní přináší ovoce a seje
požehnání v duších zbožných pro spásu věčnou. To cítili všichni kněží, již misionářsky tu
působili.
Proto monsignore dr. Antonín C. Stojan, probošt v Kroměříži, svolal v dubnu t. r. do Wanne
ve Vestfálsku na konferenci německé tamní kněze znající česky a pisatele těchto řádků, aby se
uradili o soustavnější duchovní správě mezi českými vystěhovalci. Bylo usneseno, aby za
dohody a podpory českého a německého episkopátu byli ustanoveni pro západní Německo
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dva čeští kněží jako misionáři a aby pro vystěhovalce byl vydáván český list v duchu
katolickém. Válka ovšem změní velmi mnoho na tamních poměrech, pročež dlužno nyní
vyčkati, jak budoucnost vše vytvoří.

1914 duben 7, Hochheide. Katolicko-konzervativní kritika českého dramatu Maryša od
bratří Aloise a Viléma Mrštíků, které mělo být na programu českého spolku Svornost
v Hochheide
= Městský archiv Duisburg, fond 22, Český vzdělávací spolek Svornost, čj. 22/1914
(překlad z němčiny)
Hochheide, 7. IV. 1914

Panu policejnímu inspektoru Meyerovi, Homberg na Rýně

V příloze vracím Váš laskavý přípis s českou divadelní hrou Maryša a překladem. Překlad je
poměrně správný, avšak na 70 místech, která jsem zřetelně označil křížkem, je zkrácen vždy o
několik slov nebo vět. Je zvlášť nápadné, že ani jediným slovem není zmíněna otrava ranní
kávou. Divadelní hra ukazuje nadmíru mrzutý rodinný život. Lakomý sedlák nutí svou
jedinou, sotva dvacetiletou dceru, aby se provdala za starého vdovce, kterého ovšem připraví
o věno. Když se z vojenské služby vrátí bývalý milenec mladé ženy, vypuknou v hostinci
strašlivé hrozby sprosté výtržnosti. Milenec jde nahoru za mladou ženou, aby ji v noci unesl.
Muž se vrací zpět a s bičem v ruce nutí svou ženu a děvečku, aby řekly, kdo byl ten
návštěvník. Uchopí pušku a nyní nastane hrůzný zápas, provázený nářkem a kletbami. Je
slyšet dvě rány, které však milovníka minuly. Druhé ráno, dříve než muž jde do práce, obrací
se žena na něho laskavě, nalévá mu s chladnou rozvahou jed do kávy, lže, když mu chuť kávy
připadá špatná. Nechá se svým mužem obejmout a políbit a prosí ho, aby přece jen vypil celý
šálek. Když se poté muž zhroutí, zůstává žena lhostejná a na otázku lidí stojících okolo
odpovídá krátce a chladně: „Ano, já jsem ho otrávila!“ To je poslední věta hry. Tak se
s naprostou otevřeností líčí stinné stránky lidského života. Divákům se předvádějí odpuzující
scény a jasně uvážená vražda se ukazuje v širokém provedení.
S výtečnou úctou se znamená

B. Birkenfeld, kaplan

1914 červenec 5, Bochum. Pololetní valná hromada České besedy v Bochumu k Husovu
výročí
= Archiv Náprstkova muzea Praha, fond Československý ústav zahraniční, 3/5, Protokolní
kniha České besedy v Bochumu, s. 69
[…] Uctění památky mistra Jana Husa. Po úvodu krajana předsedy přečten článek od Arnošta
Denise v Národních listech ze dne 27. února [19]14 uveřejněný, který krajanům uvádí Husa
jako Čecha, jako člověka pevné povahy a jako předchůdce nové, lepší doby naší. Poté byla
zazpívána sloka „Hranice vzplála“ a krajan předseda ukončil valnou hromadu.
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1914 červenec 12, Neumühl. Překonání vnitřních problémů Českého vzdělávacího spolku
Havlíček
= Český vystěhovalec, roč. 10, č. 16, 1. 8. 1914, s. 5, Z Neumühle
Spolek Havlíček konal dne 12. července [1914] svoji pololetní valnou hromadu, na jejímž
programu nacházela se volba nového předsedy. Nezasvěcencům zajisté bylo divné, proč má
býti volen nový předseda, když až doposud s dosavadním jsme byli spokojeni. Příčina toho je
ta, že spolek zvykl si podporovati krajany, kteří následkem nemoci octli se bez práce a
potřebovali finanční podpory. Leč dobroty spolku počali zneužívati i ty osoby, které podpory
této ani nepotřebovaly. Spolek, byv finančně těmito podporami vysílen, žádal o přispívání
tamburašský odbor, kterýž bez námitek svoje těžce vydřené peníze spolku odváděl. Leč, když
dělo se tak dále, zastavil odbor tamburašů činnost, a jelikož mezi jinými podezříván byl
předseda spolku, že nadržuje podporářům (těm krajanům, kteří podpory vypláceli), byla na
denní pořad přivedena volba nového předsedy. Leč dosavadní předseda opět jednohlasně
zvolen a na návrh krajana Vavřiny odstraněn dosavadní systém vyplácení podpor, takže krize,
hrozivě nad spolkem se stahující a nejen krajany, ale i existenci spolku ohrožující, šťastně
zažehnána. Odbor dramatický usnesl si sehráti oblíbenou frašku „Charleyova teta“, přičemž
slíbily krajanky, jichž spolek čítá na 46, býti nápomocny. Varujeme proto spolky před
přílišnou dobročinností, neb zneužívání podpor dá se pak těžko zameziti.

1914 srpen 1, Praha. Počet členů českých sociálně demokratických spolků v Porýní a
Vestfálsku při vypuknutí první světové války
= Ročenka zahraničních Čechů na rok 1920. Protokol českých zahraničních spolků ze dne
14.–16. září 1919, red. Květoslav FOLBER. Praha 1919, s. 28–31
Ahlen, spolek Žižka: 50 členů (32 mužů, 18 žen)
Bottrop-Boy, spolek Josef Kajetán Tyl: 68 členů (48 mužů, 20 žen)
Brambauer: spolek Jan Hus: 35 členů (27 mužů, 8 žen)
Dortmund: spolek Probuzení: 41 členů (34 mužů, 7 žen)
Düsseldorf: spolek Hus: 35 členů (34 mužů, 1 žena)
Erkenschwick, spolek Svornost: 67 členů (44 mužů, 23 žen)
Essen, spolek Havlíček: 52 členů (36 mužů, 16 žen)
Gladbeck, spolek Rozkvět: 39 členů (jen muži)
Hamborn, spolek Bratrství: 37 členů (23 mužů, 14 žen)
Homberg-Hochheide, spolek Svornost: 70 členů (42 mužů, 28 žen)
Hörde, spolek Jarost: 33 členů (26 mužů, 7 žen)
Horst-Emscher, spolek Šumava: 32 členů (20 mužů, 12 žen)
Ickern, Jednota zahraničních Čechů: 88 členů (71 mužů, 17 žen)
Kellersberg, spolek Libuše: 29 členů (24 mužů, 5 žen)
Kolín nad Rýnem, spolek Svojan: 46 členů (28 mužů, 18 žen)
Laar, spolek Kladno: 26 členů (23 mužů, 3 ženy)
Lintfort, spolek Probuzení: 110 členů (89 mužů, 21 žen)
Lünen-Nord, spolek Havlíček: 49 členů (40 mužů, 9 žen)
Marl, spolek Dobročinnost: 129 členů (101 mužů, 28 žen)
Marxloh, spolek Svatopluk Čech: 35 členů (27 mužů, 8 žen)
Meerbeck, spolek Český vystěhovalec: 222 členů (154 mužů, 68 žen)
Mengede, spolek Svornost: 60 členů (46 mužů, 14 žen)
Neumühl, spolek Havlíček: 151 členů (108 mužů, 43 žen)
Radbod, spolek Svornost: 106 členů (76 mužů, 30 žen)
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Recklinghausen, spolek Komenský: 155 členů (141 mužů, 14 žen)
Rünthe, spolek Jirásek: 23 členů (18 mužů, 5 žen)
Selm-Beifang, spolek Probuzení: 54 členů (47 mužů, 7 žen)
Sodingen, spolek Jan Hus: 36 členů (25 mužů, 11 žen)
Sterkrade, spolek Lidumil: 83 členů (53 mužů, 30 žen)
Suderwich, spolek Česká Šumava: 14 členů (jen muži)

1914 srpen 4, Bochum. Zápis jednatele České besedy v Bochumu o začátku první světové
války
= Archiv Náprstkova muzea Praha, fond Československý ústav zahraniční, 3/5, Protokolní
kniha České besedy v Bochumu, s. 71.
Těžká doba přišla na nás. Vypukla válka mezi Rakouskem a Srbskem, mezi Ruskem a
Německem, a i Francie začíná. Začátek hrozný, a konec? I naši krajané museli pryč, kr[ajan]
Kantor, kr[ajan] Profeld, kr[ajan] Vašák i kr[ajan] Tangl. Bezpochyby i kr[ajan] Koukol bude
muset, a kdož ví, zdali i jiní ne! Veškerou činnost jsme prozatím zastavili a bylo by si jen
přáti, aby zase co nejdříve pokoj byl.

1914 srpen 13–19, Moers / Düsseldorf / Berlín. Zásobování rodinných příslušníků
mobilizovaných rakouských dělníků, mimo jiné Čechů
= Severorýnsko-vestfálský hlavní státní archiv Düsseldorf, Vládní prezidium Düsseldorf,
Spisy o válce 1914-Rakušané (překlad z němčiny)
Okresní rada Moers vládnímu prezidentovi v Düsseldorfu
Obživa rodin Rakušanů a Uhrů povinných válečnou službou

Moers, 13. srpna 1914

V důsledku mobilizace rakousko-uherského vojska byli z tohoto okresu povoláni do služby
četní dělníci rakousko-uherské státní příslušnosti. Zanechané rodiny jsou skoro všechny bez
prostředků. Pokud se podařilo zjistit, jednu se o 2624 žen a dětí, které jsou rozděleny do
několika málo obcí. Tak případá na Moers 664, na Homberg 530, na Repelen-Baerl 750 a na
Linfort 600 osob. Tyto bezmocné rodiny není v současnosti možné odstěhovat domů a starost
o ně se nemůže očekávat od obcí, protože jejich síly jsou zcela vytíženy naléhavě nutným
doplňováním říšskoněmeckých podpor pro rodiny povolaného říšskoněmeckého mužstva.
Podporování těchto cizinců by těmto obcím neumožňovalo uplatnit nárok na náhradu výdajů.
Zdá se mi proto být oprávněné a nutné, aby obživu těchto rodin převzala rakousko-uherská
vláda. Jak se proslýchá, existují v Rakousko-Uhersku podobné zákonné předpisy o
podporování potřebných rodin mužstva povolaného do vojska jako u nás. Vyžaduje to tedy
jen zmocnění rakousko-uherské vlády, aby tyto podpory byly vypláceny na její účet
z prostředků říše nebo států. V tomto případě zaměstnavatelé a obce by byli pravděpodobně
ochotní k tomu poskytnout zálohy. Záležitost je nanejvýš naléhavá, protože úspory
rakouských rodin jsou u konce a těmto rodinám pak hrozí úplné hladovění.
Prosím poníženě Vaše Blahorodí podniknout potřebné kroky, aby se předešlo stavu nouze.
(Telegram Zahraničního úřadu vládnímu prezidentovi v Düsseldorfu 19. 9. 1914)
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Ke zprávě ze 14. srpna. Zanechané rakouské a uherské rodiny je třeba nejdříve nouzově
podpořit. Náhrada vynaložených prostředků byla přislíbena rakousko-uherskou vládou.
Ohledně pokračování vyčkejte další pokyny.
Zahraniční úřad: Kriege

1914 srpen 28, Praha. Prezidium českého místodržitelství upozorňuje okresní hejtmanství
v Čechách na návrat rodinných příslušníků českých mobilizovaných dělníků z Německa
= Státní okresní archiv Tábor, Prezidium okresního úřadu, čj. 731/1914
(překlad z němčiny)
Prezidium c. k. místodržitelství v Čechách
Návrat osob nepodléhajících vojenské službě z Německa
Oběžný výnos

Praha, 28. srpna 1914

Podle sdělení c. a k. ministerstva války došlého na c. k. ministerstvo vnitra usiluje na c. a k.
konzulátech v Lipsku, Vratislavi, Berlíně, Kolíně nad Rýnem a Brémách velký počet osob
nepodléhajících vojenské službě, mladistvých, žen a starých lidí, o návrat do Rakouska,
případně byli vysídleni, aniž by byli zaopatřeni nutnými prostředky. Mnozí vypovídají, že
měli v Německé říši stálé byty a zaměstnání. Tak například dorazilo 5. srpna do Podmokel
přes 2000 osob zmíněných kategorií. Jelikož doprava vojenskými vlaky byla vyloučena a
všichni nemohli být přirozeně vypraveni poštovními vlaky, došlo na nádraží a v městě
Podmoklech k velkému nahromadění lidí. Podobné zprávy přišly na samotné ministerstvo
války také z Bohumína a z Litoměřic.
Ministerstvo války požádalo ministerstvo zahraničí, aby uložilo c. a k. zastupitelským úřadům
v Německé říši působit v tom směru, že by osoby nepodléhající vojenské službě pokud možno
zůstávaly ve svém stálém bydlišti a vracely se do monarchie jen tehdy, když to bude v jejich
osobním zájmu. Jinak by bylo třeba zabránit zpětnému stěhování osob nepodléhajících
vojenské službě současně s rozsáhlými vojenskými odvody.
Na základě výnosu c. k. ministerstva vnitra z 25. srpna 1914, vydaného na přání c. a k.
ministerstva války, se ukládá přednostovi úřadu, aby se ve svém okruhu působnosti postaral
v dostatečné míře o ubytování a zásobování osob z takových vracejících se transportů a aby
podal zprávu o přijatých opatřeních a o zjištěních v tomto případě.
Za c. k. místodržitele:

Herget

1914 srpen 29, Praha. Redakční prohlášení o zaměření a obsahu časopisu Český
vystěhovalec, uveřejňované v záhlaví časopisu po celé období první světové války
= Český vystěhovalec, roč. 10, č. 18. 29. 8. 1914, až do roč. 14, č. 22, 2. 11. 1918
(překlad z němčiny)
Časopis Český vystěhovalec je nepolitickým orgánem českých krajanských podpůrných a
vzdělávacích spolků v zahraničí. Sleduje výlučně tyto kulturní a podpůrné zájmy a v této
podobě byl mnohokrát oficiálně uznán v Německu jako v Rakousku. V době války se náš
časopis bude věnovat výhradně informování pozůstalých rodin a krajanů v zahraničí a
organizování podpor rodin mobilizovaných.

186

1914 září 17, Bochum. Poděkování jednatele České besedy v Bochumu za zasílání Národních
listů a upozornění, že v době války se dopisování s Německem musí vést v němčině
= Archiv Náprstkova muzea Praha, fond Československý ústav zahraniční, 103/2
(překlad konceptu dopisu z němčiny)
Bochum, 17. 9. 1914
Slavnému Spolku posluchačů strojního a elektro-inženýrství v Praze
Na Váš ctěný přípis z 21. 6. tohoto roku o zasílání časopisu Národní listy oddaně sdělujeme,
že bychom Vám byli velice vděčni, kdybychom mohli i nadále dostávat Národní listy oproti
hrazení poštovného. Prosíme Vás také o ctěné sdělení, až do kdy máme poštovné zaplaceno,
domívám se, že jsme ještě něco dlužni. Nezazlívejte nám, že Vám dnes píšu německy, ale my
nesmíme jinak.
S krajanským pozdravem jménem B[esedy]

Antonín Pomahač, jednatel spolku

1914 říjen 24, Erkenschwick. Výzva ke členům Českého zábavního a podpůrného spolku
Svornost k překonání finančních potíží spolku
= Český vystěhovalec, roč. 10, č. 22, 24. 10. 1914, s. 4, Do Erkenschwicku
Český zábavní a podpůrný spolek Svornost koná své členské schůze vždy druhou neděli
v měsíci a výborové schůze čtvrtou neděli v měsíci. Povinností členů jest bráti podílu na
činnosti spolkové, navštěvovati schůze spolku a platiti přesně včas měsíční příspěvky.
Krajané, my slíbili jsme odjíždějícím do války spolučlenům, že budeme, pokud naše síly stačí,
starati se, aby rodiny jejich nepoznaly nouze. Spolek čítal sto členů, takže jevila se možnost
každý měsíc z příspěvků a dobrovolných darů platiti rodinám těmto přiměřenou podporu
k ulehčení jejich trapného postavení. Toto očekávání však se nesplnilo. Místo daru pro
podpůrmý fond nekoná většina krajanů ani tu povinnost, aby zaplatili měsíční příspěvky, a
tím způsobem, že spolek za ně list (Český vystěhovalec) a příspěvek k Sekretariátu i k úmrtní
pokladně platil, poškodili spol[kovou] pokladnu o částku přes 80 marek, aneb zmenšili o tuto
částku podpory rodin narukovaných krajanů. Upomínání spolkového posla nepomáhá. Tito
krajané by rádi do schůze přišli i své příspěvky vyrovnali, ale na cestě do spolkových
místností jsou hostince, kde se jen hře v karty holduje, a krajané nemají tolik mravní síly, aby
alespoň jednou v měsíci pokušení tomu odolali a místo hry svoji schůzi navštívili. Od měsíce
k měsíci se toto opakuje najednou pak dvě až tři marky příspěvků platit je konečně i škoda.
Počínání toto znázorňuje život těchto velkých dětí.
Krajané, obracíme se k vám, k těm, kteří tomu karbanu jste ještě nepropadli, konejte svoji
povinnost ke spolku a svým spolučlenům, abychom mohli, až naši krajané se z války vrátí,
těmto říci: Ano, my jsme byli na svém místě a pomáhali, co nám bylo možno. Nuže,
vzchopme se k další spolkové činnosti!
Výbor
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1915 leden 17, Kolín nad Rýnem. Rakousko-uherský generální konzul Viktorin Borhek
upozorňuje na potíže způsobené nečekaným rozsahem odvodů rakouských státních
příslušníků, mimo jiné Čechů, žijících v západních oblastech Německa
= Rakouský státní archiv Vídeň, Domácí, dvorský a státní archiv, Ministerstvo zahraničí,
všeobecná registratura, F 8: Konzulát Kolín nad Rýnem 1880–1918, čj. 7455/10/1915
(překlad z němčiny)
Odvody ročníků 1890–1878 příslušníků zeměbrany, kteří neprošli vojenskou službou, se měly
týkat, jak se v tomto úřadě původně předpokládalo, asi 5000 mužů. Tento odhad se však
prokázal jako ještě příliš nízký a již nyní je možné tvrdit, že počet lidí, které je třeba
prohlédnout, musí být vyčíslen asi na 6000, zvláště když nastal příliv mužů podléhajících
odvodem z Belgie a Alsaska-Lotrinska. Personální stav tohoto úřadu, který dokázal odvody
ročníků 1892, 1893 a 1894 (přes 1000 mužů) zvládnout jen s vynaložením všech sil, by již
nebyl schopen dostát mnohem větším nárokům nového odvodního období bez doplnění o
pomocné síly. […]

1915 leden 30, Praha. Inspekční cesta z pověření Sekretariátu českoslovanských
zahraničních spolků po krajanských spolcích na území rakousko-uherských konzulátů
v Kolíně nad Rýnem a Dortmundu
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 3, 30. 1. 1915, s. 1, Návštěvou v našich spolcích; autor:
Karel FOLBER
V souvislosti s dnešními událostmi bylo z našich krajanských spolků povoláno k vojsku při
prvé a druhé výzvě na 1600 členů a dodatečnými odvody na podzim minulého roku na 400
členů, tedy celkem okrouhle na 2000 členů. Povolaní členové jsou ze dvou třetin ženatí a
zanechali v cizině své rodiny. Jest pochopitelno, že okolnost tato uložila nejen spolkům, ale i
našemu ústředí značné povinnosti a velikou práci. Představme si rozrušení doby, kterou jsme
prodělali, a v těchto okamžicích bylo přes 1300 rodin našich členů bez svého rádce. A tato
doba ukázala, jak důležitým činitelem může býti krajanský spolek, když má pohotové a čilé
funkcionáře.
Přihlášky žen na výživné pro rodiny mobilisovaných vojínů byly dle daných pokynů ve
většině vyplňovány, a to nejen pro členy vojínů, ale i často pro nečleny. Máme zjištěno, že
mnohý funkcionář vyplnil 100 i více podobných návrhů. Přesto docházely nás stále stížnosti,
že v tom neb onom místě krajanky zákonně stanovené podpory nedostávají, a v mnoha
případech vedeny byly stížnosti proti c. a k. rakousko-uherským konsulátům, jimž v cizině
připadá úkol vypláceti podpory mobilisovaným rodinám. Konečně viděl se náš Sekretariát
nucen domáhati se zakročení vysokého c. a k. ministerstva zahraničních záležitostí ve Vídni,
na němž spočívá dozor nad konsuláty. Nevšední ochotou poslance soudr[uha] A[ntonína]
Němce, který již tak často prokázal nám neocenitelných služeb, umožněna byla osobní
intervence v ministerstvu ve Vídni, kde předneseným steskům věnována všestranná
pozornost, a tak, jak bylo zjištěno, většina příčin těchto nedostatků byla odstraněna. Také
další případy stížností byly pravidelně, pokud vina spočívala v administrativě c. a k.
konsulátů, sdělovány c. a k. ministerstvu.
Největší počet stížností docházel z Porýnska a Vestfálska. Že tomu tak bylo, nechceme snad
říci, že by vina spočívala jedině na tamních c. a k. rakouských úřadech, neboť ony mají zajisté
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dobrou vůli vyhověti, ale poměry tamní ztěžují ve značné míře tento úkol. Vestfálsko a
Porýnsko jest zemí průmyslovou. Zde jest zaměstnáno na sto tisíc rakouských příslušníků
všech národností. Pro tento obvod stával donedávna jen jeden c. a k. rakousko-uherský
konsulát v Kolíně nad Rýnem, a teprve před krátkou dobou byl místokonsulát v Dortmundu
změněn v řádný konsulát.
V obvodu těchto dvou konsulátů měli jsme před válkou 40 krajanských našich spolků.
Z těchto zastavil svoji činnost v době války spolek Přemysl v Castropu, spolek Cyklistů
v Röllinghausen, spolek Pivoňka ve Werries, kde zatopeny byly doly a práce byla zastavena,
následkem čehož většina krajanů, kteří jsou v místě, musí hledati práci v jiných městech, pak
spolek Vystěhovalec v Altenessen, který se sloučil se spolkem Havlíček v Essenu. Jest tudíž
v tomto okrsku ještě 36 našich spolků, z nichž je 20 v obvodu konsulátu dortmundského a 16
v obvodu kolínského. Spolky tyto měly na počátku války asi 2200 členů, z nichž bylo na 450
žen. Ze spolků těchto povoláno bylo mobilisací při prvé a druhé výzvě na 600 členů, z těchto
bxlo na 500 ženatých. Uvážíme-li tyto číslice, poznáme, že mnohem více než třetina všech
našich k službě povolaných členů odešla z těchto spolků.
Právě tyto okolnosti přiměly bývalého důvěrníka spolků v Porýnsku krajana M[artina] Švába,
který mešká ve vojště a byl jako vojín několik dní na dovolené v Porýnsku, že žádal
Sekretariát, aby jeho zástupce podnikl cestu po spolcích v Porýnsku a ve Vestfálsku a zjistil,
v jaké míře je ve všech místech podpora ženám mobilisovaných vojínů vyplácena. Přání
tomuto po bedlivé úvaze bylo vyhověno a krajan Folber na cestu byl vyslán. Úmyslem bylo
navštíviti všech 36 existujících spolků ve Vestfálsku a Porýnsku, ale ukázalo se, že při době,
která připouštěla jeho nepřítomnost v Praze, nebylo to možno, takže navštívil celkem jen 29
spolků. Úkol ten vykonán byl v době 15 dnů, počítaje v tom cestu tam i zpět. V místech, která
jsem navštívil, zjištěno celkem 57 různých případů stížností na nesprávné vyplácení podpor.
Stížnosti zčásti týkají se rozhodnutí Zemské vyživovací komise v Praze a v Brně a v dalším
pak, těch jest většina, způsobu vyplácení podpor u c. a k. konsulátů. Pokud se stížností proti
rozhodnutí Zemské vyživovací komise týče, na základě zjištěných fakt Sekretariát vypracoval
již žádosti o prozkoumání platebních archů a ve většině již funkcionářům zaslal. Pokud
stížnosti se týkaly konsulátů, byly těmto oznámeny. Několik stížností, při kterých se vyskytly
ještě některé námitky, vyřízeny budou tyto dny.
Vedle uvedeného počtu stížností udělena byla ovšem řada pokynů, dle kterých funkcionáři
spolků sami k nápravě působili. Při této příležitosti třeba říci, že v jednotlivých místech nalezl
jsem výborné obětavé funkcionáře, jichž byt, když přicházeli domů ze šichty, podobal se
kanceláři, kde udíleny byly rady, psány žádosti, stížnosti, překlady, ano i adresy na dopisy.
Jelikož, jak již bylo řečeno, většína stížností týkala se způsobu a nevčasného vyplácení
podpor, abych nabyl všeobecného přehledu o příčinách těchto, navštívil jsem c. a k. rakouskouherský konsulát v Dortmundu a v Kolíně nad Rýnem. O účelu své cesty pojednal jsem
v Dortmundě s c. a k. konsulem rytířem z Frankenecku a v Kolíně v nepřítomnosti konsula se
zástupcem jeho hrabětem Pallaviccinim. Návštěva v Dortmundu trvala celé tři hodiny a měl
jsem přitom příležitost seznati různé okolnosti, které zavinily většinu stížností.[…]
Celkem možno říci, že cesta měla cenný úspěch. Nejenže získán byl přehled o situaci, v jaké
se nacházejí rodiny mobilisovaných vojínů a krajanů (při cestě vyplaceno bylo přes 300 korun
na podporách), ale seznámil jsem se přitom s mnoha spolkovými pracovníky, s kterými si již
po léta dopisuji, aniž bychom se znali. Mohu říci, že ve většině případů byl jsem mile potěšen.
Osobně jsme se neznali, ale byl jsem mezi svými, jako bychom byli spolu vyrostli. Většina
našich funkcionářů jsou tam starší, obětaví krajané, přes jejichž hlavy přešly již mnohé bouře,
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které zocelily povahy jejich. Krátce řečeno: byl jsem mezi svými a nabyté poznatky posilují
znovu moji naději v rozkvět našeho hnutí do budoucnosti.

1915 únor 7, Recklinghausen. Loučení s členy Českého pěvecko-vzdělávacího spolku Jarost
při jejich odchodu do války a podpora jejich rodin
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 6, 13. 3. 1915, s. 4, Z Recklinghausen
Český pěvecko-vzdělávací spolek Jarost konal 7. února mimořádnou schůzi, při níž byli ještě
přítomni krajané, kteří v krátkém čase na to musili opustit svoje milované rodiny, povoláni
jsouce k službě vojenské. Želíme odchodu všech krajanů a cítíme soustrast s rodinami.
Těšíme se nadějí, že vrátí se zase zdrávi ke svým milým a do řad našich spolků, kde ještě
s větší pílí a obětavostí budeme potom moci pracovati. V dnešní vážné době jest nám třeba si
připomenouti, abychom konali svoje povinnosti ke spolku, aby pak spolek mohl konat to, co
v dnešním čase se na něho ukládá. Co se týče informací o podporách pro rodiny
mobilisovaných, mohou se krajanky obracet na předsedu aneb na krajana Antonína Müllera.
Do výboru byli zvoleni následující krajané: Martin Čubr, předseda, Antonín Janouš,
pokladník, Matěj Šantora, jednatel. Dopisy řízeny buďtež na adresu: Martin Čubr,
Recklinghausen, Horneburgerstraße 175, Westfalen.

1915 únor 14 – březen 8, Bochum. Záznamy jednatele v Protokolní knize České besedy
v Bochumu
= Archiv Náprstkova muzea Praha, fond Československý ústav zahraniční, 3/5, s. 72–73
Válka dosud neskončena. Byly odvody domobrany a krajané Macharáček, Suchánek, Kantor,
Pešťák i jednatel byli odvedeni, 15. února měli být v Chebu. Kr[ajan] Macharáček i jednatel,
byvše od šéfů reklamováni skrze vojenské dodávky (kr[ajan] M[acharáček] skrze stavbu
domu pro mrzáky) byli prozatím zproštěni služby vojenské. Doufejme ale, že příští týdny
přinesou toužebně očekávaný mír, a ulehčí se nám všem. Pak nastanou lepší doby v životě
hospodářském i společenském.
Bochum, 14. února 1915

Ant. Pomahač, t.č. jednatel

Přípis Antonína Pomahače, Bochum, 8. března 1915: Poslední vpis v tuto knihu. Musím
přece hned pryč. Přeji v hloubi srdce Besedě, by po válce zase povstala a své poslání plnila
v lepší době jak dosud.

1915 únor 14, Schmachtendorf. Úspěšná činnost Českého vzdělávacího spolku Jaro
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 6, 13. 3. 1915, s. 4, Ze Schmachtendorfu
Spolek Jaro konal dne 14. února pololetní valnou hromadu. Do nového výboru jako čelní
funkcionáři zvoleni byli: V. Smola předsedou, V. Procházka místopředsedou, R. Kinská
jednatelkou, Fr. Kinský pokladníkem. Dopisy spolkové nechť se zasílají na adresu: R. Kinsky.
Grubenstraße 4, Sterkrade, Rheinland.
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Krajané a krajanky! Ze zpráv výboru jste seznali, že když členstvo svorně pracuje, práce
spolku se daří. Proto k vám voláme: Buďte i nyní v této zlé době nápomocni novému výboru
v jeho práci! Třebas je nás málo, při dobré pevné vůli naše dílo se nám podaří. Proto
neskládejme ruce v klín a s chutí do další práce!

1915 únor 14, Essen. Valná hromada a překonání finančních potíží Českého vzdělávacího a
zábavního spolku Havlíček
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 6, 13. 3. 1915, s. 4, Z Essenu
Český vzdělávací a zábavní spolek Havlíček konal v neděli dne 14. února 1915 svoji celoroční
valnou hromadu, z níž vyjímáme následující: Spolek náš v této těžké době čítá ještě 26 členů
mužských a 23 ženských, kteří si řekli, že budou pevně a svorně státi k sobě a náš spolek
nenechají klesnout, což dokázali četným navštěvováním schůzí a řádným placením členských
příspěvků, kde se spolek může honositi svojí hotovostí v obnose 94,64 marek do měsíce ledna
1915, ačkoliv na začátku roku 1914 byl ve velkém úpadku. Dík našim čilým funkcionářům, že
tehdy vzali veslo spolku do rukou a tento ještě včas před záhubou zachránili a během krátké
doby všechny pohledávky jak s naším sekretariátem, tak i s redakcí Českého vystěhovalce
správně vyrovnali. Do výboru zvoleni vesměs tito funkcionáři: předsedou Josef Pech,
místopředsedou Antonín Šmídl, jednatelem František Podraský a pokladníkem Josef Babka.
Všichni funkcionáři vzali na se funkce, ke kterým byli zvoleni. Byly také dvě členky zvoleny
do výboru, které s potěšením vítáme na spolupráci výboru náležející. K vojsku se od našeho
spolku odevralo 14 krajanům které citelně postrádáme, a přejeme jim brzkého návratu a
slibujeme, že se semkneme ještě v užší kruh a budeme hrdinně odporovat nynější situaci,
která na nás tak krutě dolehla, která nám skoro nejlepší krajany vyrvala z našich řad, a
dokážeme, že jim uchováme náš spolek do těch dob, než se vrátí, aby zas naší společnou prací
nám nadále prospíval a my dočkali se ovoce své práce! Pročež zdar další naší práci! A s chutí
k dílu! Na zdar! Dopisy spolku se týkající zasílány buďtež na adresu: Josef Pech, Essen-Ruhr,
Stoppenbergerstraße 93-II, Rheinland.

1915 únor 19, Horst-Emscher. Návrh na doplnění výboru Českého zábavního spolku
Šumava v podmínkách války
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 3, 30. 1. 1915, s. 4, Z Horst-Emscher
Český zábavní spolek Šumava pořádá v neděli 19. února po druhé hodině odpolední celoroční
valnou hromadu. Jelikož je většina výboru ve válce a někteří členové nás opustí povoláním
výzvy druhé, žádáme, aby se dostavili všichni členové a zvolili za funkcionáře z řad členstva
ony osoby, které nebudou povolány k vojsku. Spolek náš staral se pilně o rodiny
mobilisovaných vojínů. Objednali jsme z konsulátu formuláře pro podpory, které jsme
bezplatně vyplnili a na konsulát zaslali. Dále činil spolek mimořádné sbírky, jež činily od
nečlenů 51,55 marek a od spolku 88,15 marek, z nichž bylo podpořeno rodin nečlenů 71,70
markami a rodin členů 65 markami. Dále spolek podaroval všechny dítky vánoční nadílkou
s výlohami 41,60 marek a věnoval 19,51 marek Červenému kříži, jež odevzdány byly na
zdejším úřadě a kvitovány v časopise Horster Zeitung. Ve vojsku mešká 11 členů, všichni
jsou dosud zdrávi. Krajan náš Josef Erben padl 13. listopadu 1914 v Haliči u Mogyly. Byl 37
roků stár a zanechal zde ženu se sedmi dítkami.
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1915 únor 27, Gerthe. Obnovení činnosti Českého zábavního spolku Přemysl
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 5, 27. 2. 1915, s. 4, Z Gerthe
Český spolek Přemysl hlásí se opět k životu. Po vypuknutí války přestal úplně spolkový život
a byly obavy o existenci spolku. Ale jednotlivým obětavým pracovníkům se přece podařilo
úpadek spolku zameziti. Svolána byla členská schůze, ve které zvolen nový výbor, do něho
povoláni Václav Vaic (předseda), František Jukel (náměstek), dále krajané Klásek, Josef
Kaňák a Josef Váňa. Doufáme, že nový výbor učiní vše, aby spolek, třeba jen v omezené
míře, spolkovou činnost udržel. Krajané se žádají, aby výbor v jeho práci podporovali a
schůze spolku navštěvovali.

1915 červen 13, Gladbeck. Ustavení Českého vzdělávacího a zábavního spolku Rozkvět
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 14, 3. 7. 1915, s. 4, Z Gladbecku
Český vzdělávací a zábavní spolek Rozkvět konal dne 13. června svoji ustavující valnou
hromadu za účasti 21 člena a 7 hostů. Pořad: 1. Volba předsednictva. 2. Přednáška o účelu
spolku. 3. Volné návrhy. Předsedou zvolen krajan Alois Loutchán, jednatelem Josef Kučera a
za pokladníka Josef Plecháč. Ve schůzi bylo ustanoveno, aby se členské schůze konaly první
neděli v měsíci, každou třetí neděli v měsíci schůze výborové. Veškeří krajané v místě, kteří
ještě nejsou členy, se žádají, aby se zúčastnili spolkových schůzí a přistupovali za členy
spolku, neboť spolek při svorné práci bude mohutněti a kvésti dále a stane se činorodou
jednotkou zahraničního hnutí. Okolní spolky krajanské se prosí, aby dle možnosti přispěly
knižními dary k založení knihovny. Spolkové dopisy se zasílají na adresu: Alois Loutchán,
Gladbeck, Westfalen, Bismarckstraße 67/III.
Komentář redakce (s. 3): Mezi dopisy naleznou čtenáři dopis z Gladbecku, ze kterého se
dovídáme, že založen tam byl Český vzdělávací a zábavní spolek Rozkvět. Jest to již druhý
případ založení spolku v době války. Pozoruhodno jest, že v této době v mnoha místech, kde
žijí čeští vystěhovalci a kde dříve se snaha po spolku nejevila, dnes se uznává jeho potřeba.
Uvedené jest známkou, že zájem pro zakládání krajanských spolků po válce bude ještě
mnohem větší, než jak dříve se jevil, a opravňuje nás to k naději, že jednou se uskuteční
soustředění všech českých vystěhovalců v našich spolcích.

1915 červen 23–26, Sterkrade. Vzkaz českého krajana raněného na ruské frontě
Českoslovanskému vzdělávacímu spolku Lidumil ve Sterkrade
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 16, 31. 7. 1915, s. 4, Z Korneuburku do Sterkrade
Vážení krajané a krajanky! Zasílám vám srdečný pozdrav na náš spolek Lidumil a mou
rodinu, vzdávám dík krajanu Folbrovi za zaslání čísel Českého vystěhovalce. Chci vám krátce
popsati, jak stalo se mé zranění. Po strastech několikadenních pochodů odpočívali jsme 23.
června v dekunkách. Bylo před bitvou. Vzpomínali jsme na svoje rodiny, na své drahé, a duch
se chvěl starostí o ně. Tu o druhé hodině s půlnoci dostali jsme rozkaz kupředu. Dne 24.
června o čtvrté hodině ranní prodrali jsme se na 120 kroků k ruským zákopům, vrhli se pak na
ně bodákovým útokem. Rusové zčásti se vzdali, zčásti dali se na ústup. Obsadivše jejich
zákopy, vyrovnali jsme svoji frontu, oddechli si trochu za strašné palby zadních vojů ruských,
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které kryly ústup. Sotva jsme si oddechli, dali jsme se do pronásledování, až 25. června
dostali jsme se do boje s celo ruskou frontou. Boj pokračoval zuřivě dále, až 26., v noci kole,
jedenácté hodiny večerní, byl jsem raněn. Pro déšť kulí nemohl jsem se vzdálit, zůstal jsem
raněn ležet, aý bitva přešla, pak jsem došel na obvaziště. Teď jsem v Korneuburku.
Vzpomínám na vás, krajané a krajanky, apeluji na vás, abyste nezapomínali svých drahých
bojujících na bojišti a udrželi jim spolek do jejich návratu. Přeji vám mnoho zdaru a volám na
shledanou.
Mazour Jan

1915 červenec 18, Ahlen. Činnost Českoslovanského vzdělávacího spolku Žižka ve
válečných podmínkách
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 16, 31. 7. 1915, s. 4, Z Ahlen
Spolek Žižka konal v neděli 18. července 1915 pololetní valnou hromadu. Na programu bylo:
1. Zprávy funkcionářů. 2. Záležitosti spolkové. 3. Přijímání přistupujících členů a placení
příspěvků. 4. Doplňovací volby výboru. Zprávy funkcionářů byly vesměs se souhlasem
přijaty. V bodě druhém dává krajan Vydra návrh, aby dobrovolný náš základní fond (úmrtní
fond), který jest určen, aby v případě úmrtí člena byli jeho příslušníci podpořeni a jehož
hotovost obnáší nyní 70 marek, byl udržen stále v této hotovosti pokladní. K tomu dává krajan
Šícha další návrh, aby se desetifenikové příspěvky, které byly dosud dobrovolně placeny, dále
platily k tomuto úmrtnímu fondu, a když překračovati bude hotovost 70 marek, aby příspěvky
ty připadly spolkové pokladně. Oba návrhy byly přijaty. Při doplňovací volbě zvolení
funkcionáři vesměs přijali svěřené jim funkce. Mimo náhradníky zvoleni byli: revisorem
krajan Šícha, hospodářem krajan Bernkraut, spolkovým poslem krajan František Dušek,
divadelním režisérem krajan Vydra. Va volných návrzích přijat byl jednomyslně návrh
pořádati 8. srpna 1915 přednáškový večer ve prospěch našich v poli stojících členů, jimž
rozdělen má býti čistý výtěžek. O šesté hodině večerní skončena byla tato zdařilá valná
hromada předsedou krajanem Maškem za společného zvolání „Zdar“ další práci.

1915 červenec 18, Marxloh. Valná hromada Českého vzdělávacího spolku Svatopluk Čech
po obnovení přerušené činnosti
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 16, 31. 7. 1915, s. 4, Z Marxlohu
Ze spolku Svatopluk Čech: Po těžkém roce chceme našim krajanům podati zprávu o činnosti
našeho spolku. Počátkem války byla veškerá činnost spolku zastavena, ačkoliv většina členů
zůstala doma. Byla to velká chyba a spolek spěl k svému rozpadnutí, ale dík mnohým
krajanům, kteří se pevnou rukou chopili záležitostí spolkových, uvedli spolek opět v normální
běh, takže dnes zdá se býti spolek zachráněn. V měsíci lednu pořádána byla mimořádná valná
hromada, zvolen byl výbor a od té doby pokračuje se v neustálé činnosti. Dne 18. července
konala se řádná valná hromada a ze zpráv funkcionářů vyplývá následující: Zůstavším ženám
bylo povoleno 130 marek jako podpora, členům v poli zaslány byly různé dary a podávána
byla v záležitostech vyživovacích příspěvků rada. Spolkový příjem byl 219,81 marek a vydání
175,74 marek za dobu od 1. ledna 1915 až do 30. června. Počet členů (mimo členy stojící
v poli) stoupl na 49, 40 mužů a 9 žen. Pořádány byly: jedna schůze výboru, sedm měsíčních
schůzí, jedno divadelní představení a přednáška o mistru Janu Husovi od krajana B. Šídy.
Knihovna obsahuje 139 svazků dobrých knih a byla od členstva hojně používána. Odebíráno
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bylo 9 časopisů, z nichž Český vystěhovalec obligatorně. Funkcionáři zvoleni byli: předsedou
B. Šída, jednatelem V. Bešťák, pokladníkem Václav Charamza a jiní pracovití krajané.
Veškeré dopisy buďtež řízeny na: V. Bešťák, Marxloh, Anna-Straße 27, Rheinland.
Vyzýváme naše členy, aby konali své povinnosti vůči spolku a platili pořádně své spolkové
příspěvky, neboť i spolek musí svým povinnostem obstáti. Vyzýváme všechny indiferentní
krajany, aby vstoupili do našeho spolku a naše řady zesílili.
B. Šída, předseda, V. Bešťák, jednatel

1915 červenec 18, Sodingen. Přednáška k 500. výročí upálení Jana Husa v Českoslovanském
zábavním spolku Jan Hus
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 16, 31. 7. 1915, s. 4, Ze Sodingen
Dne 18. července uspořádal náš krajanský spolek přednášku, ke které jsme získali krajanku B.
Šimkovou od kr[ajanského] spolku v Moersu za řečnici. Přednáška byla nad očekávání četně
navštívena. Dostavili se všichni naši členové se ženami a dětmi, pak také z okolí mnoho
hostů, hlavně ženy. Kr[ajanka] Šimková se zhostila svého úkolu mistrně; vylíčila nám v řeči,
1½ hodiny trvající, povinnosti krajanů vůči ženám v dnešní vážné době, povinnosti žen vůči
spolkům krajanským a povinnosti matek při vychovávání dítek. Potom se zmínila procítěnými
slovy o památce kostnického mučedníka mistra Jana Husa, o 500. výročí jeho upálení, a ke
konci vyzvala všechny indiferentní přítomné, by přistoupili ke svému krajanskému spolku. V
nastavší debatě, které se zúčastnili skoro všichni krajané, zasáhla kr[ajanka] Šimková vždy
poučným způsobem. Výsledek byl, že se pak dalo více krajanů zapsat za členy našeho
kr[ajanského] spolku.
Vážení krajané! Takovou přednášku bychom si přáli každou neděli! Bylo by to jistě
užitečnější než ty různé zábavy a karban. Postavit se v kruhu svých přátel a svých rodin,
poučit se o našich právech a povinnostech, hostit mezi sebou krajana, který je vyškolenější
než my a který na každou otázku dá správnou odpověď – to má být jediná a nejmilejší naše
zábava. Krajance Šimkové vyslovujeme za její zdařilou přednášku vřelý dík!
Singbartl

1915 červenec 31, Marl. Zpráva o činnosti Českého vzdělávacího a zábavního spolku
Dobročinnost ve válečných podmínkách
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 16, 31. 7. 1915, s. 4, Z Marlu
Tento měsíc loňského roku jsme konali valnou hromadu, netušíce, že ještě večer praskne nit
světového míru. Po ten celý čas až k novému roku spolková činnost nebyla taková, jaká měla
být: veškeré myšlenky obráceny byly k světovému ruchu, jednak členové a členky odcestovali
do své domoviny a nám nebylo možno do časopisu podávat spolkové zprávy. V posledních
měsících však nám naši členové z bojišť psali a nás tužili ve spolkové práci, a my jsme
vyrozuměli, že jest jejich přáním, bychom se vykázali, co jsme za ten tak vážný rok vykonali,
což milerádi činíme.
Zpráva spolková od 1. srpna 1914 do 31. července 1915 jest následující: K vojsku povoláno
celkem 39 členů a jako domobranci k vojsku způsobilí bylo uznáno 19 členů, kteří zakrátko
odejdou. Odcestovalo 23 členů a 11 členek, nově se přihlásilo 9 členů a 4 členky, stav
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členstva nyní 33 členů a 17 členek. Schůzí jsme pořádali celkem 19. Účast členstva byla vždy
majoritní. Dopisů nás došlo 103 a zaslali jsme 79, vedle toho však bylo vyřízeno 19 dopisů
ku Zemské vyživovací komisi do Prahy ohledně nevyplácení příplatku na byt, stížnosti a
žádosti na konsulát v 11 případech. Knihovnu jsme rozšířili o 9 svazků, takže čítá kromě
brožur a jiné 79 svazků a byla na tak vážný čas dost používána. Stav pokladny je 80 marek,
sirotčí fond 125 marek. Z vydání uvádíme položky: podpora v nemoci v jednom případě 20
marek, pro rodiny členů ve vojšti 129 marek. Mimořádné potřeby ku večírku a koncertu, jejž
jsme pořádali ve prospěch sirotčího fondu, jakož i hudba, poštovné, kancelářské potřeby,
delegační diety a spolkovému poslu za roznášení časopisu celkem 136 marek. Vrácené vklady
členů (střádanky), určené na rok 1915 na výstavu a sjezd zahraničních spolků do Prahy
168,50 marek. U této poslední zprávy jest nutno se pozastaviti. Škoda, že k tomu nedošlo.
S potěšením musím konstatovati, že naši členové byli dosti pro tento kulturní podnik nadšeni,
neb v začátku bylo od 29 členů 168,50 marek uloženo. Co se týče naší spolkové činnosti,
jsme úplně spokojeni, až na ty polemiky a kritiku. Jsme zde spolčeni z různých koutů Čech,
tudíž rozdílného náhledu o taktice spolkové, avšak vcelku snášíme se a podporujeme; nutno
zmíniti se, že i s krajany zdejšího hudebního spolku Lyra se vzájemně sbližujeme, až na to
nešťastné udavačství a denunciace, které se zde poslední dobou udály.
Dále zaznamenáváme naše členy, kteří až dodnes na válečném poli přišli do zajetí, počtem 7,
raněných, z nichž někteří byli už dvakrát raněni, a nemocných 19. Od některých členů jsme
zprávy nedostali, ani adresy nemáme, ježto větším dílem jich manželky do Čech odjely;
žádáme proto veškeré krajanky, by nám, pokud možno, zaslaly adresy své i svých mužů
v jejich vlastním zájmu. V této zprávě označujeme, že opět celá řada členů, zejména celý
výbor, revisoři a režisér, jsou k domobranecké službě schopnými uznáni. Ohledně jistého
počtu nemůžeme nic sděliti, ježo budou ještě jednou přehlídky mladších ročníků, a následkem
reklamace závodní správy pracují ještě na neurčitou dobu. Přichází doba, aby i naše členky se
více s činností spolkovou spřátelily, neboť není vyloučeno, že v krátké době budou musit
vypomáhat těm málo členům, kteří zde zbudou. Krajanky, všechno to, co jsme zbudovali,
nepatří jenom nám, nýbrž i vám, a proto chopte se s chutí této práce, která vám nebude na
škodu, ale povede vás k dokonalosti a k poznání českého vystěhovalce v zahraničí. Buďte
přes ten náš osud trpělivými, rozumnými, pracovitými, snášejte se mezi sebou, navštěvujte
pilně schůze, a my kojíme se plnou nadějí, že se opět jednou s našimi krajany sejdeme ve
zdraví a šťastni v našem spolku.

1915 červenec 31, Neumühl. Oslabení Českého vzdělávacího spolku Havlíček v důsledku
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 16, 31. 7. 1915, s. 4, Z Neumühlu
Ze spolku Havlíček se sděluje: Ztratili jsme zase dobré tři členy. Nastoupiti musili vojenskou
službu krajané Kulhánek, Košťanský a místopředseda Boh. Hauer. Litovati jest odchodu
krajana Hauera, neboť byl jedním z nejčinnějších funkcionářů. Ke konci července jest stav
členů následující: do pole povoláno bylo 42 členů, odcestovalo 6 žen a zůstává aktivních
členů mužských 32, ženských 38, tedy v celku 70 členů. Spolek koná každou druhou neděli
v měsíci řádnou spolkovou schůzi. Nedostali jsme vůbec ještě zprávu, zda někdo z našich
členů jest raněn nebo mrtev. Stojíme ve většině s našimi členy v poli v čilém spojení.
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1915 červenec 31, Laar. Blahopřání dvěma členům Českého vzdělávacího a zábavního
spolku Kladno ke stříbrné svatbě
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 16, 31. 7. 1915, s. 4, Do Laaru (Polní pošta)
Milému krajanu Frant. Hrádkovi a jeho manželce u jejich jubilejní oslavě 25letého manželství
přeji z plna srdce mnoho štěstí a zdraví, by jak ve zdraví se dočkali své stříbrné, tak aby se
dočkali ještě ve zdraví i zlaté svatby. Ačkoli vzdálen jsem od Vás, drazí přátelé, a není mi
možno Vám osobně blahopřát, přiměte to, co nejupřímnějšího Vám mohu z bojiště zaslati, tj.
moji vzpomínku. Přeji Vám mnoho zdraví a dlouhého věku se samými radostmi.
Jménem rodiny
Váš přítel Rudolf Pelc

1915 říjen 25, Krakov. Rakousko-uherské vojenské velitelství v Haliči zaznamenává
existenci tiskovin českých krajanských spolků
= Národní archiv Praha, fond PM 1911–1920, sign. 8/4/5/41, čj. 45.833/1915
(překlad z němčiny)
C. a k. vojenské velitelství Krakov
C. k. Úřadu pro válečný dohled ve Vídni

Krakov, 25. října 1915

Bylo zjištěno, že k dorozumívání českých emigrantů v zahraničí slouží kapesní kalendář
Český vystěhovalec, jejž vydává jistý redaktor Folber v Praze. V něm se uvádějí všechny
spolky a jejich funkcionáři v zahraničí. V Německu vychází ke stejnému účelu v Berlíně
časopis Vlast. Předává se nejvyššímu vojenskému velitelství (zpravodajskému oddělení),
Úřadu pro válečný dohled, služebně C v Berlíně a vojenskému velitelství (oddělení
generálního štábu) v Praze. Opis c. k. místodržitelství v Praze na vědomí.
Vládnímu radovi
4. listopadu 1915

a

správci

policejního

ředitelství

v Praze

k podání

zprávy.

1915 prosinec 18, Meerbeck-Moers. Výzva předsedkyně Českoslovanského čtenářskodivadelního spolku Český vystěhovalec k větší aktivitě žen
= Český vystěhovalec, roč. 11, č. 26, 18. 12. 1915, s. 4, Z Meerbeck-Moersu
Upozorňujeme naše krajanky, že nyní konají se spolkové schůze pravidelně každý měsíc.
Žádáme je, aby si uvědomily svoje povinnosti, které jsou nyní větší než kdy jindy, kdy mnoho
krajanů odešlo a s nimi mnohý dobrý pracovník. Čítáme zprávy z různých míst, jak ženy
horlivě zastupují místa svých mužů, jak zastávají různé funkce a příkladu toho musíme čile
následovati. V měsíci lednu příštího roku budeme konati celoroční valnou hromadu.
Očekáváme, že naše členky budou všechny na místě, neboť jich bude potřeba vyplniti místa
tam, kde není dosti mužů. Dokažte, ženy, že máte zájem na spolkové činnosti, navštivte
každou schůzi, a bude to potěšitelnou zprávou pro vaše muže, když zvědí, že pokračujete
pevně v díle, které oni počali! My musíme vynaložiti vše, abychom spolky zachovaly a po
návratu manželů, k nim připojeny, společně ve spolcích pracovaly.
196

Tak mnohá z žen odříká kolportérům časopis, ač je to chyba, neboť právě dnes jest třeba čísti
Českého vystěhovalce, vždyť hájí zájmy nás žen, dává rady a pokyny, aby též žena sama
pochopila a dovedla hájit sebe a rodinu. Napravme, krajanky, co jsme zanedbaly, jest doba,
která pořebuje celých a obětavých lidí. Nechmež malichernosti a sdružme se! Žena ženu spíše
pochopí, pochopí těžkosti opuštěných, jež nemají rádce jiného než naše krajanské spolky. A
v nich musíme utvořiti pevný celek a společně utužovati se pro budoucnost. Nevíme, zda
každé z nás muž vrátí se z pole, a bude prospěšné, když žena stane se samostatnou v jednání
ve prospěch rodiny a sebe.
B. Šimková, předsedkyně

1916 leden 5, Praha. Policejní ředitelství v Praze uklidňuje Úřad pro válečný dohled ve
Vídni, že ročenka Českého vystěhovalce na rok 1915 nevyšla a časopis Vlast s tím nesouvisí
= Národní archiv Praha, fond PM 1911–1920, sign. 8/4/5/41, čj. 45.833/1915
(překlad z němčiny)
C. k. policejní ředitelství v Praze

Praha, 5. ledna 1916

Prezidiu c. k. místodržitelství v Praze k předání c. a k. Úřadu pro válečný dohled ve Vídni
S ohledem na výnos ze 4. listopadu 1915 si dovoluji podat zprávu, že od roku 1908 vychází
nákladem sociálně demokratické periodické tiskoviny Český vystěhovalec, kterou rediguje
tajemník českých spolků v zahraničí Karel Folber, kapesní kalendář. Tento kalendář,
sestavený redaktorem Práva lidu, obsahuje opravdu přehled všech českých spolků v zahraničí
a jejich funkcionářů. Poslední kalendář Českého vystěhovalce na rok 1914, jehož jeden výtisk
je přiložen k nahlédnutí, vyšel v roce 1913. Na rok 1915 nevyšel žádný kalendář, jak je vidno
z Českého vystěhovalce, č. 21 z 20. října 1914. S časopisem Vlast, vycházejícím v Berlíně,
není Český vystěhovalec v žádném spojení.
Kunz

1916 leden 2, Sodingen. Úspěšná činnost Českoslovanského zábavního spolku Jan Hus
= Český vystěhovalec, roč. 12, č. 2, 15. 1. 1916, s. 4, Ze Sodingen
Spolek Hus konal dne 2. ledna svoji celoroční valnou hromadu s bohatým programem. Přes
válku učinili jsme další pokroky a trvání spolku jest zajištěno, i když těch málo členů, kteří
ještě zbývají, bude povoláno, protože naše statečné ženy mají již ve výboru místo a hlas,
a účastní se chvályhodným způsobem na vedení spolku. Zdar jim!
Radostně mohli jsme pozdraviti ve svém středu člena, který dlel na dovolené, který chválil
naše vedení a vrací se spokojeněji v pole, ubezpečen, že jest o rodiny mobilisovaných
postaráno. Při nové volbě výboru podrželi všichni funkcionáři svá posavadní místa, odchodem
k vojsku neobsazená byla doplněna ženami. Zprávy vyslechnuty byly s úplnou spokojeností.
Na vánoční nadílku vydáno bylo přes 100 marek, knihovna dána do pořádku atd.
Krajané! Dne 15. prosince 1915 bylo tomu sedm let, co uvedli jsme krajanský spolek v život.
Sedm let namáhavé, blahodárné činnosti na poli kulturní leží za námi! Za tu dobu nepracovali
jsme nadarmo. Zbudovali jsme si spolek, kde každý člen najde zábavu, poučení, radu i
pomoc, zřídili jsme si z vlastních prostředků knihovnu pro členy, pořádali jsme zábavy,
divadelní představení a výlety pro obveselení členů. Vypláceli jsme podpory nemocným
členům a ženám mobilisovaných, podporovali jsme rok co rok děti našich členů. A v celku
řečeno, konali jsme svoji povinnost a náš spolek Jan Hus nestojí pozadu za žádným spolkem
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v cizině nebo ve vlasti. A přece jsou ještě krajané, kteří stojí mimo spolek, a na ty upozorňuji
naše členy, aby jim ukázali, co my konáme, a je získali pro společnou naši věc. A kdybyste
pracovali tak jako dosud, mohli bychom zakrátko říci: Není v Německé říši krajana, který by
nepřináležel krajanskému spolku! (Je dlužno zaznamenati potěšující zjev. Pro zdražení piva
nevypili členové za celou valnou hromadu ani kapku piva. Jenom vody.)
Výbor

1916 leden 15, Ahlen. Podpora členů Českoslovanského vzdělávacího a zábavního spolku
Žižka zraněných ve válce
= Český vystěhovalec, roč. 12, č. 2, 15. 1. 1916, s. 4, Zprávy spolkové
Do Ahlen. Spolek Žižka uspořádal večírek, jehož výnos byl věnován ve válce zraněným
členům. Z výtěžku byl mně věnován na manžela, který v poli přišel o zrak, obnos 15 marek,
za čež vzdávám srdečný dík.
Rosa Šmidtová

1916 duben 8, Praha. Zpráva Sekretariátu českoslovanských zahraničních spolků o
zvýšeném počtu žen mezi členy a funkcionáři českých krajanských spolků v Německu
v druhém roce války
= Český vystěhovalec, roč. 12, č. 8, 8. 4. 1916, s. 4, Zastoupení žen v našich spolcích
[…] Stálým odchodem mužů ze spolků byly nuceny ženy zaujmouti místa funkcionářů
spolkových. V roce 1915 bylo v 58 spolcích ve výboru 67 žen, počátkem roku 1916 již 122
žen. Počet se tedy zdvojnásobil. Je zajímavo sledovati statistiku, jaké funkce ženy ve výboru
zastávají. O tom nám výkaz praví následující: předsedy zastupují 2 ženy, místopředsedy 3
ženy, jednatele 12 žen, místojednatele 14 žen, pokladníky 3 ženy, místopokladníky 9 žen,
knihovníky 12 žen, místoknihovníky 13 žen, domácího správce 9 žen, přísedící 31 žen,
revisory 14 žen. Pozoruhodné je, že z uvedených 58 spolků, které podaly zprávu, jsou 23
spolky, v nichž zastoupeni jsou převážnou většinou horníci. Je v nich na 400 žen. […]
Možno s určitostí říci, že v našich spolcích je dnes na 1100 žen. Přitom stojí za zmínku, že je
tomu as deset roků, kdy byla nadhozena otázka, mají-li se do krajanských spolků přijímati
také ženy; otázka byla ve všech spolcích zodpovězena kladně, a úspěch je dnes zřejmý. […]

1916 září 10, Erkenschwick. Činnost Českého zábavního a podporujícího spolku Svornost
= Český vystěhovalec, roč. 12, č. 21, 7. 10. 1916, s. 4, Z Erkenschwicku
Spolek Svornost konal dne 10. září svoji pololetní valnou hromadu. Zprávy podané
jednotlivými funkcionáři byly jednomyslně schváleny. Dle zprávy jednatelské konal spolek za
poslední spolkové období jednu valnou hromadu, pět členských a pět výborových schůzí.
Dále spolek uspořádal dva koncerty spojené s divadelním představením, o kterých vzhledem
k dnešním poměrům možno říci, že byly četně navštíveny. Ku konci uplynulého pololetí měli
jsme členů: 44 mužů a 30 žen. Ku spolku přistoupilo v tomto pololetí 26 členů, a to 17 mužů a
9 žen. K vojsku za tu dobu odešlo pět členů, vystoupili tři členové, a to jeden muž a dvě ženy.
Knihovna spolková čítá 101 svazek. Čtena byla průměrně jako dříve. Celkový spolkový
majetek odhadnut na 681,29 marek. Dopisů odeslali jsme 27, obdrželi 32. Při posledních
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domobraneckých prohlídkách uznána byla zase část našich členů za „schopna“ a v nejbližší
době nám jich 16 odejde. Na rozloučenou voláme hřímavé „Na zdar!“ a přejeme jim šťastný
návrat. – Při volbě výboru zvoleni byli zase staří hlavní funkcionáři. Na uprázdněné funkce
povolány do výboru též ženy, takže je nyní ve výboru šest žen. Další činnosti volám „Zdar!“.
B. Sedláčková, jednatelka

1916 říjen 7, Lintfort. Doplnění výboru Českého zábavního a vzdělávacího spolku Prokop
Veliký
= Český vystěhovalec, roč. 12, č. 21, 7. 10. 1916, s. 4, Z Lintfortu
Spolek Prokop Veliký byl nucen následkem stálého odchodu členů k vojsku doplniti svůj
výbor. Za jednatelku povolána byla do výboru krajanka Antonie Vaňková, Walterstraße 9a,
Lintfort bei Moers, Rheinland, na kterou veškeré dopisy pro spolek určené zasílány buďtež.

1916 říjen 7, Moers. Doplnění výboru Českoslovanského divadelního spolku Josef Kajetán
Tyl
= Český vystěhovalec, roč. 12, č. 21, 7. 10. 1916, s. 4, Z Moersu
Spolek Kajetán Tyl na své poslední mimořádné valné hromadě doplnil spolkový výbor, do
kterého zvoleni: krajanka M. Šilhanová předsedkyní, Anna Malecová jednatelkou, Barbora
Denková pokladnicí a František Máša kolportérem. Veškeré dopisy pro spolek určené
zasílány buďtež na adresu: Anna Malec, B-Straße 35 G in Moers, Rheinland.

1916 říjen 7, Rünthe. Výzva k větší aktivitě členů Českého zábavního a vzdělávacího spolku
Alois Jirásek
= Český vystěhovalec, roč. 12, č. 21, 7. 10. 1916, s. 4, Z Rünthe
V posledních schůzích spolku Jirásek nebyla jistá část členů a členek přítomna. Vážení
krajané a krajanky! Hleďte k tomu, aby každý z vás schůze navštěvoval. Uznejte, že to
povzbuzuje více k práci, když většina členů je schůzi přítomna, a účast pak vyvolává zájem o
spolek i u těch, kteří dosud mimo spolek stojí. Pak má-li spolek vzkvétati a vykazovati určitou
práci, je třeba, aby všestranně jevil se u všech členů o něj zájem. Věnujte tedy této výzvě
pozornost, a zvláště v této těžké době konejte tuto povinnost a získávejte pro spolek ještě i ty,
kteří stojí mimo něj.
S pozdravem Fr. Wenzl, t.č. předseda
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1916 prosinec 12, Essen. Spokojenost člena spolku Josefa Babky ve vojenské službě
s dobrým stavem Českého vzdělávacího a zábavního spolku Havlíček v Essenu a pozdrav
spolku Jarost v Recklinghausenu
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 1, 6. 1. 1917, s. 3, Co nám píší naši krajané z válečného
pole
Jsem opět na ruské frontě. Byl jsem na dovolené mezi krajany za hranicemi, sice jen na
krátko, přece však potěšil jsem se vida, že spolek se pořáde drží dobře v naší spolkové práci.
Pozdrav na všechny krajany v Essenu a příjemný Nový rok.
J. Babka
Na témže lístku: Příjemné Vánoce a Nový rok 1917 přeje krajanům spolku Jarost
v Recklinghausenu
J. Fornaus

1916 prosinec 16, Dortmund. Pozdrav a příjemná vzpomínka člena spolku Adolfa Coufala
ve vojenské službě přátelům v Českoslovanském spolku Probuzení v Dortmundu
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 1, 6. 1. 1917, s. 3, Co nám píší naši krajané z válečného
pole
Halič, 16. prosince. Po dlouhé době zase píši. Nemohu jinak. Nemohu zapomenout našich
krajanských styků a naší milé práce tam ve Vestfálsku. Již blíží se třetí Vánoce, co jsem
odloučen od své rodiny a všech svých přátel, aniž by mi bylo dopřáno s někým se sejít. Přeji
tím všem krajanům v Dortmundu příjemné Vánoce a šťastný Nový rok.
Coufal Ad.

1916 konec prosince 12, Bottrop. Spokojenost člena spolku Josefa Krause ve vojenské
službě s dobrým stavem Českého divadelního spolku Josef Kajetán Tyl
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 1, 6. 1. 1917, s. 3, Co nám píší naši krajané z válečného
pole
Do Bottrop-Boy, spolku K. Tyl! Milí krajané a krajanky! Ani nevíte, jaká byla radost, když
přišel jsem na několik dní na dovolenou a shledal jsem, že doma zbylí krajané a krajanky při
spolku věrně vytrvali, takže spolek stojí dnes pevně. Zato však loučení s vámi bylo mi těžké.
Netrácejme však naději! Přijde doba, kdy zase navrátíme se na váš střed, kdy spolek půjde do
dalšího rozkvětu a život bude veselejší. Protož volám: Všm krajanům a krajankám srdečný
„Zdar!“ a dík vám za udělených 10 marků na cestu.
Jos. Kraus

1917 leden 14, Moers. Výroční členská schůze Českoslovanského divadelního spolku Josef
Kajetán Tyl a vztah spolku ke členům ve válce
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 4, 17. 2. 1917, s. 4, Z Moersu
Divadelní spolek Tyl konal dne 14. ledna t. r. svoji řádnou celoroční valnou hromadu. Spolek
čítá 5 mužských a 10 ženských členů. Spolková činnost pohybuje se stále ve stejných
kolejích, jak ani vzhledem k dnešní době není jinak k očekávání. Ze zprávy pokladníka
vyjímáme: Příjem spolku za celý rok činil 78 marek 70 feniků, vydání 109 marek 99 feniků.
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Při bodu volba výboru učiněn byl návrh, aby veškeří činovníci podrželi si svoje funkce i na
toto spolkové období. Návrh schválen. Důvěřujeme pevně, že přestože spolek má tak malý
počet členů, že jej až do návratu našich milých krajanů z vojska udržíme. Děkujeme všem
našim členům, kteří si k Vánocům a k Novému roku na nás lístkem vzpomněli, a také my
přejeme jim vše dobré v tomto roce a hlavně, by ve zdraví vbrzku v náš střed se mohli
navrátiti.
Do Moersu (Dopis z vojska.) Díky za dopis, který, ačkoliv v něm nebyla obsažena žádná
útěcha, mne potěšil. Jenom trpělivost, milé krajanky, a ukažte nám svojí statečností, že spolek
za všech okolností udržíte, a až se navrátíme, jistě vaši obětavost dovedeme oceniti a
pracovati budeme znovu k jeho dřívějšímu rozkvětu. Právě nyní jest povinností všech doma
zbylých, aby veškeré síly soustředili ku společné práci, a jistě přijde doba, kdy sami radost
budte míti ze své práce. Vytrvejte a buďte ujištěni, že my, kteří jsme v poli, práci vaši
dovedeme oceniti. S pozdravem
Fr. Schwarz

1917 leden 28, Sterkrade. Činnost Českoslovanského vzdělávacího spolku Lidumil ve
válečných poměrech se zdůrazněním původního dělnického rázu spolku
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 4, 17. 2. 1917, s. 4, Ze Sterkrade
Český dělnický spolek Lidumil konal svoji řádnou valnou hromadu dne 28. ledna t. r. Dle
zpráv funkcionářů konal spolek za uplynulé pololetí jednu valnou hromadu a pět členských
schůzí, na kterých účast byla celkem 84 členů, takže průměrná návštěva jest 14 členů. Spolek
čítá 29 členů, z nichž je 18 žen. Do výboru byli vysláni: V. Hauer, předseda, Barbora Křížová,
jednatelka, V. Ráž, pokladník. Veškeré zásilky pro spolek určené mají býti zasílány na adresu:
Barbora Křížová, Dammstraße 15, in Sterkrade, Rheinland. Bylo by žádoucno, aby členstvo
pilně navštěvovalo schůze spolkem pořádané, neb jest to povinností jednoho každého člena,
aby tímto způsobem bral účast na spolkové práci. Dále vzdáváme náš dík za návštěvu při
našem posledním divadelním představení.

1917 březen 17, Sodingen. Spokojenost člena spolků Františka Vopata ve vojenské službě
s výročními zprávami českých krajanských spolků v Marlu a Sodingenu
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 6, 17. 3. 1917, s. 4, Co nám píší naši krajané z válečného
pole
Spolkům Dobročinnost v Marlu a Jan Hus v Sodingenu! Četl jsem výroční zprávu
s pozorností a zájmem, a abych se přiznal, též s hrdostí a zadostiučiněním. Milí krajané a
krajanky! Jsem skutečně hrdým nad vaším dílem. Nejsem ten, který rád chválí, nýbrž více
kritisuje, ale vaší práci všechna čest! Doufám, že vyvrcholení války jest na nejvyšším bodu
svého vývinu a že se blíží čas, kdy se budeme shledávat se svými milými po tříletém
rozloučení, a ten okamžik shledání musí nadchnout i toho největšího omrzelce života k další
práci. A my, kteří se navrátíme, i my se chopíme, možno-li, ještě s větším nadšením naší
podpůrné a vzdělávací práce ve prospěch všech. Mnohých zkušeností jsme nabyli. Vy doma a
my na různých místech, za různých příležitostí a okamžiků. Nebyl bych dříve ani věřil, co
vypěstovaly naše zahraniční spolky. Pravou solidaritu v pravém slova smyslu vůči sobě a
jiným dovedou podporovati jenom vystěhovalci, členové zahraničních spolků. Toť zářící
příklad mnohým! Srdečně zdraví a další vaší práci přeje mnoho zdraru
F. Vopat
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1917 květen 12, Porýní-Vestfálsko. Vysoká úroveň českých krajanských spolků v Porýní a
Vestfálsku před první světovou válkou a na po vypuknutí války
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 10, 12. 5. 1917, s. 1–2, Bohumil ŠÍDA: Činnost a stav
porýnsko-vestfálských spolků po čas války
Se skutečným zájmem budou sledovati členové i jiných krajanských spolků zprávu o činnosti
porýnsko-vestfálských spolků, které před válkou tvořily dosti důležitou složku našeho hnutí
v cizině. Jak po stránce kulturní, tak po stránce podpůrné dostupovaly svojí výše, a co počtu
členstva se týká, čítaly as třetinu všech členů soustředěných v pražském sekretariátu. Jest
samozřejmé, že válkou byly vyvolány jisté změny po všech stránkách našeho snažení vůbec a
hlavně co se týká počtu členstva, ale přes všechno lze ze statistiky sledovati, že i v nynějším
času zachovaly sobě spolky svoji výši, tj. as třetinu členstva z veškerých našich členů.
Spolky porýnsko-vestfálské, jak již z povahy průmyslu oněch zemí je zřejmo, skládaly se před
válkou z 98 % horníků a čítaly v roku 1914, bezprostředně před válkou, 42 spolky, v nichž
bylo soustředěno 2250 členů, z těchto 450 žen, tudíž as pětina. Po všech stránkách vyvíjely
spolky bohatou činnost vzdělávací i agitační. Pořádány byly četné přednášky v počtu několika
set, mezi nimiž okružní přednášky našich předních osobností, G[ustava] Habermanna a
[Josefa] Tesky, které vyžadovaly větších finančních nákladů. Přiřadíme-li k tomu velikou
kolportáž českých časopisů a knih, které býti řádně ve statistice seřaděny, tvořily by
úctyhodnou číslici, která by nikterak nesloužila našim spolkům ku skromnosti ve veřejnosti.
Byly i zde snahy, v centru Vestfálska zaříditi ústřední prodejnu českých knih a časopisů,
jakož zříditi ústřednu divadelních rekvisit. Přikročeno bylo ku založení řečnického kursu pro
výchovu našich mladších členů v činnosti agitační, by mohli se zúčastniti výchovné práce
konáním přednášek, kterých bylo pro vyvíjející se hnutí nanejvýše zapotřebí, poněvadž stále
nový příliv členstva do spolků vyžadoval ustavičné výchovy.
Do tak čilého organisačního ruchu neočekávaně vpadla válka a přerušila rázem celý spolkový
život. Již se zdálo, že našim spolkům odzváněji umíráčkem. Moho členů bylo povoláno ku
vojenské službě a ještě více se jich odstěhovalo do Čech. Ale spolkový ruch zaražen byl
pouze na chvíli, v první době, nežli zbylí krajané společně s krajankami se přizpůsobili
válečným poměrům. S vytrvalou energií chopili se znovu práce, která přinesla skvělé
výsledky a potvrdila nutnost našich spolků.

1917 květen 25, Horst-Emscher. Slavnost pětiletého působení Českého zábavního spolku
Šumava v Horstu-Emscher
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 13, 23. 6. 1917, s. 4, Z Horst-Emscher
Český spolek Šumava uspořádal dne 27. května slavnost pětiletého trvání spolku, která byla
četně navštívena. Čistý výtěžek slavnosti činí 62 marky. Obnos bude rozdělen mezi členy,
kteří jsou ve vojsku. Je jich 18, takže na každého připadnou tři marky. Obnos předá se jejich
manželkám, aby za něj koupily cigarety a zaslaly je. Všem krajanům a krajankám, kteří svou
návštěvou přispěli k výsledku slavnosti, vzdáváme srdečný dík za jejich návštěvu. Dík též
krajance Šimáčkové za kytici spolku ke slavnosti darovanou a hercům z krajanského spolku
Tyl z Bottrop-Boy a spolku Rozkvět v Gladbecku. Přitom upozorňujeme sousední naše spolky,
že tam, kde spolek nemá dosti ochotnických sil, aby divadelní představení uspořádaly, že
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jsme ochotni beze všech zvláštních výloh divadelní představení jim vypraviti. Žádosti toho
druhu zasílány buďtež na adresu: Josef Dragoun, Horsterstraße 304 in Buer-Beckhausen.
Pokud se našeho spolku týče, je nutno vysloviti přání, aby si členstvo více všímalo spolku a
schůze jeho navštěvovalo. Máme 43 členy, ale do schůze přijde jich sotva osm, ne-li méně.
Taková liknavost musí ustoupiti stranou, neb jinak činnost spolku by byla ohrožena, a tím i
spojené nároky členů. Konejte tudíž svoji povinnost. Také od našich členů z vojska dochází
poslední dobou zprávy velmi spoře. Posíláme jim náš pozdrav a doufáme, že i od nich
dostaneme zprávu buď přímo nebo v časopise.

1917 květen 27, Marl. Výsledky pětiletého působení Českého vzdělávacího a zábavního
spolku Dobročinost v Marlu
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 14, 7. 7. 1917, s. 4, Marl: Průběh slavnosti pětiletého
založení
Dne 27. května pořádal Český vzdělávací a zábavní spolek Dobročinost v Marlu slavnost
pětiletého založení. Sdělujeme proto stručně naší krajanské veřejnosti částečnou bilanci
spolku za onu nedlouhou dobu. V začátcích svých obmezoval se spolek jen na obor
vzdělávací a zábavný. Avšak svůj cíl a úkol dobročinnosti plní spolek zvláště nyní, v době
války. Tak na podporách pozůstalým narukovavších členů a při různých případech vyplaceno
bylo za poslední tři léta, čili od roku 1914 až po nynější dobu, 411 marek 47 feniků. Na
sirotčí fond uloženo 259 marek 75 feniků. Tedy dohromady 671 marek 22 feniků, což při 21
členech a 20 členkách jest zajisté bilance uspokojivá. Činnost vzdělávací omezuje se nyní, po
dobu tohoto hrozného světového převratu, jen na činnost divadelní.
Průběh slavnosti pětiletého založení byl následující: Zahájena byla o druhé hodině odpolední
proslovem kr[ajana] předsedy a uvítáním delegátů. Zastoupeny byly čtyři krajanské spolky.
Poté sehrály školní děti divadelní představení s dobrým úspěchem. Podotknouti sluší, že
někteří z těchto malých umělců neuměli ani česky čísti. Rodiče těchto dětí mohou býti na ně
hrdi tím spíše, ježto ani německá výchova školní nebyla s to vyvrátiti jím lásku k jejich řeči
mateřské. O sedmé hodině večer sehráli dospělí divadelní děj „Černý kříž v lese“, taktéž
s výborným úspěchem. Naše díky patří všem účinkujícím krajanům, a zvláště režiséru
kr[ajanu] Zikovi za jeho vzorné vypravení her. Dále všem zúčastněným delegátům, všem
našim návštěvníkům a příznivcům, a jest si jen přáti, by i nadále svoji přízeň nám zachovali.
Dne 13. července konati se bude pololetní valná hromada spolku v míst[nostech] Obec[ního]
hostince v Brassertstraße o druhé hodině odpolední. Krajané a krajanky! Mimořádná doba
vyžaduje a vyzývá nás ještě k užšímu a početnějšímu semknutí. Každý uvědomělý krajan a
krajanka, které vyhnala nutnost existence za hranice, ví, že jeho místo je v krajanském spolku,
kde najde vždy dobrou radu a pomoc. Proto navštěvujte pilně naše měsíční schůze a pečujte o
rozkvět spolku a blaho příštích generací.
Výbor
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1917 červenec 8–29, Ahlen. Oznámení valné hromady a šestileté základní slavnosti
Českoslovanského vzdělávacího a zábavního spolku Žižka
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 14, 7. 7. 1917, s. 4, Zprávy spolkové
Ahlen. Českoslovanský vzdělávací spolek Žižka koná v neděli 8. července t. r. ve 3 hodiny
odpoledne ve spolkové místnosti pololetní valnou hromadu spojenou s měsíční schůzí, při
které účast všech členů a členek je nutná.
Ahlen. Českoslovanský vzdělávací spolek Žižka koná 29. července t. r. ve spolkové místnosti
ve 3 hodiny odpoledne jubileum šestiletého založení spolku s tímto programem: 1. Zahájení
jubilejní valné hromady a proslov. 2. Pozdravy hostů a delegátů. 3. Divadelní představení.
4. Volná zábava. Vzhledem k tak důležité pro nás slavnosti žádáme všechny okolní spolky,
aby nás svými zástupci poctily. Delegáti spolků nechť se prokáží potvrzením mandátu.
Pozdravné dopisy k této slavnosti buďtež zasílány na adresu: Josef Štich, Ahlen i[n]
W[estfalen], Schlepperweg 22.
1917 červenec 15, Ickern. Oznámení valné hromady Jednoty zahraničních Čechů v Ickern
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 14, 7. 7. 1917, s. 4, Zprávy spolkové
Jednota zahraničních Čechů koná v neděli 15. července t. r. o třetí hodině odpoledne ve
spolkové místnosti pololetní valnou hromadu. Žádáme tímto všechny krajany a krajanky, by
se včas do této dostavili a současně zaplatili své dlužné příspěvky, a tím se vyvazovali ztráty
nároků na členství.
1917 červenec 15, Recklinghausen. Oznámení valné hromady Českého pěveckého a
vzdělávacího a zábavního spolku Jarost
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 14, 7. 7. 1917, s. 4, Zprávy spolkové
Pěvecký a vzdělávací spolek Jarost koná v neděli 15. července o druhé hodině odpoledne
v hostinci pana Pilla, Horneburgerstraße 122, roční valnou hromadu. Žádají se všichni
členové, aby se v četném počtu dostavili a své známé s sebou přivedli.
1917 srpen 4, Horst-Emscher. Výzva dvou členů Českého zábavního spolku Šumava
v Horstu-Emscher ve vojenské službě k větší aktivitě členů spolku
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 16, 4. 8. 1917, s. 4, Do Horst-Emscher (Horní Bříza)
V Českém vystěhovalci ze dne 23. června četli jsme, že se vytýká našim členům, že jsou
liknavými vůči spolkovému životu, zvláště ku spolkovým schůzím. Obracíme se tímto k nim
se žádostí, aby více se spolku všímali a navštěvovali schůze. Je nám velice líto slyšeti, že
spolek, který jsme s námahou zbudovali, měl by teď živořiti k zaniknutí. Krajané, pečujte o
náš spolek a nedejte mu zaniknouti! Sebekratičká zpráva v našem časopise o tom, jak
pracujete, potěší nás, kteří jsme tak dlouho od vás odloučeni. Až se vrátíme, tož aby byl
spolek tak uchován, abychom společně s vámi mohli začíti další práci tam, kde jsme ji
zanechali. Zdravíme srdečně všechny krajanky a krajany spolku Šumava a přejeme jim
v činnosti spolkové mnoho zdaru.
J. Šimáček, Fr. Růžek
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1917 říjen 28, Lintfort. Výroční slavnost Českého hudebního spolku Ozvěna a výzva k větší
aktivitě členů ve spolku
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 24, 24. 11. 1917, s. 4, Lintfort
Český hudební spolek Ozvěna konal 28. října t. r. na počest čtyřletého založení spolku
slavnost, jež byla spojena s divadelním představením. Vyslovujeme touto cestou všem
krajanům a krajankám za jich účast srdečný dík, zvláště spoluúčinkujícím při divadelním
představení od spolků Tyl a Vystěhovalec v Moersu a Prokop Veliký v Lintfortu. Při té
příležitosti vznášíme na všechny naše členy apel, aby se měsíčních členských schůzí ve
větším počtu zúčastňovali. Jest velice důležito, aby mezi doma zůstavšími krajany byl větší
zájem o spolkový život naž dosud. Uvažte, jak rádi by se členských schůzí zúčastňovali naši
členové, kteří se nacházejí za vojenskou povinností. Važte si proto nynější svobody, vyvíjejte
většího zájmu o spolkový život a nebuďte k tomuto tak neteční jako dosud. Očekáváme proto,
že se náprava v tomto smyslu stane ku spokojenosti nás všech, poněvadž společná práce bude
nás více těšiti nežli dosud.

1917 listopad 11, Sodingen. Členská schůze Českoslovanského zábavního spolku Jan Hus za
účasti členů ve vojenské službě
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 24, 24. 11. 1917, s. 4, Ze Sodingen
Český spolek Hus v Sodingen konal dne 11. listopadu svoji řádnou členskou schůzi, ku které
dostavilo se bezmála veškeré naše členstvo. Při tom měli jsme vzácnou příležitost pozdraviti a
tisknouti pravici třem našim členům v šedých polních uniformách, kteří se po delším čase
dostavili na krátkou dovolenou. Dále meškal zde též člen krajan František Hruška, šikovatel,
který ale krátce před schůzí musil nás opustiti, jelikož mu vypršela doba dovolené. Radost ze
setkání s našimi kamarády byla všeobecná, neboť dva z uvedených byli za celou dobu války
poprvé mezi námi na dovolené. Naši členové-vojíni byli nejen uvítáním radostně překvapeni,
ale vyslovili též podiv, jak spolek až po dnešní dobu krásně se udržel při své činnosti a jak
naše ženy dovedou dnes již ve výboru spolku v jeho prospěch pracovati. Po vyřízení spolkové
agendy zůstalo členstvo pohromadě a kamarádi-vojíni vypravovali různé zkušenosti během
války zažité. Všichni vyslovili spolku srdečný dík, že po celou dobu války prováděl svou
činnost ve smyslu humánních našich zásad. Jednomyslný byl jejich úsudek: Spolek vykonal
pro rodiny narukovaných členů obrovský kus práce. Vyřizoval veškeré stížnosti žen, staral se,
aby rodiny nebyly v nouzi, a dosti slušný obnos vyplatil na podporách ňte stam, kde toho bylo
třeba, a pokud poměry finanční to dovolovaly. Když vše to seznali, budou příště v poli daleko
klidnějšími o osud svých milých. Toto přátelské uznání naší práce bude i nám posilou pro
další práci, neb jak krajané-vojíni ujistili, můžeme s určitostí počítati s tím, že všickni ti
krajané, kteří z války do řad našich spolků se navrátí, budou daleko obětavějšími pracovníky,
než byli před válkou. Proto apelujeme i na veškeré krajany a krajanky, pokud jsou ještě
v místě a členy spolku nejsou: Staňte se i vy všichni členy spolku! Pracujte s námi společně
ve prospěch naší emigrace, ve prospěch všech, kteří trpí a jimž údělem jest snášeti úděl
ciziny! Přijďte mezi nás a staňte se členy spolku! Na shledanou! – Kamarádům v poli srdečný
pozdrav ode všech členů.
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1917 prosinec 18, Moers. Vliv války na kolísání počtu členů Českoslovanského divadelního
spolku Josef Kajetán Tyl
= Český vystěhovalec, roč. 13, č. 25, 18. 12. 1917, s. 4, Z Moersu
Český divadelní spolek Kajetán Tyl v Moersu posílá všem svým členům ve vojsku srdečný
pozdrav a přeje jim zároveň štědrý a veselý nový rok. Přejeme jim, aby nový rok splnil jejich
jistě často vyslovované tužby, aby ve zdraví brzo mohli se navrátiti do kruhu svých milých.
Doufejme všichni, že brzo splní se toto přání a že vbrzku pozdravovati budeme moci první
červánky míru. Také my doufáme, že udržíme náš spolek, ve kterém budeme moci naše
krajany při jejich návratu pozdravit. Byly doby, kdy jsme se o existenci spolku vážně obávali.
Stálým odchodem členů do vojska zbyli v našem spolku jen tři členové a pak tři ženy. Všichni
tito ani na schůze se nedostavovali, takže smutné to bylo schůzování a klesala i nálada těch,
kdož za každou cenu plniti chtěli přání členů v poli, spolek stůj co stůj uchovati. Poměry se
však časem obrátily k lepšímu. Dnes má spolek 17 členů, a to 9 mužů a 8 žen. Členstvo
schůze zase pilně navštěvuje, takže jeví se všeobecně větší zájem na práci spolkové. Jen
vytrvalost a chuť k práci. Pak jistě našim přátelům ve vojsku spolek až do návratu jich z pole
zachováme.

1917 prosinec 28, Lüdinghausen. Obtíže při úředním sledování divadelního her a schůzí
Českého zábavního spolku Probuzení v Selmu
= Severorýnsko-vestfálský státní archiv Münster, vládní prezidium Münster, odd. VII. č. 51:
České spolky (překlad z němčiny)
Okresní rada
Týká se: Sledování Čechů

Lüdinghausen, 28. prosince 1917

V poslední době se častěji stalo, že český spolek působící v Selmu uváděl divadelní hry a
pořádal také schůze v češtině. Jak jsem zjistil, není na policejním ředitelství v Bochumu
žádný úředník, který by znal tento jazyk. S ohledem na známé nespolehlivé smýšlení velkých
částí českého obyvatelstva se mi dohled zdá být naléhavě nutný. Prosím proto o sdělení,
kterému úřednímu místu přísluší dohled nad Čechy. Panu vládnímu prezidentovi v Münsteru

1918 počátek ledna, Marl. Novoroční pozdrav Českého zábavního a vzdělávacího spolku
Dobročinnost členům ve vojenské službě a ostatním krajanům
= Český vystěhovalec, roč. 14, č. 2, 19. 1. 1918, s. 4, Z Marlu ve Vestfálsku
Všem našim krajanům, kteří se nacházejí ve vojenské povinnosti, přejeme tímto šťastný a
veselý Nový rok, v plné naději, že se již během tohoto roku jistě v našem středisku uvidíme.
Vážení krajané! Docházejí nás dotazy, jež možno považovati i za stížnosti, že prý v našem
spolkovém životě ani nežijeme. Považujeme vám proto za nutno sděliti následující: Žijeme za
daných poměrů co možno nejvíce a vždy se vzpomínkou na vás. I v budoucnu budeme hleděti
náš spolek co možno na nejvyšší úrovni udržeti a zachovati vám to, na čem mnohý z vás
neúnavně a nezištně pracoval. Zdravíme vás proto ještě všechny v domnění, že i vy tuto práci
náležitě oceníte a posoudíte.
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1918 leden 6, Bottrop-Boy. Neúspěch svolání valné hromady Českého divadelního spolku
Josef Kajetán Tyl
= Český vystěhovalec, roč. 14, č. 2, 19. 1. 1918, s. 4, Z Bottrop-Boy
Jest to pěkný zjev? V den 6. ledna t. r. měl náš spolek Josef Kajetán Tyl konati celoroční
valnou hromadu. Musili jsme ji však pro naprosto slabou účast členů odložiti na příští měsíc.
Ze 40 členů se ku přehlídce naší celoroční práce dostavilo pouze 11 členů. Jest to opravdu
nepochopitelno, že členstvo naše nemá žádného zájmu na spolkové práci. Když již celý rok
mnohý z vás do schůze nepřijde, jest vaší povinností aspoň do valné hromady se dostaviti,
vyslechnouti zprávu o činnosti a svůj úsudek, bylo-li správně postupováno nebo ne, dáti. My
bychom pak další proposice dle toho zařídili a ještě s větší láskou a chutí do budoucna opět
pracovali. Jak rádi by naši krajané ve vojsku do schůze přišli, ale nemohou; vy ale můžete a
nepřijdete. Uvažujte o tom, zdali je postup váš správný. Nenechte příště k tomuto dojíti a
napravte to, co jste zanedbali. Krajanskou naši veřejnost tato zpráva těšiti jistě nebude a více
by jí lichotilo, kdybychom referovali o četné účasti a větším zájmu na spolkovém životě.
Nechť se to příště nestane!

1918 leden 6, Marxloh. Valná hromada a malá aktivita členů Českého vzdělávacího spolku
Svatopluk Čech
= Český vystěhovalec, roč. 14, č. 2, 19. 1. 1918, s. 4, Z Marxlohu
Český vzdělávací spolek Svatopluk Čech konal dne 6. t. m. svoji řádnou valnou hromadu, ve
které zvoleni do výboru: Šimon Václav předsedou, Konvalinka Vojtěch pokladníkem, Bešťák
Václav jednatelem, na kteréhož také veškeré dopisy pro spolek určené pod následující adresou
buďtež zasílány: Bešťák Václav, Mittelstraße 100, III. poschodí, Marxloh-Hamborn,
Rheinland.
A nyní k vám, krajané a krajanky! V poslední době se stává, že někteří krajané a krajanky
nedocházejí do našich spolkových schůzí. Krajané a krajanky! Navštěvujte všichni schůze!
Čím větší jest účast, tím zřejmější je celkový zájem pro spolek i u jednotlivců. Úspěch takový
působí i agitačně na krajany a krajanky, kteří dosud stojí mimo spolek, neboť čím větší spolek
vyvíjí činnost, tím zjednává si určitého respektu navenek. Má-li spolková činnost býti
povzbuzující, je povinností nás všech, abychom k tomu přispěli tím, že každý konati budeme
svých povinností. Vezměte si tuto přátelskou výzvu k srdci a v této těžké a vážné době
pracujte vespolek. V solidaritě a bratrství spočívá naše záchrana. Budeme si vzájemně
upřímnými a přáteli, neboť jen touto cestou můžeme kráčeti vstříc budoucnosti, která má býti
pro nás lepší. Aby tomu tak bylo, je povinností jednoho každého v této zvláště vážné době
svojí účastí na veřejném životě projeviti zájem. Neochabujte tudíž a všichni přičiňme se,
abychom spolkových schůzí navštěvovali a veškeré podniky naše spolkové podporovali, a tím
uchránili spolek v této nejkritičtější době pro dobu příští. Zdar naší práci!
Spolek náš pořádal dne 31. prosince [1917] silvestrovský rodinný večírek za četné účasti
všech našich i z okolních spolků zastoupených krajanů a krajanek. Spolek náš vzdává díky
našim ochotníkům a těm krajanům a krajankám z okolních spolků za doplnění divadelního
programu a za četnou návštěvu, kterouž nás poctili. A našim milým krajanům v poli jsoucím
přejeme mnoho zdraví a brzký návrat do jejich milých rodin a našeho středu. Na zdar!
V. Bešťák, t.č. jednatel
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1918 leden 6, Sodingen. Spokojenost s výborem a kritický pohled na činnost členů
Českoslovanského zábavního spolku Jan Hus
= Český vystěhovalec, roč. 14, č. 2, 19. 1. 1918, s. 4, Ze Sodingen
Český krajanský spolek Hus konal dne 6. ledna svoji řádnou valnou hromadu, spojenou
s členskou schůzí. Do schůze dostavili se všichni mužští členové až na jednoho člena. Ze
zpráv činovníků uvádíme: Zprávy činovníků byly se zájmem vyslechnuty a s uznáním jejich
činnosti schváleny. Při bodu volba výboru jedomyslně usneseno, aby staří funkcionáři až na
knihovníka podrželi i nadále svoje funkce. Místo knihovníka se svědomitostí zastávala dosud
krajanka Bauerová, která však vzhledem k domácí svojí práci nyní není s to místo to zastávati.
Na místo její zvolen kr[ajan] Josef Baxa. Také jsme měli potěšení přivítati to našeho středu
člena Václava Junka, který jako vojín mešká zde na dovolené. Také on vyslovil uznání všem
činovníkům za jejich práci a přislíbil, že o této v tom směru podá dobrozdání nepřítomným
členům, pokud s nimi se sejde.
Při bodu různé ujala se slova krajanka Hrušková, aby vyslovila nelibost, že schůzi nejsou
přítomny všechny členky. Stížnost tato je vpravdě oprávněná. V dřívějších spolkových
zprávách často vyslovili jsme uznání o činnosti a píli našich žen ve spolkovém životě. Za
poslední měsíce se však poměry změnily a ženy spolek vůbec zanedbávají a mnohé již po
měsíce do schůze se nedostavily. Ovšem nepřehlížíme mnohé příčiny, proč tak se děje.
Mnoho žen vedle jejich domácí práce musí vzhledem k nynější drahotě jíti za zaměstnáním,
jelikož nemohou s vyživovacím příspěvkem vystačit. Ale přesto vše bylo by jim možno
jednou za měsíc, zvláště když schůze konají se v neděli odpoledne, do spolku se na hodinku
dostaviti. Řekněme si pravdu, že mnohá z žen jde k sousedce na „klep“, který často trvá déle
než členská schůze. Tudíž, ctěné krajanky, upamatujte se na slib, který jste daly členům, když
odcházeli do pole, že v práci spolkové vytrváte. Dodržte slovo, a až se navrátí naši milí domů,
jistě budou pro práci vaši míti uznání. Dále poukázala krajanka Hrušková na nešvar, že
někteří členové holdují hře v karty, a doporučuje jim, aby raději věnovali svůj volný čas ke
čtení pěkné knihy, což jistě přinese jim více požitku. Ač hraní karet muži omlouvají tím, že
chtějí na chvíli zapomenouti na ostatní strasti, které v dnešní době jsou jim údělem, není vždy
omluva na místě, neb u mnohých stane se pak hraní karet zvykem, kterému těžko pak
odvykají, a poměry takové pak působí špatným příkladem na ony členy, kteří vášni hraní
dosud nepropadli. Proto zásadně máme co možná karet se vyvarovati a věnovati se více čtení
a vzdělávání. Na všechny naše kamarády v poli, jakož i v domovině, posíláme náš srdečný
pozdrav.
Výbor

1918 leden 19, Merlenbach. Pokus o navázání spojení Českého vzdělávacího spolku
Komenský se členem spolku ve vojenské službě
= Český vystěhovalec, roč. 14, č. 2, 19. 1. 1918, s. 4, Z Merlenbachu
Milý příteli Fr. Pokorný! Odpovídáme Tobě touto cestou. Rodina Tvoje je zdráva a manželka
zaslala Ti několik dopisů, které dle Tvého sdělení jsi neobdržel. Také spolek zaslal na Tvoji
adresu čtyři lístky, na které odpověď nedošla. Zdraví Tě Tvoje rodina, jakož i veškeří členové
našeho spolku Komenský, a těšíme se na zprávu od Tebe.
Vondřich V., t.č. předseda
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1918 leden 20, Laar. Změna spolkové místnosti a ohlášení divadelního představení Českého
vzdělávacího a zábavního spolku Kladno
= Český vystěhovalec, roč. 14, č. 2, 19. 1. 1918, s. 4, Spolkové zprávy: Do Laaru
Všem našim krajanům a krajankám oznamujeme, že Český vzdělávací a zábavní spolek
Kladno převezme novou spolkovou místnost, a to u pana Müllera v Laaru, Kaiserstr. 63.
Tamže sehraje se dne 20. ledna 1918 divadelní představení. Hráti se bude kus „Sedlák
zlatodvorský“. Začátek o páté hodině odpolední.

1918 březen 2, Suderwich. Obnovení činnosti Společenského spolku Česká Šumava
= Český vystěhovalec, roč. 14, č. 5, 2. 3. 1918, s. 4, Suderwich
V našem spolku Česká Šumava zastavena byla v době války organisační činnost. Poněvadž
v jiných místech Německa, kde český život žije a pracuje, ve spolcích činnost udržovali a
v nich se vzájemně v těžkých dobách podporovali, učinili jsme po vrácení se některých
krajanů z vojny kroky k tomu, abychom spolkový život i v našem místě obnovili. To se nám
také v druhém pololetí loňského roku [1917] podařilo. Máme toho času přes 30 členů, což
ovšem je na zdejší poměry velice málo. Vznášíme proto na všechny krajany a krajanky
upřímnou žádost, aby i oni se k nám připojili a přihlášením za členy podali ruku
k součinnosti, aby spolek náš zesílil a zmohutněl. Uvažte, jak naši krajané ve vojsku
vzpomínají našeho života v zahraničí a úzkostlivě psanými slovy povzbuzují nás ke spolkové
činnosti z obavy, aby tato nezanikla. Konejme proto všichni povinnost v našem středu a
pomozte nám překonati tyto svízelné doby, ve kterých žijeme, do dob lepších a nám
příznivějších.

1918 březen 30, Lom u Mostu. Dřívější vystěhovalec kritizuje po návratu do Čech poměry
mezi horníky v Lomu u Mostu
= Český vystěhovalec, roč. 14, č. 7, 30. 3. 1918, s. 4, Dopisy, podpis: F. V.
[…] Moje touha jest splněna, jsem přidělen do Bruchu u Mostu. V mém očekávání jsem ale
zklamán, neb jsem si představoval život v Čechách docela jinak, ne jaký ve skutečnosti jest.
Zásobování horníků životními potřebami jest tak mizerné, že na první zdání by člověk řekl, že
jest nemožno člověku při tom jen existovat, tím méně pracovat, ale jest to jen zdání,
skutečnost mě poučila o jiném. Ó, jaký rozdíl mezi zásobováním horníků v Německu a u nás,
přestože tam též není v ničem nadbytek. […] Zdejší dělníci jsou již tak nedůvěřiví, že snad
nevěří již ani sami sobě, že se neklamou. To jest ohromný rozdíl mezi nimi a námi
vystěhovalci. U nás víra jednoho v druhého a solidarita, a zde nedůvěra a lhostejnost ke
všemu, i jednoho k druhému; kam to povede? Kdy přijde též nějaké vzkříšení sem do toho
labyrintu? Pak se píše v časopisech, že při našem osamostatnění, při sebeurčení národů, by
zůstali vystěhovalci doma; v našem hornickém odboru jest to nemožné, ano přímo vyloučeno,
neb na celém světě není na tom horník hůře nežli v Rakousku, ať co se to týče platu, práce i
zacházení s dělníkem. Kdy se to změní? Kdy pozná aspoň ten český horník sám sebe a svoji
cenu? Velmi dobře ke všemu ještě přiléhá, že musí český horník šest směn čili dní pracovat a
v neděli může, nejde-li do středních Čech odnést poslední kousek oděvu, který mu ještě
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zbývá, na „handl“ nebo jde žebrat. Za nedělní práci se zde neplatí více než u jiných odborů; to
mně zde horníci nechtějí věřit, že máme na to nárok. Snad se narodí z nynější války i pro
horníky na českém severu Mesiáš. – Kéž by tomu tak bylo!

1918 červenec 9, Düsseldorf. Odpověď vládního prezidia na zprávu z Utfordu u Moersu o
protiněmecké činnosti českých spolků
= Severorýnsko-vestfálský hlavní státní archiv Düsseldorf, Okresní úřad Moers, č. 399
(překlad německého originálu)
Vzhledem k protiněmeckým rejdům českých spolků, uvedeným ve zprávě starosty Utfordu
z 12. minulého měsíce [června 1918], je zapotřebí zasáhnout podle všeobecného zemského
zákona, díl II, kap. 17 § 10, protože se říšský spolkový zákon nemůže uplatnit na spolky
ustavené cizozemci. Pokud by tato ustanovení nepostačovala k rozpuštění spolků, dávám
k úvaze navrhnout mým prostřednictvím zmocnění policejního úřadu od zastupujícího
vrchního velitelství k rozpuštění spolků. Kromě toho je třeba již nyní pro potlačování rejdů ve
spolcích vypovědět ze státního území jako obtížné cizince osoby, které vynikají ve štvaní.
Očekávám Vaši další zprávu a prosím, abyste mi jmenovitě uvedl osoby, které se jako agenti
z Dortmundu podílejí na štvaní členů spolků, a abyste blíže uvedl, co se jim v tomto ohledu
klade k tíži, abych o tom mohl podat zprávu panu vládnímu prezidentovi v Arnsbergu.
Panu okresnímu radovi v Moersu

Kruse

1918 červenec 13, Vídeň. Rakousko-uherská válečná cenzura navrhuje zákaz odesílání
časopisu Český vystěhovalec do zahraničí
= Národní archiv archiv Praha, fond PM 1911–1920, sign. 8/4/5/41, čj. 26.544/1918
(překlad z němčiny)
C. a k. cenzurní úřad Vídeň
Český vystěhovalec, pražský časopis
Ministerské komisi v c. a k. ministerstvu války ve Vídni

Vídeň, 13. července 1918

Český vystěhovalec, časopis vycházející v Praze každý druhý týden, obsahuje v záhlaví
informaci, podle níž sleduje tento list výlučně kulturní a podpůrné zájmy a v této podobě byl
oficiálně uznán v Německu a v Rakousku. V době války se chce tento list věnovat výhradně
informování pozůstalých rodin a krajanů v zahraničí a organizování podpor rodin
mobilizovaných. Je oznámeno, že tento časopis je posílán pravidelně v deseti výtiscích
Ludvíku Pavlíčkovi, Amsterodam, Leidsche Kade 64. V domě v Amsterodamu, Leidsche
Kade 64, bydlí také Vladislav Pavlíček, který se nachází, jak vyplývá z přípisu evidenčního
byra c. a k. generálního štábu a z pozorování dřívějšího cenzurního úřadu Praha, ve spojení
s pařížskými Čechy. Toto zjištění postačuje k tomu, aby byl zakázáno šířit do ciziny tento
časopis, který rozněcuje protiněmecké štvaní mezi Čechy v zahraničí a líčí poměry
v monarchii takovým způsobem, že by to mohlo vyvolávat ještě větší nenávist proti Němcům.
Až doposud byl tento list stále přísně cenzurován a vzhledem k naprosté neškodnosti byl jen
v ojedinělých případech postižen úředním zákazem.
Zasílá se pouze Ministerské komisi v c. a k. ministerstvu války ve Vídni
Opis pro c. k. místodržitelství v Praze
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1918 srpen 1, Moers. Úřední rozpuštění spolků Český vystěhovalec v Meerbecku, Bratrská
láska v Moersu a dvou dalších spolků
= Český vystěhovalec, roč. 14, č. 16, 10. 8. 1918, s. 3, Čtyři krajanské spolky rozpuštěny
Před uzávěrkou redakční dostáváme zprávu, že na základě rozhodnutí policejní a městské
správy pro Repelen-Baerl v Porýnsku rozpuštěny byly čtyři tamní krajanské naše spolky. O
které se jedná, není ze sdělení nás došlého ještě plně zřejmo. Toliko víme, že rozpuštěn byl
spolek Český vystěhovalec v Meerbecku a spolek Bratrská láska v Moersu. Spolky tyto
dostaly od předu uvedených úřadů následující výměr:
„Na základě § 1 spolkového zákona ze dne 19. dubna 1908, dle kterého cizozemcům právo
spolčovací a shromažďovací není zaručeno, jakož i na základě zemského práva, díl II, kap.
17, § 10, rozpouští se spolek Vámi zastupovaný. Rozpuštění spolku nastupuje v platnost dnem
1. srpna 1918. Od tohoto dne nesmí spolek konati žádné schůze a schůzky, ať v uzavřené neb
otevřené místnosti. Kdož by proti zákazu jednali, budou potrestáni dle platných zákonů a
vypovězením ze země.“

1918 polovina října, Porýní-Vestfálsko. Usnesení z porady zástupců českých krajanských
spolků v porýnsko-vestfálské oblasti
= Český vystěhovalec, roč.14, č. 22, 2. 11. 1918, s. 2, Z našich spolků v Porýnsku a
Vestfálsku
Porada zástupců našich krajanských spolků v Porýnsku a ve Vestfálsku, na které zastoupeno
bylo 12 spolků s 26 zástupci, usnesla se na následujícím:
Dle návrhu ze spolku Osvěta ze Saské Kamenice […] mají býti uvedeny v činnost jednotlivé
podpůrné fondy, které ve válce byly zastaveny, a za tím účelem zvýšeny příspěvky. Jsme toho
názoru, aby otázka tato byla odstavena až po válce. Jakmile doba tato se přiblíží, nechť
sekretariát dá pokyn, aby ve všech spolcích uspořádány byly valné hromady členstva, kterým
by propracované návrhy k odhlasování se předložily k rozhodnutí. Pokud již dnes mají spolky
k věci určité návrhy, nechť je sdělí důvěrníkovi.
Dále se spolkům ukládá, by v místě spolku, jakož i v okolních místech, provedly sčítání
v místech usedlých krajanů. Místa, ve kterých spolky nejsou, mají si účelně ku zpracování
statistiky spolky mezi sebou rozděliti. Sestavení statistiky je velmi důležité pro agitaci jak pro
stávající již spolky, tak i pro zakládání nových spolků a získávání odběratelů pro náš časopis.
Vzhledem k tom, že během války spolkové naše knihovny nemohly být doplňovány, a pokud
knihy v knihovnách jsou, byly tyto již členstvem čteny, leží proto knihy ve knihovnách
nepoužívané. Doporučuje se tudíž spolkům, aby se vzájemně v otázce této dohodly a knihy si
vyměnily. – Taktéž se doporučuje, aby divadelní knížky byly dány do jednoho místa, kde by
si je pak spolky, které kus budou chtíti hráti, mohly zapůjčiti.
Dále usneseno: Dnešní doba vyžaduje, aby jeden každý dělník stal se členem své odborové
organisace. Proto jest povinností spolků, aby veškeré krajany na povinnost tuto upozorňovaly
a mezi nimi pro odborovou organisaci agitovaly.
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1918 konec října, Praha. Vzpomínka na perzekuci rakouské policie ohledně styků
pražského sekretariátu českoslovanských krajanských spolků s neutrálním zahraničím,
podnícená cestou zástupců Národního výboru do Ženevy k jednání s československou
prozatímní vládou v Paříži
= Český vystěhovalec, roč.14, č. 22, 2. 11. 1918, s. 2, úvodní článek
[…] Kdo tohle vše před krátkým časem byl by předvídal? Není daleko doba, kdy v našem
sekretariátě a v redakci i v bytě našeho redaktora soudruha Folbra bylo vše převráceno a šest
policejních úředníků pátralo po korespondenci ze zahraničí a vše, co se zdálo podezřelým,
bylo zabaveno a v několika balících posláno do Vídně. Co to bylo nesčíslných předvolání a
výslechů pro každý úplně nevinný obsah lístků nebo dopisů, které nás od krajanů ze Švýcar
nebo Holandska docházely. Uvážíme-li dále, co v Čechách bylo lidí pozavíráno jako
podezřelých ze styku s cizinou, dále že každá zmínka o činnosti našich rodáků v cizině
propadala konfiskaci, tu teprve možno posouditi obrovský význam cesty české delegace do
Paříže, kde vyla kolébka velkého československého hnutí, rozpoutaného během války
v cizině, a kde je sídlo prvé vlády československého státu.

1918 prosinec 12, Porýní-Vestfálsko. Sedm významných českých krajanských spolků
v Porýní a Vestfálsku vítá založení Československé republiky
= Český vystěhovalec, roč.14, č. 25, 14. 12. 1918, s. 1, Pozdrav do Československé republiky
Se zatajeným dechem sledujeme zápas národa českého v naší nám všem milé domovině, který
se vzchopil k rozhodnému boji za svá práva a samostatnost. Památný nám bude všem den 28.
října, kdy národ český strhal okovy, jej po staletí svírající, a prohlásil se za národ volný a
svobodný, jako rovný mezi všemi národy civilisovaného světa.
My, čeští vystěhovalci v Německu, obracíme zraky naše do naší vlasti, kterou doufáme, že
dnes můžeme právem tak nazývati. Přijměte od nás emigrantů náš srdečný pozdrav a
blahopřání k novému životu. Štěstí, láska a bratrství nechť doprovází nás na nové dráze.
Děkujeme všem bratrům v domovině, bez rozdílu politického přesvědčení, za jeho
obdivuhodnou vytrvalost v boji o naši samostatnost.
My, jimž nebylo dopřáno společně s vámi boje se účastniti za svobodu naši, voláme k vám:
Nezapomeňte tisíců vašich bratří v cizině dlících, nezapomeňte tisíců českých dítek, jež jsou
nám odnárodňovány, neopovrhněte jimi, pakli česká jejich srdce zatouží po své vlasti, po
vlasti svých otců. Pomozte jim k návratu a přijměte je do náruče šťastnějšího žití.
Zdar Československé republice!
Spolek Probuzení v Beifang-Selm
Spolek Komenský v Recklinghausenu
Spolek Havlíček v Lünen
Spolek Svornost v Erkenschwicku
Spolek Jirásek v Rünthe
Spolek Jarost v Recklinghausenu
Spolek Šumava v Suderwichu
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1919 září 14–16, Praha. Obhajoba činnosti českých krajanských spolků v Německu za první
světové války v diskusi na poválečném sjezdu českých zahraničních spolků
= Ročenka zahraničních Čechů na rok 1920 a Protokol sjezdu českých zahraničních spolků ze
dne 14.–16. září 1919 v Praze, red. Květoslav FOLBER. Praha [1919], s. 55–56
Karel FOLBER:
[…] Mluví-li se o postavení Čechů v cizině v době války, musíme míti také na zřeteli naši
nejsilnější větev českého vystěhovalectví, onu v Německu, kde v době vypuknutí války žilo
60 až 70 procent našich vystěhovalců v zemích evropských. Z Německa odešlo do vojska
tisíce našich krajanů, kteří byli ve stejné situaci jako naši v domovině, nebylo pro ně jiného
vyhnutí. […] V Německu zůstalo tisíce rodin, jejichž živitelé odešli k vojsku, beze vší opory
a po většině bez finančních prostředků. Situace rodin těch byla hrozná a bylo třeba mnoho
práce a píle vynaložiti pro jejich záchranu. […]

= Ročenka zahraničních Čechů na rok 1920 a Protokol sjezdu českých zahraničních spolků ze
dne 14.–16. září 1919 v Praze, red. Květoslav FOLBER. Praha [1919], s. 58
Martin ŠVÁB (Lidumil, Sterkrade):
Stanovisko Sekretariátu bylo neseno jedinou snahou, aby krajané v Německu byli uchráněni
hromadného vypovězení, aby zamezeno bylo zabavení jmění Sekretariátu a rozpuštění spolků
v Německu, což by bylo pohromou pro desetitisíce našich příslušníků, úplně vydaných na
pospas německým úřadům. Důležité články v Č[eském] v[ystěhovalci] uveřejňovány byly
teprve po úradě s více soudruhy, sám i jako vojín docházel jsem do Sekretariátu a býval
přítomen takovým úradám. Situace byla nejvýš těžkou. Sekretariát i s[oudruh] Folber byli pod
stálou kontrolou státní policie, několikrát konány prohlídky a jako vojín byl pronásledován
náhlými prohlídkami.

213

REJSTŘÍK OSOB
Aehrenthal Alois Lexa von (1854–1912),
rakousko-uherský ministr zahraničí, Vídeň
116–118, 121, 123, 126, 136, 160
Amler František, Ickern 161
Anděl František, Neumühl 125
Anděl V., Neumühl 107
Anderle František, horník, Suderwich 100,
109, 110, 124, 141
Anderle Josef, Selm-Beifang 157
Archmann Josef, Recklinghausen 57
Armann Josef, horní úředník, Vršany 130
Aust Ludvík (1863–1924), původně
obuvník, politik, sociálně demokratický
poslanec říšské rady, Kladno 108, 120, 133
Babka Josef, Essen 191, 200
Baksa František, Neumühl 125, 227
Balcárek, Düsseldorf 98, 133
Ban Matija (1818–1903), chorvatský
spisovatel 68
Barák Josef (1833–1883), český novinář a
politik, Praha 18, 35
Barešová A., Dortmund 175
Bartoš Emanuel, krejčí, Bochum 163
Bartošek Theodor (1877–1954), český
právník a politik, Praha 108, 120, 121, 133
Bass Eduard (1888–1946), český
spisovatel a novinář, Praha 3
Bauer Josef, Sterkrade 62
Bauerová, Sodingen 208
Baum, policejní strážmistr, Suderwich a
Recklinghausen 110, 180
Baxa František, Neumühl 169
Baxa Josef, Sodingen 98, 208
Baxa, Kolín nad Rýnem 103
Bečvář Štěpán, Herten 92
Bednář Antonín, Kolín nad Rýnem 88, 90,
103
Bednář Josef, tkadlec, Duisburg 59, 63, 69
Beelet, katolický kněz, Bottrop/Münster
93
Behr Josef, Kellersberg 85
Bejček Jan, Neumühl 85
Bejček Tomeš, Brambauer 108
Benda Karel, Recklinghausen 57, 60, 102
Benda K., Erkenschwick 169
Benda Matěj, Erkenschwick 169
Benda Matyáš, Recklinghausen 60, 114

Bendl Jindřich (1869–1924), krejčí,
Bochum 162, 163
Benedik, Kolín nad Rýnem 45
Beneš František, pekař, Hochheide 143
Beránek Jan, Kolín nad Rýnem 103
Berger Leo, krejčí, Marxloh 83
Berger Mathias (1873–1908), horník,
Radbod 75
Bergstein Josef, hostinský, Alsdorf 143
Berkel, hostinská, Sterkrade 100, 126
Berner Arnošt (1863–1942), novinář,
sociálně demokratický poslanec říšské
rady, Ostrava 40
Bernkraut, Ahlen 193
Berounský J., Ickern/Habinghorst 168
Bešťák Václav, Marxloh 194, 207
Bezděk Václav, Suderwich 100, 158
Birkenfeld Bernhard (1885–1955),
katolický kněz, Hochheide 112, 181, 183
Bittner, Dortmund 179
Bláha Josef, Recklinghausen 164
Blaťák František, katolický kněz a
misionář, Hradec Králové 55, 115, 181
Böhm J., Lintfort 172
Borhek Viktorin (1857–1922), rakouskouherský generální konzul, Kolín nad
Rýnem 188
Borovanský Karel, Düsseldorf 44
Bostner Johann (1880–1908), horník,
Radbod 75
Bouda Josef, Neumühl 125
Boudík František, Sodingen 97
Boudík Karel, Sodingen 98
Bozicz Jakob (1887–1908), horník,
Radbod 75
Bozicz Johann (1885–1908), horník,
Radbod 75
Brabec F., Castrop 164
Branald Adolf (1910–20 ), český

spisovatel 64

Brdková, Suderwich 119
Bredler V., Berlín/Barmen-Elberfeld
Brejcha Václav, Recklinghausen 162
Bries, hostinský, Moers 132
Brockmayer, policejní komisař, Herne 40,
41
Brož Jan, Neumühl 125, 169

214

Brož Josef, horník, Gerthe 159
Brož V., Essen 168
Brožek Karel, Moers 60
Brožík Václav (†1912), horník, Gerthe
159
Brunclík Josef (†1918), horník,
Recklinghausen 57, 60, 64, 72, 79, 102,
131
Březovský František, Düsseldorf 84
Bubák Karel, krejčí, Düsseldorf 46
Bubla V., Castrop 104
Buchelt Otakar, Kolín nad Rýnem 88
Bukovčan Jan (1881–1908), horník,
Radbod 76
Bulán J., Recklinghausen 60
Busch Heinrich, hostinský, Sterkrade 55,
61, 69
Call zu Rosenberg und Kulmbach Guido
Freiherr (1849–1927), c. k. sekční šéf,
Vídeň 160
Capuder Johann (1881–1908), horník,
Radbod 76
Cedivoda Florián, klempíř, Duisburg
a Düsseldorf 59, 84
Cingr Petr (1850–1920), původně horník,
sociálně demokratický poslanec říšské
rady, Ostrava 40
Coudenhove Karl Graf (1855–1913), c. k.
místodržitel v Čechách, Praha 41, 43
Coufal Adolf, Dortmund 200
Cuder Josef (1872–1908), horník, Radbod
76
Cyril/Konstantin (827–889), světec,
slovanský věrozvěst, Velká Morava 18, 53
Čada M., Sterkrade 55
Čadek Jan, Gerthe 166
Čech Svatopluk (1846–1908), český
spisovatel, Praha 18, 45, 72, 84
Čepek Josef (1874–1908), horník, Radbod
76
Čepelák Jiří, Kolín nad Rýnem 44, 45
Čermák Václav, Marl 176
Černík Josef, Kolín nad Rýnem 37, 39, 45,
57
Černovský Josef, Düsseldorf 157, 174,
179

Černý Václav, Düsseldorf, Brémy a
Hildesheim 43, 44, 72, 84, 98, 133, 157,
183
Černý Václav, Kolín nad Rýnem 36, 37,
45, 57
Červencl Augustin († 1918), horník,
Sterkrade 99, 105
Červenka, Dortmund 179
Červený Daniel, horník, Herne 42
Čubr Martin, Recklinghausen 60, 160, 190
Dallwitz Johann von (1855–1919), pruský
ministr vnitra, Berlín 127–128
Daniel, hostinský, Hochheide 142
Darwin Charles Robert (1809–1882),
anglický přírodovědec 84
Daszyński Ignacy (1866–1936), polský
novinář, sociálně demokratický poslanec
říšské rady, Krakov 40
Deisig, vystěhovalecký agent, Porýní 81
Demlovský Vojtěch, Kolín nad Rýnem 45
Denis Ernest (1849–1921), francouzský
historik, Paříž 183
Denk Václav, horník, Moers 91, 101, 142
Denková Barbora, Moers 191
Denkr Josef, Düsseldorf 84
Dick, policejní inspektor, Recklinghausen
109
Dingelstad Hermann (1835–1911),
katolický biskup, Münster 54, 112, 113,
119
Dlask Jaroslav, topič, Malthyr/Záluží, Souš
130
Dočkalík, Barmen-Elberfeld 31
Dolák František, horník, Herne 40–43
Donát, Dortmund 179
Doubek Josef, Gerthe 166
Doul Gustav, Suderwich 100
Doul Jan, horník, Suderwich 89, 100,
109, 110, 124
Dragoun Josef, Horst-Emscher/BuerBeckhausen 203
Drápalík Norbert František (1861–1920),
katolický opat, Nová Říše 113, 138, 148,
181
Draxmandl Václav († 1913),
Recklinghausen 167
Drmla Josef, Radbod 155
Drnek František, horník, Schmidthorst
Duba František, Moers/Hochheide 142
215

Dubčický Antonín, Porýní 49–50
Dunder V., Laar 171
Dušek František, Ahlen 193
Dvořák Antonín, Laar 171
Dvořák František, Suderwich 100
Dvořák Jan, Düsseldorf 43, 44
Dvořák Václav († 1912), horník, Gerthe
159
Dvořák V., Kellersberg 145
Ehring Augustin, hostinský, Neumühl 85
Eickermann Wilhelm, hostinský,
Brambauer 125, 143
Eisman František, Suderwich 158
Ellenbogen Wilhelm (1863–1951), politik,
sociálně demokratický poslanec říšské
rady, Vídeň 117
Endiš V., Heringen 172
Endler, Dortmund 179
Erba Karel, horník, Asberg, Moers a
Hochheide 56, 61, 73, 74, 91, 111, 113
Erben Josef (1877–1914), Horst-Emscher
191
Evan Jan († 1912), horník, Gerthe 159
Fabian Emil, Sodingen 98
Fait Karel, Sodingen 98
Feher Michael (1857–1908), horník,
Radbod 76
Fehlker Theodor (1884–1965), katolický
kněz, Horst-Emscher/Recklinghausen 93,
181
Feit Petr, Recklinghausen 57
Feykal Bohumil, Brambauer 108
Fiala M., Essen 168
Fiedler Johann (1877–1908), hornický
učeň, Radbod 76
Fikerle J., Recklinghausen 114
Flotow Ludwig von (1867–1948), c. a k.
legační rada, Berlín 122
Folber Karel (1874–1945), původně krejčí,
Mnichov, poté redaktor und sociálně
demokratický poslanec říšské rady, Praha
6, 17, 77, 87, 89, 93, 94, 103, 105, 111,
118, 121, 124, 125, 137, 144, 188–190,
192, 196, 197, 212, 213
Folber Květoslav (*1896), novinář, Praha
184, 213
Fornaus, Recklinghausen 200

Franc Jan, zahradník, Barmen/Bochum
163, 177–178
Frankeneck Ritter, c. a k. konzul,
Dortmund 189
Fresl Václav (1869–1915), původně
dělník, národně sociální poslanec říšské
rady, Plzeň 118, 121
Frič Josef Václav (1829–1890), český
spisovatel a politik, Praha/Berlín 33
Frinta Antonín (1884–1975), profesor
reálky, aktivista evangelické reformované
církve, Praha 134–135
Friedman Gustav, Düsseldorf 44
Frolík Josef, Sterkrade 55, 62
Fügner Jindřich/Heinrich (1822–1865),
podnikatel, spoluzakladatel Sokola, Praha
18
Funke, hoteliér, Herne 41, 43
Fůra Karel, Brambauer/Heringen 108, 144
Gardemann, hostinský, Kamp-Bruch 158
Gasser Josef (1872–1908), horník, Radbod
76
Gautsch von Frankenthurm Paul
(1851–1918), c. k. ministerský předseda,
Vídeň 137
Glaubauf Josef, Recklinghausen 57, 102
Godl Narzissus (1869–1908), horník,
Radbod 76
Goerke, policejní rada, Bochum 112, 149
Gomilsek Franz (1881–1908), hornický
učeň, Radbod 76
Gracar Johann, (1872–1908), horník,
Radbod 76
Gregora Josef (1856–1908), horník,
Radbod
Gross Josef (1864–1908), horník, Radbod
76
Guba Adolf, Duisburg 59
Gult N., Barmen-Elberfeld 32, 33
Guttmannová, Barmen-Elberfeld 31
Habrman Gustav (1864–1932), dělnický
politik, sociálně demokratický poslanec
říšské rady, Praha 202
Hadač Karel, Brambauer 108
Haisinger Karl (*1862), c. k. okresní
hejtman, Kladno 145
Hájek František, Recklinghausen 164
Hána, Kolín nad Rýnem 57
216

Hannich Josef (1843–1934), původně
soukeník, novinář, sociálně demokratický
poslanec říšské rady, Liberec 40
Hanuš František, Kolín nad Rýnem 88, 90,
103
Hanušová-Croh Ludva, Kolín nad Rýnem
90, 170
Hanzlík František, Brambauer 108
Hanzlík, Sterkrade
Harten Heinrich van, hostinský, Hochheide
143
Hartmann Josef, tkadlec, Duisburg 59
Has, Herne 34
Hašek Josef, Kolín nad Rýnem 90
Hašek Karel, Kolín nad Rýnem 88
Hauer Boh., Neumühl 195
Hauer V., Sterkrade 172, 201, 207
Havlina Jan, Kolín nad Rýnem 39
Havlíček Borovský Karel (1831–1856),
český novinář, básník a politik, Praha 18,
71, 73, 128, 168
Hebeda Alois, Recklinghausen 70
Heff, Hochheide/Recklinghausen 105
Hegemann, katolický kněz, Hochheide
112, 118
Hegenkötter, katolický kněz,
Meerbeck/Moers 97
Heger J., Laar 144
Hegilich, hoteliér, Barmen 142
Heidtkampf, nadpolný uhelného dolu,
Porýní 81
Hejna Jar., Düsseldorf 157
Henzlík František, Brambauer 108
Herczek Josef (1878–1908), horník,
Radbod 76
Herget Jindřich/Heinrich rytíř (*1860),
viceprezident c. k. místodržitelství, Praha
186
Herl Antonín, Kolín nad Rýnem 44
Heyer, hostinský, Moers 67
Hladík Antonín, Kolín nad Rýnem 103,
120, 170
Hlubocký, Lintfort 172
Hluštík, Kolín nad Rýnem 103
Höferle Josef (1869–1908), horník,
Radbod 76
Hoffmann, Johannes (*1937), německý
historik, Dortmund 6

Hoffmann von Fallersleben August
Heinrich (1798–1874), německý básník a
spisovatel, Bonn 140
Hofman Daniel, Moers 61
Högl Peter (1877–1908), horník, Radbod
76
Holešovský Karel, Hattingen 155
Holický František, Kolín nad Rýnem 44,
45
Holländer Čeněk, tkadlec, Duisburg 58, 59
Holoubek František, Düsseldorf 46
Holý František, horník, Porýní 145
Homolka František (†1900), horník,
Herne/Nové Sedlo 34, 40–43
Honl Jaroslav (1855–1933), dvorní rada,
c. k. horní hejtman, Praha 129–130
Hons V., Dortmund 179
Horáček Josef, Lintfort 158
Horák František, Kolín nad Rýnem 57, 103
Hornof František, Hattingen 155
Horymír, hrdina ze staročeské legendy 18
Houba Jan, horník, Radbod/Hamm 78
Houba Václav, Barmen-Elberfeld 31–33
Houdek Václav, Sterkrade 62
Houfek Jan, Kolín nad Rýnem 44, 45
Hrabák Antonín, kapelník, Nýřany 71
Hrabě Jan (†1910), Stuttgart 31
Hrádek František, Laar 196
Hrach František, Brambauer 108
Hrstka Jakub (1885–1908), horník, Radbod
76
Hříbal J., Castrop 164
Hrudka Antonín, Laar/Meiderich 144
Hruška František, Sodingen 98, 205
Hrušková, Sodingen 208
Hubka František, Neumühl 85, 107
Hůlka Josef, Kolín nad Rýnem 88
Huml B., Sterkrade 172
Hunal P., Recklinghausen 164
Hureš, Düsseldorf 84
Hurták František, Sterkrade 62
Hus Jan (kolem 1371–1415), český
církevní reformátor 18, 20, 21, 36, 37, 57,
61, 73, 83, 84, 98, 99, 101, 103, 126, 133,
156, 172, 174, 179, 183, 193, 194
Hušina Antonín, Sterkrade 55
Hybeš Josef (1857–1921), původně
tkadlec, novinář, sociálně demokratický
poslanec říšské rady, Brno 40
Hylský František, Moers 91
217

Hynek Alois (1842–1909), český
nakladatel, Praha 66
Chaloupecký, Düsseldorf 179
Charamza Václav, Marxloh 184
Charvát, Düsseldorf 133
Chlopek, hornický básník, Bottrop 181
Chlumecký Josef, Düsseldorf 84
Chodora Antonín, Barmen-Elberfeld/Kolín
nad Rýnem 31, 32, 37
Churánek František, Heringen 158, 172
Jäger Georg (1857–1908), horník, Radbod
76
Janka Filip, Ickern 146, 168
Janda Jan (1868–1908), horník, Radbod
76
Jan Nepomucký (kolem 1345–1393),
barokní světec, Praha 18
Janouš Antonín, Recklinghausen 57, 60,
190
Janout Jan (†1909), stavební dělník,
Castrop 87
Jansa Antonín, tkadlec, Duisburg 59
Jansa Jan, Essen 133, 168
Jarotzky Ladislaus von (*1858), vládní
prezident pruské provincie Vestfálsko,
Münster 114
Jašek Adolf (1880–1923), katolický kněz a
misionář, Olomouc 180–183
Jerman Václav (1856–1912), horník,
Gerthe 159
Jícha Klement (1879–1908), horník,
Recklinghausen 71
Jílek Vojtěch, Kolín nad Rýnem 44
Jirásek Alois (1851–1930), český
spisovatel, Praha 18
Jonáš František, Kolín nad Rýnem 45
Josífek Eduard, Kolín nad Rýnem 88
Joura František, Marl 176
Jukel František, Gerthe 192
Jukl František (*1869), krejčí, Bochum
162, 163
Junek Alois, Neumühl 107
Junek Václav, Sodingen 208
Jung Josef, Recklinghausen 57, 60, 102,
131, 187
Jungbauer Johann (1873–1908), horník,
Radbod 76

Kábrt Josef, Duisburg 59
Kadavý Karel, zámečník, Duisburg 59
Kadera František, Recklinghausen 102
Kádl Bartoloměj, Suderwich 100
Kadlec Emanuel (*1893), krejčí, Bochum
162
Kadlec Václav, Düsseldorf 73, 74, 84,
157, 174
Kaluha Antonín, Moers 61
Kalup F., Recklinghausen 57, 61
Kalupa Josef (1849–1908), horník,
Recklinghausen 70
Kaluža Jan (1874–1947), katolický kněz,
Hlučín 56
Kalvach Josef, Düsseldorf 46
Kambic Martin (1873–1908), horník,
Radbod 76
Kaminski, policejní strážmistr, Duisburg
131
Kämpers, katolický kněz, Suderwich 119
Kaňák Josef, Gerthe 192
Kantor, Bochum 185, 190
Kapun Lukas (1871–1908), horník,
Radbod 76
Karel E., Neumühl 107, 125
Karel Martin, Recklinghausen 102
Kareš Emil, Düsseldorf/Golzheim 84, 174
Karkoš Alois, Brambauer 108
Karlík Antonín, Laar 171
Kastner Josef (1884–1908), horník,
Radbod 76
Kašpar František, malíř, Duisburg 59
Kašpar Josef, Neumühl 107
Kautzner J., Beuel 176
Kavalír František, Kolín nad Rýnem 44, 45
Keber Thomas (1868–1908), horník,
Radbod 76
Kebrle K., Neumühl 107
Keller Philipp (1874–1908), hornický
učeň, Radbod 76
Kemberg von, policejní prezident, Essen
95
Kiderlen-Wächter Alfred (1852–1912),
německý ministerský ředitel, od 1910
státní tajemník zahraničního úřadu, Berlín
123
Kiesewetter Wilhelm (1853–1925),
původně soukeník, sociálně demokratický
poslanec říšské rady, Trutnov 40
Kinská R., Schmachtendorf 190
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Kinský František, Schmachtendorf 190
Klár Petr, Kolín nad Rýnem 90
Klásek, Gerthe 192
Klein Nikolaus (1870–1908), horník,
Radbod 76
Kleisner J., Moers 112
Klement Václav, Moers 68
Klepl Jan (1907–1965), český historik 64
Kleprdlík František, Sterkrade 55, 62
Knittel Franz (1870–1908), horník,
Radbod 76
Koerber Ernest von (1850–1919), c. k.
ministerský předseda a ministr vnitra,
Vídeň 41
Koch Peter (1883–1908), hornický učeň,
Radbod 76
Koch Vinzenz (1866–1908), horník,
Radbod 76
Kolář V., Düsseldorf 44
Kolářský František, tkadlec, Duisburg 59
Kolín Josef, Kolín nad Rýnem 44
Kolínko Antonín, Düsseldorf 43, 44
Komenský Jan Amos (1592–1670), český
filozof a pedagog 18, 77, 79, 101, 111
Konvalinka František, Ickern 146
Konvalinka Vojtěch, Marxloh 207
Konvalinka, horník, Moers 65
Koos Alois (1884–1908), hornický učeň,
Radbod 76
Kopeček, Bochum 163
Korunka František, Neumühl 107
Kořalka Jiří (*1931), český historik, Praha
1, 3–5
Kořalková Květa (1930–2008), česká
historička, Praha 3–5
Koskuba Josef, krejčí, Recklinghausen 70
Košťanský, Neumühl 195
Košut Bedřich Vilém (1819–1893),
evangelicko-reformovaný kněz, Porýní 57
Kotrbatý Václav, Recklinghausen 57, 60,
102
Kotrch Václav (*1860), katolický kněz a
misionář, Roudnice 181
Koukol, Bochum 185
Kovářík František, Meerbeck 91
Kovařovic Karel (1862–1920), český
hudební skladatel, Praha 83
Kozakiewicz Jan (1857–1927), polský
malíř, poslanec říšské rady, Lvov 40
Kozdera František, Neumühl 107

Kračmer František, Kolín nad Rýnem 44,
45
Kratochvíl Jan (1869–1908), horník,
Radbod 76
Kratochvíl Jan, Brambauer 108
Kraus Josef, Bottrop-Boy 200
Kraus Václav, horník, Holthausen/Gerthe
159
Krawanja Andreas (1885–1908), horník,
Radbod 76
Krawanja Anton (1878–1908), horník,
Radbod 76
Krawanja Thomas (1872–1908), horník,
Radbod 76
Krawanja Vinzenz (1887–1908), horník,
Radbod 76
Kreidl František, Marl 176
Krek Janez Evangelist (1865–1917),
slovinský katolický kněz a politik,
poslanec říšské rady, Lublaň 112, 113
Kriege, úředník německého zahraničního
úřadu, Berlín 186
Kriegs-Au Stephan Freiherr, c. k.
ministerský rada, Vídeň 109
Krisman, český novinář, Praha 62
Krohn, policejní asesor, Gelsenkirchen
110, 114
Kruse Francis (1854–1930), vládní
prezident pruské provincie Porýní,
Düsseldorf 96, 102, 210
Křeček Václav, Suderwich 100
Křikava, Dortmund 179
Křikava Gilbert Cyril (1870–1929),
katolický kněz a misionář, Želiv 181
Křikawa Karel (1860–1935), c. k. policejní
ředitel, Praha 110
Kříž Jindřich, Sterkrade 55, 62, 172
Kříž Matyáš, Neumühl 85
Křížek Adolf, Kellersberg 145
Křížová Barbora, Sterkrade 201
Kuba František, horník, Suderwich 100,
109, 110, 114
Kubín Josef, Moers 91
Kubín V., Moers 91
Kubant F., Barmen 159
Kubovec, Kolín nad Rýnem 37
Kučera A., Sterkrade 172
Kučera Josef, Gladbeck 192
Kučera, Düsseldorf 43
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Kuchler František, Kolín nad Rýnem 57,
90, 103, 120, 170
Kukowitz Vinzenz (1887–1908), horník,
Radbod 76
Kulhánek, Neumühl 195
Kunz Gottfried, c. k. policejní ředitel,
Praha 197
Kureš E., Düsseldorf 46
Kvapil Josef, Neumühl 125
Kytka B., Düsseldorf 46
Kyzl F., Sterkrade 172
Langer Ed., krejčí, Marxloh 83
Laube Jan, Moers 61
Lebau Johann (1871–1908), horník,
Radbod 76
Lenc Jan, Lintfort 158
Lenz, hostinský, Kolín nad Rýnem 90
Lev Josef, horník, Suderwich 100, 109,
110, 114, 119
Levý Josef (*1888), krejčí, Bochum 162
Lhotka František, Kolín nad Rýnem 45
Libuše, staročeská kněžna 18
Liebreich August (1887–1908), horník,
Radbod 76
Lilla Josef, Recklinghausen 57
Limberg Bernhard, Brambauer 108
Linhart Josef, Düsseldorf 59, 63, 83, 84,
87–90
Linhart Václav, Düsseldorf 133
Lippert K., Laar 144
Lochovský Josef, Radbod/Hövel 155
Löscher Albert, Gelsenkirchen 33
Loubal Josef, Kolín nad Rýnem 88
Louda Josef, Recklinghausen 60
Loutchán Alois, Gladbeck 192
Loutchán Antonín, Sodingen 166
Lukeš A., Lintfort 172
Luksch Artur (*1866), c. k. okresní
hejtman, Most 111, 176
84, 87–90, 98
Mach Antonín, Moers 61
Mach František, Moers 91
Mach Karel, Moers 61
Mach Václav, Moers 61
Macharáček František, Düsseldorf 44, 46,
63, 111, 176
Macharáček Josef, Düsseldorf 44

Macharáček Josef (1880–1943), stavitel,
Bochum 163, 190
Mai, hostinský, Gladbeck 163
Makovička M., Düsseldorf 46
Malec Jan, Brambauer 108
Malecová Anna, Moers 199
Malínský Jiří (*1951), český historik,
Praha 3–4
Marek Josef, Kolín nad Rýnem 44, 45
Marek Karel, Kolín nad Rýnem 45
Martínek Josef (1877–1908), horník,
Radbod 76
Mařík Jan, Duisburg 59
Mařík Josef, Malthyr/Lipětín 130
Marquet Alois von (1883–1935), c. a k.
ministerský sekretář, Vídeň 121, 160
Máša František, Moers 199
Masaryk Tomáš Garrigue (1850–1937) 4
Mašek Vojtěch, Recklinghausen 167
Mašek, Ahlen 193
Matiásek Jaroslav, Recklinghausen 101
Mazanec, Recklinghausen 164
Mazour J., Sterkrade 101, 172, 192–193
Melimuka František, Suderwich
Metoděj (815–885), světec, slovanský
věrozvěst, Morava 18, 53
Meyer, policejní inspektor, Homberg 183
Michal Jaroslav, Kolín nad Rýnem 45
Mifek Alois, Lintfort 158, 171
Míka Jaroslav, Mengede 134
Mindl, Barmen/Schwelm 159
Mlacznik Georg (1885–1908), horník,
Radbod 76
Molder, kapelník, Essen 162
Mora, kapelník, Kolín nad Rýnem 127
Mrázek Jan, Duisburg 167
Mrázek Josef, tkadlec, Duisburg 59
Mrnka Gustav, Sterkrade 55, 62
Mrštík Alois (1861–1925), český
spisovatel a dramatik, Diváky 21, 183
Mrštík Vilém (1863–1912), český
spisovatel a dramatik, Diváky 21, 183
Mrva Rudolf (1873–1893), donašeč
policie, Praha 150
Mudra František, Kolín nad Rýnem 88,
90, 103
Mudra Stanislav, Kellersberg a
Recklinghausen 85, 164
Müller Antonín, Recklinghausen 60, 72,
190
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Müller Josef, Düsseldorf 46
Müller, hostinský, Laar 209
Müller, vládní asesor, Moers 97
Naidl Josef, horník, Suderwich 140
Náprstek Vojta (1826–1894), podnikatel a
mecenáš, Praha 6
Nedvěd Václav, Kolín nad Rýnem 44, 45
Nekvasil Otakar, Londýn 31
Nellen Mathias, hostinský, Hochheide 111
Němec Antonín (1858–1926), sociálně
demokratický poslanec říšské rady, Praha
8, 50, 125, 141, 188
Němec František, Neumühl 85
Němec Jaroslav/Jardo, hudebník,
Suderwich 5
Němeček František, Moers 61
Němeček František, Recklinghausen 60, 69
Němeček Tomáš, Recklinghausen 102, 160
Němeček Václav, Recklinghausen 60, 102
Nentwich Josef, krejčí, Bochum 163
Nepil Leo, Kellersberg 85
Neubauer Karel, Suderwich 119
Nosek Karel, Neumühl 107
Nosek Vincenc, Hattingen/Linden 155
Novák E., Neumühl 125
Novák František, Moers 91
Novák J., Laar 144
Novák Václav, horník, Moers 66
Novotný Antonín, Kellersberg 145
Novotný Tomáš, Kolín nad Rýnem 45, 57
Nývlt Jiří (1877–1908), horník, Radbod
76
Oberstein Josef, Neumühl 107
Oliverius Vilém, Sterkrade 62
Ondráček Antonín, horník, Moers a
Brambauer 61, 104, 105, 111, 113, 124,
146, 164–165
Onsorge Josef, Düsseldorf 43, 44
Ott Josef, Sterkrade 62
Otýs Josef, Sodingen 97
Pace von Friedensberg Anton hrabě
(1851–1923), c. k. sekční šéf, Vídeň 43
Pacznik Franz (1887–1908), hornický
učeň, Radbod 76
Pachmayer Josef (1864–1928), český
novinář a politik, Praha 93
Pajkrt, Kolín nad Rýnem 103

Pálek, Neumühl 125
Pallavicini Alfons markrabě (*1885),
c. u. k. konzul, Kolín nad Rýnem a
Dortmund 189
Panenka K., Erkenschwick 169
Pavlíček Al., Düsseldorf 84
Pavlíček Ludvík, Amsterodam 210
Pavlíček Vladislav, Amsterodam 210
Pech Josef, Recklinghausen a Essen 60,
168, 191
Pecháček Jan, tkadlec, Duisburg 59, 167
Pecháček Petr, tkadlec, Duisburg 59, 167
Pechar Václav, Sterkrade 55
Pecher Josef, Brambauer 108
Pecher V., Moers 91
Pelc Rudolf, Laar/Marxloh 196
Pelech Jaroslav, Kolín nad Rýnem 80, 90,
103
Peřinové bratři, knihtiskaři, Hradec
Králové 37
Pesch Georg, hostinský, Meerbeck 61, 143
Peschel Richard Anton (1867–1946),
knihtiskař, Hlučín 17, 53
Pešek Josef (*1873), zedník, Bochum 162,
163
Pešl Václav, Essen 133
Pešťák, Bochum 190
Pešula František, Moers 61
Petelin Johann (1866–1908), horník,
Radbod 76
Petr František, Kolín nad Rýnem 103
Petrus, Düsseldorf 73
Picek Josef, Kolín nad Rýnem 88
Pícha Jan, Hamborn 142
Pill Franz, hostinský, Recklinghausen 106,
143, 204
Pirker Johann (1861–1908), horník,
Radbod 76
Pištora Václav, Marxloh 148
Pittoni Valentino (1872–1933), italský
politik, sociálně demokratický poslanec
říšské rady, Terst 117
Plánička František, Neumühl 85, 107
Plaschutta Leopold (1873–1908), horník,
Radbod 76
Plecháč Josef, Gladbeck 192
Plecitý Josef (1885–1913), horník,
Recklinghausen 102, 128, 131, 133, 140,
155
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Plecitý Václav, obuvník, Recklinghausen
140
Podhájský Antonín, Recklinghausen 57, 60
Podradský František, Recklinghausen a
Essen 164, 191
Pogundke, policejní úředník, Duisburg 167
Pokorný Alois, horník, Porýní 145
Pokorný Karel, Duisburg 88
Pokorný František, Merlenbach 208
Pokorný Václav († 1918), Ickern 161
Poláček Jan (1848–1892), český herec a
dramatik, Praha 67
Polák Alois, soukromý úředník, Berlín
162
Polák, Kolín nad Rýnem 57
Pölzel Josef (1869–1908), horník, Radbod
76
Pomahač Antonín (1879–1953), krejčí,
Bochum 162, 163, 178, 187, 190
Potměšil Václav, Kellersberg 85
Pour Jan, Düsseldorf 84
Povolný, Düsseldorf 44
Prda J., Beuel 176
Profeld, Bochum 185
Procházka František, Recklinghausen 57,
60
Procházka Karel, Kolín nad Rýnem 35,
44, 45
Procházka V., Schmachtendorf 190
Prokop Veliký/Holý (kolem 1390–1434),
husitský vojevůdce 18
Pruša František, Moers 91
Prušenovský Jan, Kolín nad Rýnem 88
Přemysl, staročeský kníže, zakladatel
přemyslovské dynastie 18
Pultr Josef, Kolín nad Rýnem 103, 120
Purkyně Jan Evangelista rytíř (1860–
1910), podnikatel, Praha 32, 33
Pytlík Vojtěch, Sodingen 97
Rada J., Lintfort 172
Rada Tomáš, Suderwich 158
Rádl Bartoloměj, Suderwich 100
Rambousek, Stuttgart 31
Rašplička Rudolf, Suderwich 100
Ratz Josef, Kolín nad Rýnem 45
Rauch Josef, Suderwich 100
Ráž Václav, Sterkrade 201
Rehn Georg (1869–1908), horník, Radbod
76

Reidhard Ondřej, Recklinghausen
Reichl, Kolín nad Rýnem 37
Reinsch Josef (1869–1908), hornický učeň,
Radbod 76
Reisinger (†1912), Barmen 159
Reišl Václav, Recklinghausen 60
Renner, hostinský, Hamborn 142, 170
Resel Johann (1861–1928), původně
krejčí, poslanec říšské rady, Štýrský
Hradec/Graz 40
Rezek Václav, Marl 176
Rieger Eduard (1865–1938), novinář,
sociálně demokratický poslanec říšské
rady, Vídeň 40
Riemhändler, policejní komisař, Duisburg
60
Roubic Josef, Recklinghausen 60, 102
Roubic Václav, Recklinghausen 102, 167
Růžek František, Horst-Emscher 204
Rybák, Kolín nad Rýnem 45
Rytina František, obchodní příručí a
řemeslník, Porúří 51–52
Řehák Josef, Neumühl 85, 169
Samek, Ickern 168
Sedláček Josef, Recklinghausen 70
Sedláčková B., Erkenschwick 199
Sedlák Fabián (1886–1919), krejčí,
Bochum 162
Seiche Josef, Kolín nad Rýnem 45
Seidel Franz (1876–1908), horník, Radbod
76
Seliger Josef (1870–1920), novinář,
poslanec říšské rady, Teplice 117
Schmidt Karel, Kolín nad Rýnem 39
Schmidt-Rutsch Olaf, historik, Vestfálsko
75
Schrammel Anton (1854–1917), původně
soustružník, novinář, poslanec říšské rady,
Ústí nad Labem 40
Schreiber Jan, tkadlec, Duisburg 57, 73,
167
Schreiber, knihtiskař, Kolín 67
Schubert/Šubrt Augustin, Barmen 31–33
Schultheis Johann (1874–1908), horník,
Radbod 76
Schuppitsch Johann (1880–1908),
hornický učeň, Radbod 76
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Schürmann Heinrich, hostinský, Essen
133, 162
Schwarz František, Moers 201
Simonelli Anton (1860–1927), c. k. sekční
šéf, Vídeň 173, 178–179
Singbartl Adolf, Sodingen 97, 194
Skalák, Düsseldorf 59
Slamany Lorenz (1873–1908), horník,
Radbod 77
Smilges, hostinský, Düsseldorf 43
Smíšek, Düsseldorf 43, 44
Smola Václav, Schmachtendorf 190
Sörli Anton (1881–1908), horník, Radbod
77
Souček Antonín, Gerthe 166
Souček Emil, Radbod/Lancaster 155, 161
Soukup František (1871–1940), český
právník, sociálně demokratický poslanec
říšské rady, Praha 117, 126
Soukup František, Neumühl 125
Soukup Josef, Kolín nad Rýnem 45
Soukup Ludvík, Neumühl 125
Spilka V., Düsseldorf 84
Srb Václav, Sterkrade/Schmachtendorf 55,
58, 61, 73
Srba Antonín (1879–1943), český novinář
a politik, Praha 89, 93, 94, 137, 142
Staneček Josef (†1907), Sterkrade 62
Stanke Hugo (1861–1921), katolický kněz,
poslanec pruského zemského sněmu,
Hlučín 181
Statník Josef, Sterkrade 121
Steiner Josef (1862–1912), původně brusič
skla, novinář, sociálně demokratický
poslanec říšské rady, Praha 4, 40
Stengel Josef, horník, Suderwich 100,
109, 110, 141
Stieb, policejní strážník, Herne 42
Stier Karl (1885–1956), katolický kněz,
Rünthe/Sodingen 181
Stočes Alois, Kellersberg 85
Stodůlka František, Neumühl 85
Stojan Antonín Cyril (1851–1923),
katolický kněz a redaktor, Kroměříž,
později arcibiskup v Olomouci 181, 183
Stoklas František, Neumühl/Hamborn
107, 125
Stremeljan Ferdinand (1868–1908), horník,
Radbod 77

Stummer Josef, sekční šéf, správce c. k.
ministerstva vnitra, Vídeň 41
Suchánek Josef (*1892), krejčí, Bochum
162, 190
Suchopár František, Sterkrade 55
Suchopár Josef, Sterkrade 162
Suchopárek Josef, horník, Porýní 145
Suchý Jan, Marl 176
Světlík František, Neumühl 85
Sviták, Barmen 104, 105
Svoboda Bedřich, Ickern 161
Svoboda Josef, Selm-Beifang/Rünthe 157
Svoboda Rudolf, Recklinghausen 164
Svoboda Theodor (1870–1907),
Düsseldorf 43, 44, 46
Svoboda, Kolín nad Rýnem 90, 102
Svobodová, Radbod 175
Sychra Antonín, Neumühl 85
Sýkora Josef, Moers 6
Synek Josef, Kolín nad Rýnem 44, 45
Szivárvány, horník, Herne 34, 35
Szögyény-Marich Ladislaus hrabě
(1841–1916), c. a k. velvyslanec, Berlín
118–119, 121, 123
Šabata J., Düsseldorf 84
Šebek František, Heringen 172
Šalom V., Castrop 164
Šalon Václav, Sodingen 98
Šanda František, Kolín nad Rýnem 35, 37,
44, 45
Šantora Matěj, Recklinghausen 190
Šárka Josef, Kolín nad Rýnem 88, 90
Šebek František, Heringen 172
Šefel František, Recklinghausen 164
Šefl Jiří, Laar 144
Šefl Václav, Essen/Ickern 133, 161
Šenauer František, Moers 91
Šída Bohumil, Hamborn/Marxloh 193, 202
Šída J., Düsseldorf 84, 99
Šícha Jaroslav, Sterkrade/Ahlen 100
Šilhanová M., Moers 199
Šíma, Hochheide
Šimáček J., Horst-Emscher 204
Šimáčková, Horst-Emscher 202
Šimek František, Kellersberg 145
Šimková B., Moers/Meerbeck 194,
196–197
Šimon František, Neumühl 125, 169
Šimon Václav, Marxloh 207
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Šindelář František, krejčí, Neumühl 91
Šindelář Václav, Neumühl 107, 125
Šíp František, Duisburg 167
Škoda Emil (1839–1900), podnikatel,
Plzeň 129
Škoda J., Beuel 176
Šlajs V., Laar 144
Šlapák František (†1910), horník, Moers
91
Šlapák Václav, Gerthe 164, 166
Šmatlach Rudolf, Heringen 142, 144
Šmejkal H., Recklinghausen 164
Šmíd Josef, Recklinghausen 164
Šmídl Antonín (1862–1918),
Recklinghausen/Essen 57, 102, 191
Šmidtová Rosa, Ahlen 198
Šnajberk Emil, Kolín nad Rýnem 88
Šobr František, Hochheide 112, 118
Šobr Matěj, Sodingen 98
Šotola Josef, Erkenschwick/Ahlen 169
Šouba/Schouba Josef, horník, Suderwich
139
Špetla Jan, Kolín nad Rýnem 103
Špiner Josef, Heringen 144
Špiner Václav, Heringen 158
Štich Josef, Ahlen 204
Šulc Josef, Duisburg/Dortmund 59, 175
Šváb Martin, Sterkrade 164, 189, 213
Švagrovský Emil (1852–1913), obchodník
a vinárník, Praha 162
Švamberk František, Recklinghausen 60
Švarc Antonín, Recklinghausen 57, 60
Švarc František, Moers 91
Švarcmajer Jan, Suderwich 140
Švec, Kolín nad Rýnem 57

Teska Josef (1868–1945), novinář,
sociálně demokratický poslanec říšské
rady, Praha 102
Theisselmann Heinrich (1882–1967),
katolický kněz, Hamborn 95. 112, 138,
181
Thiemann, katolický kněz, Herten 92
Thun-Hohenstein František hrabě, od 1911
kníže (1847–1916), c. k. ministerský
předseda 1898/1899, Vídeň, od 1911 c. k.
místodržitel v Čechách, Praha 137–138
Thurn-Taxis Albert Maria kníže
(1867–1952), podnikatel, Litice 129
Thyssen August (1842–1926), podnikatel,
Düsseldorf 153
Tlustý, Düsseldorf 47
Tolstoj Lev Nikolajevič (1828–1910),
ruský spisovatel, Jasná Poljana 121
Tomsa František, řemeslník, Turnov a
Mülheim an der Ruhr/Moers 6, 9, 64–68
Třešňák Václav, horník, Porýní 145
Truhlář Alois, Kolín nad Rýnem 37, 39, 45
Tschirschky und Bögendorff Heinrich
Leonhard von (1858–1916),
německý velvyslanec, Vídeň 160
Tůma, Bochum 163
Tupý V., Moers 91
Tyl Josef Kajetán (1810–1856), český
dramatik a herec, Praha 18, 67, 83
Tyrš Miroslav (1832–1884), český historik
umění, zakladatel Sokola, Praha 18

Tachecí Josef, Neumühl 107
Taibner Karel, Selm-Beifang 157
Tangl Antonín (*1881), krejčí, Bochum
164, 185
Tarantová, Dortmund 175
Telín Jan, Moers 61
Tejml Ladislav, Hochheide 112
Telsemeyer Ingrid, historička, Vestfálsko
75
Teplá K., Moers 112
Terseck Ignaz, horník, Gladbeck
Těšínský, Castrop 164

Vacek Jan, Recklinghausen 60
Václav (kolem 908–935), světec, český
kníže, patron Království českého 16, 112,
115, 119
Vácha Jan, Sterkrade 55, 62
Vachtl J., Sodingen 98
Vaic Václav, Gerthe 172
Valenta František, Sterkrade 62, 172
Valenta, Kolín nad Rýnem 57
Valterová, Düsseldorf 179
Váňa František, Barmen-Elberfeld/ Kolín
nad Rýnem 31–33, 37, 45
Váňa Josef, Gerthe 192
Vaněk Jan, Neumühl 85

Ujec Josef, Ickern 146
Unger V., Neumühl 107
Urbánek Václav, Suderwich 100
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Vaníček, Solingen 177
Vaňková Antonie, Lintfort 199
Váňová, Kolín nad Rýnem 36
Varvařovský, Barmen-Elberfeld 31
Vašák, Bochum 185
Vavřina, Neumühl
Vavřina Václav, Sterkrade/Neumühl 55.
62, 107, 125, 184
Veiser Josef, pekař, Marxloh 143
Vejprnický V. P., Porýní 47–48
Vennekamp Karl (1876–1950), katolický
kněz, Bottrop 56, 118
Verkauf Leo (1858–1933), právník,
sociálně demokratický poslanec říšské
rady, Vídeň 39–41
Veselý, Dortmund 179
Veselý Josef, Kolín nad Rýnem 103
Veselý Pravoslav (1873–1904), typograf,
dělnický předák, Praha 18, 59, 167
Viedergott František, maloobchodník,
Homberg/Hochheide 142
Vild V., Sodingen 166
Vilém II. (1859–1941), německý císař,
Berlín 180
Vítek Vincenc, Recklinghausen 64, 102
Vlček Jan, krejčí, Bochum 163
Vlček Josef, Kolín nad Rýnem 88
Vodráška Jan, Recklinghausen 57
Vogel, Düsseldorf 43
Voitas, policejní strážník, Herne 41, 42
Vokál Jaroslav, Düsseldorf 84, 157, 174
Vokurka František, Düsseldorf 43, 44
Vokurka Jan, Moers 61
Vokurka Vincenc, Neumühl 85
Volavka Jindřich, Sodingen 98
Volland, okresní úředník, Recklinghausen
118
Volf Antonín (*1889), krejčí, Bochum
162
Volland, okresní tajemník, Recklinghausen
118
Vondřich V., Merlenbach 208
Voňavka Josef Modest (1881–1918),
katolický kněz a misionář, České
Budějovice/Olomouc 92, 96, 113, 118,
119, 138, 147–148, 151–154, 181, 182
Vopat František, Sodingen 166, 201
Vopata František, Recklinghausen 164
Vopata Václav, Recklinghausen 164
Vorel, Düsseldorf 43

Vostrý Antonín, horník, Suderwich 100,
109, 110, 141
Vostrý Josef, Suderwich/Hochheide 100
Vošický Václav, Neumühl 85
Votava Tomáš, Suderwich 100
Votava, Berlín 79, 83
Votruba Emil, Essen 133
Votruba, Hochheide 97
Vrátný Josef, Recklinghausen 57, 60
Vrátný Karel (1856–1935), původně
dřevodělník, sociálně demokratický
poslanec říšské rady, Plzeň 40
Vtělenský Josef, Kellersberg 87
Vydra Antonín, Kellersberg 145
Vydra, Ahlen 193
Wagner František (1861–1926), horník,
sociálně demokratický předák, Sterkrade
55, 59, 69, 73, 74, 83, 88, 94, 101, 109,
121, 125, 158
Waldhaus A., Sterkrade 172
Weidenhof, hoteliér, Düsseldorf
Weigner, stavební inženýr, Vratislav 137,
138
Weis, Beuel 176
Wellner, stavitel, Castrop 87
Welter, hostinská, Erkenschwick 180
Weniger František, maloobchodník a
fotograf, Meerbeck a Moers 81, 91, 104,
126, 132
Wenzl, Rünthe 199
Wiesmann Heinrich, hostinský, Sodingen
97
Winternitz Karel, zaměstnanec pojišťovny,
Kolín nad Rýnem 6–8, 17, 37, 39, 44, 45,
57, 177
Wittelsbach, hostinský, Bochum 162, 163
Wolters, katolický kněz, Bottrop 93
Zahrádka J., Ickern 168
Zajíc, Stuttgart 31
Záruba Milo (1875–1942), katolický kněz,
poslanec říšské rady, Jiřice 115
Zavoral Metoděj Jan (1875–1922),
katolický kněz a misionář, Praha 191
Zavřel Jan, Düsseldorf 174
Zavřel Julius, Sterkrade 55
Zelenka Jan, Suderwich 100
Zeller Eduard (1857–1915), novinář,
poslanec říšské rady, Teplice 40
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Zentner Stefan (1878–1908), horník,
Radbod 77
Zika, Marl 203
Zimmermann Arthur (1864–1940),
ministerský ředitel, 1916–1917 státní
tajemník zahraničního úřadu, Berlín 118,
119, 121–123
Zita Josef, Brambauer 108
Znamenáček Karel, Düsseldorf 43, 44
Znamenáček, Kolín nad Rýnem 57
Zosík Josef, Moers 91
Zuber Philipp (1871–1908), hornický učeň,
Radbod 77
Zumloh Robert, katolický kněz, Suderwich

118, 119, 122, 123
Zurga Michael (1866–1908), horník,
Radbod 77
Zvonař Josef, Brambauer 108
Žantovský, Stuttgart 31
Ženíšek Josef, Recklinghausen 57
Žižka z Trocnova a Kalicha Jan (kolem
1360–1424), husitský vojevůdce 18
Žůrek Klement Maria (1874–1954),
katolický kněz a misionář, Nová Říše 181

226

REJSTŘÍK MÍST
Brémy/Bremen (hanzovní město, Německo)
6, 16, 65, 72, 85, 95, 173, 186
Brno (hlavní město Moravy) 15, 66
Brockenscheidt (část města Waltropu,
Vestfálsko) 108
Bruch (část města Dortmundu, Vestfálsko)
42, 43
Bruckhausen (část města Duisburgu, Porýní)
143
Brusel/Bruxelles (hlavní město Belgie) 52
Buer (část města Gelsenkirchen, Vestfálsko)
Baerl (část města Duisburgu, Porýní) 93, 94, 203
Budapešť/Budapest (hlavní město Maďarska)
97, 185, 211
116–117, 160
Barlin (Francie) 111
Barmen (část města Wuppertalu, Porýní) 6, Bystřice (okres Teplice, Čechy) 62, 189
16, 23, 28–33, 73, 104, 105, 142, 159,
Camparbruch (Vestfálsko) 154
162–163, 177
Castrop (dnes město Castrop-Rauxel, okres
Barop (část města Dortmundu, Vestfálsko)
Recklinghausen, Vestfálsko) 24, 87, 164
179
Beckhausen (část města Gelsenkirchen,
České Budějovice (Čechy) 130
Vestfálsko) 203
Beifang (část města Selmu, okres Unna,
Dinslaken (okres Wesel, Porýní) 97, 102
Vestfálsko) 26, 29, 157, 185, 212
Bělehrad/Beograd (hlavní město Srbska) 177 Dobřív (okres Rokycany, Čechy) 42
Berlín (hlavní město Pruska a Německa) 7, Dortmund (Vestfálsko) 6–8, 24, 51, 173–175,
16, 32, 46, 62, 78, 79, 93, 94, 118–119, 121, 184, 188, 189, 200
Drážďany/Dresden (hlavní město Saska) 46,
123, 162, 163, 177, 182, 185, 186, 196
Beuel (část města Bonnu, Porýní) 18, 23, 176 65
Družec (okres Kladno, Čechy) 159
Bienenmühle (město v Sasku) 111, 176
Duchcov (Čechy) 9, 74, 78, 110, 115, 149,
Bílá Hora (část hlavního města Prahy) 47
157
Bílina (dnes okres Teplice, Čechy) 110
Duisburg (Porýní) 7, 8, 17, 21, 24, 31, 57, 59,
Blovice (dnes okres Plzeň, Čechy) 110
60, 63, 64, 69, 73, 75, 79, 84, 85, 88, 89, 93,
Blumenthal (hornická kolonie
94, 102, 104, 131, 136, 142, 144, 146, 149,
v Recklinghausenu, Vestfálsko) 110
157, 167, 175, 183
Bohumín (rakouské/české Slezsko) 186
Düsseldorf (Porýní) 5–7, 16, 20, 22–24, 31,
Bocholt (Vestfálsko) 55
Bochum (Vestfálsko) 16, 20, 23, 40, 42, 82, 43–44, 46, 51, 57, 59, 60, 63, 64, 72, 73, 75,
79, 83–85, 87–90, 96–99, 102, 104, 105, 111,
94, 112, 148, 153, 159, 162–163, 166, 177,
114, 126-127, 133, 136, 157, 162, 163, 177,
178, 183, 185, 187, 190, 206
179, 184, 185, 210
Bonn (Porýní) 18, 23, 138
Bottrop (Vestfálsko) 17, 23, 24, 53–54, 56,
92–93, 110, 117–119, 149, 181, 200, 202, 207 Ehrenfeld (část města Kolína nad Rýnem,
Porýní) 120, 170
Boy (část města Bottropu, Vestfálsko) 24,
Ehsel (Vestfálsko) 60
184, 202, 207
Elberfeld (část města Wuppertalu, Porýní)
Brackl (Porýní) 82
Brambauer (část města Lünenu, Vestfálsko) Erkenschwick (dnes Oer-Erkenschwick, okres
Recklinghausen, Vestfálsko) 20, 25, 169, 180,
24, 104, 107–108, 123–125, 143, 146,
181, 187, 198, 212
164–165, 184
Ahlen (Vestfálsko) 19, 20, 23, 184, 193, 198,
204
Alsdorf (město v okrese Cáchy/Aachen,
Porýní) 85, 143, 145
Altenessen (část města Essenu, Porýní) 23,
189
Amsterodam (Nizozemsko) 210
Arnsberg (Vestfálsko) 22, 94
Asberg (část města Moersu, Porýní) 23, 28,
55–56, 58, 92, 210
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Holthausen (část města Herne, Vestfálsko) 159
Homberg (část města Duisburgu, Porýní) 64,
111, 112, 142, 143, 185–185
Hörde (část města Dortmundu, Vestfálsko)
26, 184
Horní Litvínov (část města Litvínova, Čechy)
130
Falknov (dnes Sokolov, Čechy) 42, 130
Frankfurt am Main (Hessensko) 31–33, 46, Horst-Emscher (část města Gelsenkirchen,
Vestfálsko) 17, 20, 26, 93, 191, 202, 204
124
Horster Mark (část města Gelsenkirchen,
Vestfálsko) 26
Gelsenkirchen (Vestfálsko) 8, 33, 34. 110,
Hošťálkovice/Horschalkowitz (okres Ratibor,
114
Gerthe (část města Bochumu, Vestfálsko) 20, Pruské Slezsko, od 1921 okres Hlučín, od
1961 okres Opava) 118
24, 159, 164, 166, 192
Gladbeck (Vestfálsko) 25, 55, 159, 184, 192, Hövel (Vestfálsko) 155
Hradec Králové (Čechy) 55
202
Hüls (část města Marlu, Vestfálsko) 26
Golzheim (část města Düsseldorfu, Porýní)
Humpolec (dnes okres Pelhřimov, Čechy) 115
84, 133, 173
Erkrath (okres Mettmann, Porýní) 72
Erfurt (Durynsko) 65
Essen (Porýní) 8, 20, 23, 25, 57, 66, 93–97,
102, 104, 109, 110, 128, 133, 153, 162, 168,
184, 189, 191, 200

Habinghorst (část města Castrop-Rauxel,
Vestfálsko) 168
Halle/Saale (Sasko-Anhaltsko) 46
Hamborn (část města Duisburgu, Porýní) 17,
20, 21, 25, 49–50, 56, 93, 95, 125, 141–143,
153, 169, 170, 181, 184, 207
Hamburk/Hamburg (hanzovní město,
Německo) 46, 51, 85
Hamm (Vestfálsko) 25, 75, 77, 144
Hamr/Hammergrundtal (část města Litvínova,
Čechy) 130
Hattingen (Vestfálsko) 25, 104, 155, 170
Heringen (část města Hammu, Vestfálsko)
25, 144, 158, 172
Herne (Vestfálsko) 34, 36, 40, 41
Herten (okres Recklinghausen, Vestfálsko)
17, 52, 55, 92, 93
Hiesfeld (část města Oberhausen, Porýní) 154
Hildesheim (Dolní Sasko) 84, 99, 133, 157
Hillen (část města Recklinghausen,
Vestfálsko) 55, 119
Hlubčice/Leobschütz (Pruské Slezsko, okres
Ratibor, polsky Gŀubczyce, dnes Polsko) 11
Hlučín/Hultschin (okres Ratibor, Pruské
Slezsko, od 1921 okres Hlučín, od 1961 okres
Opava) 9, 11, 17, 53, 56, 118, 153, 181
Hochheide (část města Duisburgu, Porýní)
20, 25, 26, 55, 64, 96–97, 104, 105, 111, 112,
115, 118, 132, 136, 142, 143, 181, 183, 184
Hochstraße (část města Moersu, Porýní) 132,
142

Chabařovice (okres Ústí nad Labem, Čechy)
130
Cheb (Čechy) 42, 124
Chomutov (Čechy) 130
Ickern (část města Castrop-Rauxel,
Vestfálsko) 20, 26, 146, 161, 168–169, 184,
204
Jiřetín (okres Děčín, Čechy) 110
Jiřice (okres Humpolec, dnes okres Pelhřimov,
Čechy) 115
Kamp-Bruch (dnes Geisbruch/Kamp, část
města Kamp-Lintfort, okres Wesel, Porýní)
158
Kassel (Hessensko) 65
Kellersberg (část města Alsdorfu, Porýní) 20,
26, 146, 161, 168–169, 184, 204
Kettwig (část města Essenu, Porýní) 84
Kladno (Čechy) 9, 108, 114, 129, 136, 140,
145–147, 152, 159, 173
Kleve/Cleve (Porýní) 64
Kodaň/Kopenhagen (dánsky København,
Dánsko) 108
Kolín (Čechy) 67
Kolín nad Rýnem/Köln (Porýní) 6–8, 16, 20,
21, 23, 26, 31, 35–39, 44–47, 49, 51, 56, 57,
63, 65, 73, 84, 88–90, 104, 105, 120, 124,
136, 163, 170, 177, 178, 184, 186, 188, 189
Korneuburg (Dolní Rakousy) 192–193
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Kostnice/Konstanz (Bádensko) 20, 98, 99
Krakov (polsky Kraków, Polsko) 129, 193
Krefeld/Crefeld (Porýní) 31, 68
Kroměříž (Morava) 147–148, 151–154,
180–183
Küppersteg (Porýní) 47
Kutná Hora (Čechy) 130
Laar (část města Duisburgu, Porýní) 24, 27,
131, 143, 144, 146, 149, 152, 171, 184, 196,
209
Laar (Vestfálsko) 128
Lipsko/Leipzig (Sasko) 7, 46, 51, 65, 186
Litoměřice (Čechy) 186
Limburg (Nizozemsko) 153
Lintfort (část města Kamp-Lintfort, okres
Wesel, Porýní) 27, 158, 171, 184, 185, 199,
205
Lipno (část obce Lišťany, okres Stříbro, dnes
okres Plzeň, Čechy) 110
Litice (část města Plzně, Čechy) 110, 129
Litvínov (Čechy) 111
Loket (Čechy) 130
Lom/Bruch u Mostu (okres Most, Čechy)
110, 111, 130, 209–210
Londýn/London (hlavní město Anglie) 6, 16,
31
Louka u Litvínova/Wiesa, okres Most, Čechy)
42, 111
Lučiště (okres Plzeň, část obce Spálené Poříčí,
Čechy) 42
Ludgeřovice/Ludgierzowitz, od 1910
Ludgersthal, okres Ratibor, Pruské Slezsko,
1921 okres Hlučín, 1961 okres Opava) 118
Lüdinghausen (Vestfálsko) 206
Lünen (Vestfálsko) 20, 212
Lünen-Nord (Vestfálsko) 27, 184
Lünen-Süd (Vestfálsko) 27, 177

Meerbeck (část města Moersu, Porýní)
27, 28, 61, 64, 81, 91, 95, 104–106, 108, 111,
132, 143, 156, 181, 184, 196, 211
Meiderich (část města Duisburgu, Porýní) 144
Mengede (část města Dortmundu, Vestfálsko)
20, 28, 48, 134, 139, 143, 146, 180, 184
Merlenbach (část města Lidlar, vládní region
Kolín nad Rýnem (Porýní) 208
Merseburg (Sasko-Anhaltsko) 12, 178
Merthal (Porýní) 84
Milspe (Porýní) 23, 28
Mirošov (okres Rokycany, Čechy) 129
Mnichov/München (hlavní město Bavorska)
6, 17, 46
Moers (Porýní) 5, 6, 8, 17, 20, 23, 24, 28, 55,
58, 59, 61, 64–70, 73–75, 77, 79, 81, 83–87,
89, 91, 93–95, 97, 101, 104–106, 108,
111–113, 115, 126, 132, 142–144, 156, 185,
194, 196, 198–201, 205, 206, 210, 211
Mogyla (Halič, Polsko) 191
Most (Čechy) 9, 33, 36, 45. 47, 49, 64, 110,
111, 130, 176
Motyčín (okres Slaný, dnes okres Kladno,
Čechy) 145
Mstišov (okres Teplice, Čechy) 62
Mulda (Sasko) 176
Mülheim an der Ruhr (Porýní) 45, 64, 65
Münster (hlavní město Vestfálska) 5, 7, 17,
22, 23, 51, 53, 54, 92–94, 102, 113, 114, 117,
119, 148, 151, 181, 206

Neanderthal (Porýní) 84
Neumühl (část města Duisburgu, Porýní) 20,
24, 28–30, 55, 78, 79, 82, 84, 85, 91, 107, 125,
184, 195
Neurode (Porýní) 47
Niedermarxloh (část města Duisburgu, Porýní)
55
Norimberk/Nürnberg (Bavorsko) 46
Malthyr (dnes Záluží, část města Litvínova, Nová Říše (okres Dačice, dnes okres Jihlava,
Morava) 113, 138, 148
Čechy) 130
Nové Mitrovice (okres Plzeň, Čechy) 110
Manndrich (Porýní) 49
Nové Sedlo (okres Falknov/Sokolov, Čechy)
Mannheim (Württembersko) 31, 46
40, 42, 43
Mantov (okres Stříbro, dnes okres Plzeň,
Nýřany (okres Stříbro, dnes okres Plzeň,
Čechy) 129
Marl (okres Recklinghausen, Vestfálsko) 20, Čechy) 60, 71, 129
27, 175–176, 184, 194–195, 201, 203, 206
Marxloh (část města Duisburgu, Porýní) 27, Oberhausen (Porýní) 29, 154
83, 143, 148, 184, 194, 207
Obermarxloh (část města Duisburgu, Porýní)
55, 95, 107, 115, 138, 153
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Olomouc (Morava) 92, 147–148, 151–154,
180–183
Olšany (část hlavního města Prahy) 59
Opladen (Porýní) 178
Opolí/Oppeln (Horní Slezsko, polsky Opole,
dnes Polsko) 11
Osterfeld (část města Oberhausen, Vestfálsko)
62
Ostrava (Morava) 147, 151

Rünthe an der Lippe (část města Bergkamen,
Vestfálsko) 29, 181
Řím/Roma (hlavní město Itálie) 108, 132

Saská Kamenice/Chemnitz (Sasko) 211
Selm (město v okrese Unna, Vestfálsko) 26,
29, 157, 181, 185, 206, 212
Scherpenberg (část města Moersu, Porýní) 132
Schmachtendorf (část města Oberhausen,
Porýní) 29, 55, 57, 190
Paříž/Paris (hlavní město Francie) 31, 212
Schmidthorst (část města Duisburgu, Porýní)
Písek (Čechy) 173
Schwelm (vládní region Arnsberg,Vestfálsko)
Plzeň (Čechy) 42, 74, 110, 124, 125, 129
23, 29, 159
Plzenec (okres Plzeň, Čechy) 110
Podmokly (část města Děčína, Čechy) 65, 186 Slaný (dnes okres Kladno, Čechy) 129, 145,
173
Poznaň/Posen (polsky Poznań, Polsko) 66,
Slezská/Polská Ostrava (rakouské/české
147
Praha (hlavní město Čech a České republiky) Slezsko, dnes část města Ostravy) 140
6, 7, 15, 17, 33, 39, 41, 48–50, 57, 59, 60, 62, Smečno (okres Kladno, Čechy) 145
63, 66, 72, 73, 77, 87, 89–90, 93, 94, 110, 111, Sodingen (část města Herne, Vestfálsko) 24,
125, 127–130, 133–136, 139, 140, 142–145, 29, 35, 79, 84, 89, 97–98, 164 –166, 185, 194,
150–151, 156, 158, 162, 184–187, 195–197, 197, 201, 205, 208
Sofia (hlavní město Bulharska) 177
210, 212, 213
Solingen (Porýní) 23, 30, 159, 177
Přeštice (dnes okres Plzeň, Čechy) 173
Sterkrade (část města Oberhausen, Porýní) 17,
Příbram (Čechy) 129
20, 21, 30, 55, 57, 59, 61–64, 69, 73, 75, 79,
84, 86, 88, 93, 94, 99, 100, 105, 110, 121, 125,
Radbod (část města Bockum-Hövel,
126, 136, 138, 144, 154, 164, 171, 172, 185,
Vestfálsko) 29, 30, 75–78, 155, 161, 184
190, 201
Rakovník (Čechy) 64, 125
Střelín/Strehlen (Pruské Slezsko, polsky
Ratiboř/Ratibor (okresní město v Pruském
Strzelin, dnes Polsko) 11
Slezsku, polsky Racibórz, dnes Polsko) 9,
Stříbro (dnes okres Tachov, Čechy) 110, 129,
11, 118
173
Rauxel (dnes Castrop-Rauxel, okres
Stuttgart (hlavní město Württemberska) 6, 7,
Recklinghausen, Vestfálsko) 181
16, 61
Recklinghausen (Vestfálsko) 7, 8, 17, 20,
40–42, 53, 55–60, 64, 66, 69–73, 75, 79, 84, Suderwich (část města Recklinghausen,
101 – 102, 105, 106, 109–111, 114, 115, 117, Vestfálsko) 17, 28, 20. 24, 26,
128, 130, 131, 133, 135, 136, 140, 141, 143, Sycov/Groß-Wartenberg (Pruské Slezsko,
146, 153, 160, 163, 167, 168, 180, 181, 185, polsky Syców, dnes Polsko) 11
190, 200, 204, 212
Repelen (část města Moersu, Porýní) 97, 158, Šťáhlavy (okres Rokycany, dnes Plzeň,
Čechy) 42
211
Šternberk (okres Kladno, Čechy) 145
Rokycany (Čechy) 40, 42, 129
Röllinghausen (část města Recklinghausen,
Tábor (Čechy) 186
Vestfálsko) 29, 189
Týnice (okres Stříbro, dnes Plzeň, Čechy) 128
Roudnice nad Labem (Čechy)
Růžodol (část města Litvínova, Čechy) 130 Teplice (Čechy) 45, 130
Ruhrort (část města Duisburgu, Porýní) 115, Trutnov (Čechy) 80
Turnov (Čechy) 6
151
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Utfort (část města Moersu, Porýní) 210
Vídeň/Wien (hlavní město Rakouska) 31, 39,
41, 43, 109, 116, 118, 119, 121–123, 125, 160,
173, 188, 197, 210, 212
Vierzehnhöfen (část města Jiřetín, okres Most,
Čechy) 110
Vieschenhofen bei Hamm (Vestfálsko) 158,
172
Vítek/Wudingrün (okres Falknov, dnes
Sokolov (Čechy) 130
Vohwinkel (část města Wuppertalu, Porýní)
23, 30
Vratislav/Breslau (Dolní Slezsko, dnes
Wrocŀaw, Polsko) 11, 138, 186
Vrchlabí (Čechy) 195
Vršany (okres Most, Čechy) 120
Waltrop (okres Recklinghausen, Vestfálsko)
108
Wanne (část města Herne, Vestfálsko) 185
Wendelstein/Vendel Stoana (hora v Bavorsku)
74–75
Werries (část města Hammu, Vestfálsko) 30,
189
Wiesbaden (hlavní město Hessenska) 178
Wuppertal (dříve Barmen-Elberfeld, Porýní)
6, 16
Zbůch (okres Stříbro, dnes Plzeň, Čechy) 129
Zons (část města Dormagenu, Porýní) 72
Želiv (okres Pelhřimov, Čechy) 113
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