
Válka je něco hrozného, nelidského,
zejména tato válka. Ale není válka zlem
největším – žít nečestně, být otrokem,
zotročovat jiné a mn. j. je horší. Válka je
zlo, ale obrana je mravně přípustna,
a nutna, třeba že je nesnadné vymezit
přesně, kde začíná obrana a kde násilí.

Máme v naší minulosti vzácný pří-
klad národní obrany – války husitské.
(Palacký o věci!) V nich Žižka se stal
vzorem českého vojína a zároveň dal
výraz jedné stránce naší národní duše.
Po Žižkovi a proti němu v „Bratřích“
máme vzor lidskosti a zároveň výraz
druhé stránky naší národní bytosti. –
Jak sloučiti v sobě Žižku a Chelčického,
zakladatele Bratrství? Jak sloučiti ty dva
prvky organicky? O tom zase přemýš-
lím, když se teď dívám na naše první
české vojsko. Čech svou zeměpisnou
polohou a sousedem, je nucen býti
udatným, je nucen býti udatným uvě-

doměle – promyšlená udatnost – toť
Žižka a Chelčický v každém z nás.

Válka Čechovi není účelem, jen pro-
středkem zabezpečujícím naši národní
samostatnost. Chceme, musíme býti sa-
mostatnými. Proto bojujeme na straně
spojenců, neboť oni proti německému
pangermanismu prohlásili za cíl války
samostatnost všech národů, i menších
a malých. Bojujeme pro samostatnost
českého a slovenského lidu, bojujeme za
svobodu Evropy a lidstva. Člověčenstvo
není nic nadnárodním, nýbrž demokra-
tickou organisací národů – národů uvě-
domělých, kulturních. Jsme proto
šťastni, že můžeme obětovati pro lid-
stvo a náš národ všecko – i naše života,
a více – životy našich drahých doma…
Štěstí v té velké odpovědnosti.

Dne 20. srpna 1917
T. G. MASARYK

Ďáblický zpravodaj

Vlajka Československa byla bílo -
červená, podobně jako u sousedního
Polska. Tato bikolóra měla svou histo-
rickou tradici v královském (státním)
vojenském praporu, využívající barvy
(tzv. tinktury) erbu Českého království.
Podle heraldických pravidel se na čes-
kém praporu objevovala na horní po-
lovině bílá barva (symbolizující
stříbrného českého lva) a na dolní po-
lovině červená barva (symbolizující

červené pole štítu). Proto se také tento
český prapor nelišil od polského stát-
ního praporu (stříbrná orlice na červe-
ném poli). 

Tato historická bikolóra v dobách
národního obrození, kdy se začaly razit
panslovanské myšlenky, začala pomalu
ustupovat slovanské (fakticky ruské)
trikolóře, která obsahuje (kromě čer-
vené a bílé) rovněž modrou barvu a vy-
chází z nizozemské vlajky.

Bikolóra

1900 – 1919



6. ledna – Čeští poslanci říšské rady vy-
hlásili Tříkrálovou deklaraci, ve které
požadovali společnou autonomii Čechů
a Slováků v rámci Rakouska-Uherska.
15. června – V bitvě na Piavě v severní
Itálii, zvítězila Itálie, na jejíž straně bo-
jovaly i Československé legie, nad Ra-
kouskem-Uherskem.
15. srpna – V bitvě na Bajkalském je-
zeře zvítězily Československé legie nad
Rudou armádou.
21. září – V Bitvě u Doss Alto v Itálii
padlo 7 československých legionářů.
14. října – Prohlášení Prozatímní
česko-slovenské vlády v čele s předse-
dou Tomášem Garriguem Masarykem.
– Generální stávka v českých zemích na
protest proti vývozu potravin z českých
zemí do Rakouska.
18. října – V Paříži byla vydána Was-
hingtonská deklarace, ve které členové
exilové vlády Tomáš Garrigue Masaryk,
Milan Rastislav Štefánik a Edvard
Beneš prohlásili nezávislost českoslo-
venského národa.
– Začala čtyřdenní bitva u Terronu ve

Francii, při které českoslovenští legio-
náři zvítězili nad německou armádou.
26. října – Tomáš Garrigue Masaryk
a Grigorij Žatkovič podepsali Filadelf-
skou dohodu o případném připojení
Podkarpatské Rusi k Československu.
27. října – Rakousko-uherský ministr
zahraničí Gyula Andrássy zaslal tzv.
Andrássyho nótu, ve které souhlasí se
Čtrnácti body prezidenta Wilsona.
Zveřejnění nóty vedlo druhý den ke
vzniku Československa.
28. října – Národní výbor českosloven-
ský vyhlásil vznik Československa.
30. října – Martinskou deklarací se zá-
stupci Slovenska vyslovili pro vznik
Československa.
3. listopadu – Na Staroměstském ná-
městí v Praze byl stržen mariánský
sloup.
14. listopadu – Revoluční národní
shromáždění zvolilo v Rudolfinu To-
máše Garrigue Masaryka prvním čes-
koslovenským prezidentem.
29. listopadu – Československá armáda
začala obsazovat Sudety.

21. prosince – Prezident Tomáš Garri-
gue Masaryk se vrátil z exilu do Prahy.
1. února – Byly reorganizovány Česko-
slovenské legie v Rusku.
6. února – Založen Československý
červený kříž.
25. února – Na tajné schůzi Národního
shromáždění byla uzákoněna koruna
československá jako měna Českoslo-
venské republiky.
16. dubna – Revoluční národní shro-
máždění schválilo zákon o pozemkové
reformě. Záboru podléhal majetek orné
půdy nad 150 ha nebo veškeré půdy nad
250 ha.
Jaro – Návrat legií z Francie.
23. května – Přijata druhá změna pro-
zatímní ústavy; prezidentovi republiky
byly významně rozšířeny pravomoci.
6. června – Na Podkarpatské Rusi vy-
hlášena vojenská diktatura.
10. září – Na základě Malé smlouvy ze
Saint Germain mezi Dohodou a Čes-
koslovenskem se Podkarpatská Rus se
stává součástí Československa.

Ďáblice počátkem století
1900 – byl založen Sbor dobrovolných hasičů
1904 – hasiči vyjeli k pěti požárům
1905 – hasiči zasahovali v naší obci dvakrát
1906 – byla povolena pátá třída školy a zří-
zeno jedno místo definitivního učitele I. třídy
1908 – byla o třetinu rozšířena, kolaudována
a znovu vysvěcena kaple Nejsvětější trojice
1910 – počet obyvatel: 1700 – došlo k pře-
plnění čtvrté třídy, ve které bylo 108 dětí
1911 – obec pražská koupila od Františka
Stejskala pozemky pro nové hřbitovy pražské
1912 – 130 domů, 1800 obyvatel – v obci se
objevili první skalníci (lamači buližníku), byla
zřízena nová samostatná kovárna
1913 – v Červeném mlýně se přestalo mlíti
pro nesnáze s odpadovými vodami z čakovic-
kého cukrovaru
1913/1914 – škola byla rozšířena na šest tříd
a zrušena čtvrtá B
1914 – první Staročeský bál
1917 – pro válečné účely byl z kaple sundán
bronzový zvon
1918 – byl zbořen Španělský křížek postavený
po odchodu Švédů po třicetileté válce
1919 – byl založen fotbalový klub

Události let 1918 a 1919



Za 1 Kč
Koruna je základní jednotka měnová na-
šeho státu, právě tak jako ve Francii frank,
v Německu marka, v Anglii libra šter-
linků, v Americe dolar, v Rakousku ko-
runa, v Italii lira a v Jugoslavii dinar. Na
koruny ve velkém počítá se národní jmění,
vypočítávají se rozpočty, náklady, daně,
spotřeby, doplatky a přeplatky, atd. Na Kč
počítáme své příjmy a úspory, a bohužel
někdy i to „má dáti“.

Koruna zdá se někdy příliš nepatrnou.
Po prvním si řekneme: „Vždyť jest to
jenom koruna“ – a kupujeme bez rozvahy.
Čím výše stoupá číslice data měsíce, tím
větší jest poměrná cena koruny. A ke konci
měsíce často se nám zdá ta povrhovaná ko-
runka obrovským kapitálem.

Probéřme si předměty, které můžeme
poříditi za obnos jedné koruny.

Když jest prvního, tak ta korunka pro
nás mnoho neznamená, a representuje
předměty více luxusní, než potřebné. Tak
na příklad vtělíme ji v lahvičku kolínské
vody nebo malé mýdlíčko. Také čokoládové
dortíčky korunové jsou jistě chutnější a váb-
nější nežli prostá korunová kolečka. Jest

známo, že korunové obnosy na začátku mě-
síce putují do zásuvek parfumerií a cukrářů,
zaujímajíce tu místa vaseliny, pudru, oz-
dobného špendlíčku a jiných moc užitečných
předmětů pro dívenky, které se chtějí líbiti.

Když se tobolka začíná vyprazdňo-
vati, naplňuje Kč sáčky s moukou, ošatky
s brambory, kornoutky s cukrem a bur-
skými oříšky, promění se v párek uzenek
k večeři, ve vajíčko, v půl litru mléka, kou-
píme za ni 5 žemliček nebo 5 krabiček zá-
palek či zapínací špendlíčky nebo balíček
jehel – dle potřeby.

Jak vidíte, není hodnota předmětů,
koupených za obnos Kč, stejná. Dostaneme
předměty malé i veliké, sypké i hmotné,
měkké i tvrdé, potřebné i luxusní, k jídlu
i nejedlé, zdravé i škodlivé.

Můžeme si za 1 Kč opatřiti potěchu
nejen hmotnou, ale i potěšení a vzpruhu
duševní. Koncerty lidové, přednášky,
knížky, časopisy – duševní potrava v ob-
nosu 1 Kč, která není také nepotřebnou, ba,
tvoříc náladu naší mysli, působí nepřímo
a mnohdy zázračně, na naše zdraví a spo-
kojenost. Nezapomínejme i na střádanky
jednokorunové!

Lotta.

Jedna koruna ďáblická
je platidlem veselice Zažít město jinak.
Lze za ni nakoupiti pochoutky lahodné
jako chléb se sádlem či škvarky, vejce
vařená, rozličnou zeleninu i ovoce, ko-
láče či jiné dobroty. Taktéž sebe dozdo-
biti můžete u stánku šikovných rukou,
kde i štěstíčko naleznete. Inspirací
nejen pro hospodyně a služebné může
býti praní na valše či čištění obuvi.
A dítka vaše své umění mohou před-
vésti v hrách rozličných zvaných ku-
ličky, pinky, čára i panák.
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❤STATKÁŘ ožení dva syny, první majitel vět-
šího hospodářství, druhý několika závodů
v Praze, s jemnými dívkami s větš. věnem.
Zn. Čestně.
❤ HLEDÁM společníka n. společnici na ne-
dělní odpolední vycházky. Zn. Tíha samoty.
❤ŽIJE v dnešním morálním i mravním úpadku
řádná, skrovná, rozumná, netančící, na sobě si
nezakládající menší dívka – sirotek, i s vadou,
mající zavedený prosperující obchod, a chtěla by
býti upřímnou družkou života muži s větší těles.
vadou? Jsem 30l., abstinent, nekuřák s obch. sloh.
Váž. nab. s foto, spojené s přínosem 10.000 Kč
na znač. Jen mírné povahy, charakter, jednáním
s láskou ke štěstí.
❤ SYLVESTRA chce prožít 28letá úřednice ve
společnosti gentlemana. Vážné seznámení
možné. Zn. Kdekoliv.
❤ PRO nedostatek času používám této cesty
k vážnému nabídnutí k sňatku a chci se sezná-
miti s dívkou z vážené rodiny, vyšší postavy, se-
riosní a všestranně vzdělanou. Jsem 38letý,
Slovák, majitel několika dobře prosperuj. pod-
niků na Slovensku, vyšší statné postavy. Pouze
neanonymní nabídky, pokud možno s podoben-
kou, která se vymění neb vrátí, bude brán zřetel.
Žert vyloučen. Zn. Automobilismus.
❤ BOHATÉ cizinky, zámožné dámy z něm.
říše hodlají se provdati. Informace ihned
i dámám. Více než 1000 poděkovacích dopisů.
Zn.: Prosí se o německou korespondenci.

❤ MLADÝ inženýr se zajištěnou existencí se-
známí se se zámožnou slečnou vysoké postavy
do 22 let. Zn. Jarní květ.
❤ SEZNÁMENÍ s dívkou za účelem sňatku
učiní si 28letý blondýn mírně vyšší postavy, ma-
jitel nezadluženého solvent. většího obchodu
sukny a konfekcí na největší frekv. města. Smysl
a vážný zájem mající pro obchod, toužící po
muži, který se svou ženou chce zacházet jako
matka se svým vlastním dítětem, nechť se ozvou
pod zn. S rozumem a srdcem.
❤ NAJDU dobrou duši starší osamělé dámy
n. pána, který by toužil po hodné a upřímné paní
a měl tolik, abychom si mohli postaviti vlastní
domov? Mám stavební místo na nejlepší fre-
kvenci. Zn. Tiché štěstí.
❤ KDO by k sňatku rozkéval nesmělého 
Hanáka. Zn.: Učitel.

❤ NAJDE se ještě intel. muž, který touží po
čisté duši? Jsem 29letá, intel. Moravanka, vše-
stranně vzděl., dom. vych., s věnem 40.000 Kč
a výbavou, s touhou po klidné tiché domácnosti.
Anonym nepovšimnut. Zn. Čestně a upřímně.
❤PRO svoji sestru, vdovu 50letou, příjemného
zevnějšku, ryzího charakteru, výbornou hospo-
dyni, s elegantně zařízeným bytem, hledám
touto cestou charakterního muže v přiměřeném
stáří, který by se rád činně zúčastnil v mém
dobře prosperujícím exportním obchodě. Dopisy
s fotografií řiďte laskavě pod zn. Dobrá exis-
tence.
❤DISPONENT, úspory 50.000 Kč, společník
firmy, hledá družku života. Zn.: Čestně.
❤ SLUŠNÁ intelig. paní, bezdět., 50letá, s vla-
stním bytem, hledá poctivého a dobrého muže
se zajišť. exist., kdekoli. Bližší po vzájemné do-
hodě. Dopisy neanonymní pod zn. Jen šťastné
soužití navrátí ztracený klid.


