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Obrazové přílohy 

Příloha 1. 

Plakát zvoucí na první slavnost, jíž se veřejnosti představil nově založený odbor Československo-lužického 

spolku „Adolf Černý“. Tím byl slavnostní večer na počest Bjarnata Krawce 21. dubna 1931. 

SKA MZb VI – Tschechisch-sorbische Wechselseitigkeit und Bohemica, k. 1 D, f. 7. 

 

  



II 

 

Příloha 2. 

Divadelní představení Ze života chudých Marjany Domaškojc v režii Spolku paní a dívek byl spíše komorní 

událostí. Tomu odpovídá i plakát skromného rozsahu ve srovnání s plachtou propagující koncert Krawce (zde 

uvedený jako Příloha 1.), jehož pouhá čtvrtina zde prosvítá v pozadí. 

SKA MZb VI – Tschechisch-sorbische Wechselseitigkeit und Bohemica, k. 1 D, f. 5. 
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Příloha 3. 

Plakát zvoucí na jednu z řady mohutných manifestací, které počátkem 30. let pořádal v Jabkenicích Bohuslav 

Havlín. 28. února 1932 se tak v obci uskutečnila Manifestace venkova pro dobrou knihu. 

SOkA Mladá Boleslav, fond Národní škola Jabkenice, Školní kronika Jabkenice 1926–1976, s. 79. 
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Příloha 4. 

Další plakát vlepený do kroniky jabkenické školy připomíná Všenárodní manifestaci za obrodu a sjednocení 

národního života. 

SOkA Mladá Boleslav, fond Národní škola Jabkenice, Školní kronika Jabkenice 1926–1976, s. 29z. 
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Příloha 5. 

Zápis z kroniky jabkenické školy, do níž se na závěr pobytu v Československu podepsali (až na nemocného 

Mikławše Delana) všichni lužickosrbští školáci a své zápisy připojil i jejich dozor. 

SOkA Mladá Boleslav, fond Národní škola Jabkenice, Školní kronika Jabkenice 1926–1976, s. 67–69. 
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Příloha 6. 

Do kroniky se podepsali i účastníci a návštěvy druhého letního tábora v roce 1932. 

SOkA Mladá Boleslav, fond Národní škola Jabkenice, Školní kronika Jabkenice 1926–1976, s. 38z–40z. 
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Příloha 7. 

V roce 1933 se do školní kroniky zapsala již pouze trojice studentů, kteří se starali o děti z pohraničí. 

SOkA Mladá Boleslav, fond Národní škola Jabkenice, Školní kronika Jabkenice 1926–1976, s. 46z–47z. 
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Příloha 8. 

O prázdninách 1934 již do Jabkenic dorazila pouze Monika Bjeńšec. 

SOkA Mladá Boleslav, fond Národní škola Jabkenice, Školní kronika Jabkenice 1926–1976, s. 47z. 

 

 

Příloha 9. 

Bohužel dosti nekvalitní fotografie z prosincového čísla časopisu Sokol ročníku 1924 zachycuje první zahraniční 

vystoupení lužickosrbských sokolů na župním sletu v Mladé Boleslavi 23. července 1922. 

Sokol, 12/1924, SKA MZb VII – Ausschnittsammlung aus der tschechischen Presse, k. 1, f. 304. 
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Příloha 10. 

Alespoň přibližnou představu o podobě lužickosrbského oddělení na Výstavě českého severu v Mladé Boleslavi 

roku 1927 dává fotografie otištěná v Českolužickém věstníku. 

ČLV 8/9, 1927, s. 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 11. 

Z návštěvy Lužických Srbů na Severočeské výstavě tisk nejvíce zaujala odměněná půlmiliontá návštěvnice 

výstavy, Marja Lebzec z Budyšína. Její fotografii mj. otiskly i pražské Národní listy. 

Národní listy, 31. 8. 1927, SKA MZb VII – Ausschnittsammlung aus der tschechischen Presse, k. 7, f. 111. 
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Příloha 12. 

K propagaci svých plánů vydal Bohuslav Havlín pohlednici zachycující přivítání lužickosrbských dětí 

dorazivších do Jabkenic v červenci 1931. 

SOkA Mladá Boleslav, fond Archiv obce Jabkenice, Obecní kronika Jabkenice 1925–1962, s. 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 13. 

Všechny děti účastnící se první prázdninové kolonie v Jabkenicích dostaly od Havlína album čtrnácti fotografií 

z průběhu tábora. Vybrali jsme snímek z improvizované kuchyně, vpravo sedí Bohuslav Havlín. 

SKA MZb VI – Tschechisch-sorbische Wechselseitigkeit und Bohemica, k. 8 A, f. 12. 
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Příloha 14. 

Dvě fotografie z návštěvy Marjany Domaškojc v Jabkenicích. Spisovatelka se kromě obvyklého Smetanova 

pomníku, kde stojí v doprovodu zástupkyň Spolku paní a dívek, nechala vyfotografovat i v místní oboře. 

SOkA Mladá Boleslav, fond Národní škola Jabkenice, Školní kronika Jabkenice 1926–1976, s. 31z. 
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Příloha 15. 

V roce 1932 přijel lužické děti do Jabkenic pobavit tehdy velice populární komik Vojta Merten, jenž se po 

představení vyfotografoval s dívkami v lužickosrbském katolickém kroji, zcela vpravo zřejmě stojí jedna 

z vychovatelek. 

LSV 13/7, 1932, s. 58. 

 
 

Příloha 16. 

Fotografie z 23. května 1933, kdy navštívila Jabkenice Alice Masaryková, před níž Bohuslav Havlín obřadně 

prosil Alexandera Thurn-Taxise o darování pozemků v oboře. Tomuto aktu přihlížel i Karel Sellner (čtvrtý 

zprava), zcela vpravo pózuje přímo Havlín. 

SOkA Mladá Boleslav, fond Národní škola Jabkenice, Školní kronika Jabkenice 1926–1976, s. 107. 
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Příloha 17. 

Fotografie z Dožínkové slavnosti menšin, jež se uskutečnila v Jabkenicích 27. 8. 1933. O životě českých 

hraničářů právě hovoří Josef Maštálko. Nezapomnělo se ani Lužické Srby, jež zde reprezentovala 

(pravděpodobně) Monika Bjeńšec v katolickém kroji a velký transparent s nápisem Mučená Lužice“. 

SOkA Mladá Boleslav, fond Archiv obce Jabkenice, Obecní kronika Jabkenice 1925–1962, s. 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 18. 

Stejné akce se zúčastnil i ministr národní obrany Bradáč. Zajímavostí je chybný popisek, hovořící o skupině 

„srbsko-lužických dětí“. V roce 1933 přitom již lužickosrbské děti do Jabkenic ve skutečnosti nedorazily. 

SOkA Mladá Boleslav, fond Archiv obce Jabkenice, Obecní kronika Jabkenice 1925–1962, s. 108. 
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Příloha 19. 

Na Výstavě slovanské spolupráce, jež se v Mladé Boleslavi konala v dubnu 1933, byli Lužičtí Srbové zastoupeni 

pouze skromně. Viditelněji byli reprezentováni pouze při zahájení výstavy přítomností dvou lužickosrbských 

studentek v katolickém kroji. Bohužel dosti nekvalitní snímek, jejž otisklo České slovo, zachycuje tyto studentky 

v sousedství jednoho z mnoha oficiálních hostů, předsedy poslanecké sněmovny Františka Staňka. 

České slovo, 11. 4. 1933, SKA MZb VII – Ausschnittsammlung aus der tschechischen Presse, k. 21 B, f. 36. 

 

Příloha 20. 

Třebaže manifestace na Mužském počtem účastníků zdaleka překonala všechny ostatní sorabofilské aktivity, 

snímků z této akce není známo velké množství. Jeden z nich přinesl Pestrý týden. 

Pestrý týden, 23. 7. 1933, SKA MZb VII – Ausschnittsammlung aus der tschechischen Presse, k. 24, f. 202. 
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Textové přílohy 

Příloha 21. 

Texty vztahující se k manifestaci na Mužském 5. července 1933. 

 

Obrana lidu 25/22, 2. 6. 1932, s. 1. 

Tábor lidu na Mužském u Mnich. Hradiště pro kulturní svobodu lužických Srbů. 

Lužičané těžce zkoušejí. Hitlerovská despocie tlačí a deptá je více, než kdy jindy. 

Lužickým Srbům je dnes tak zle, že hůře již jim být nemůže. Aby svět byl upozorněn na tento 

heroický národ, uspořádány budou ve všech slovanských státech ohromné manifestace 

slovanského lidu, z nichž československá bude koncem června na hoře Mužský u Mnichova 

Hradiště, kamž se musí sejít desetitisíce lidu, jenž mohutným výkřikem do světa bude volat 

svoje: „Žalujeme! Pomozte!“ Manifestaci na Mužském pořádají Sdružené slovanské spolky 

v Mladé Boleslavi spolu se Společností přátel Lužice a jejími odbočkami. Některé obce 

přikročily již k organisaci hromadných zájezdů jejich občanstva na Mužský. Tak jako 24. 

června r. 1900 sešlo se na Mužském na 60 tisíc tehdy nesvobodných Čechů, aby manifestovali 

za svoje osvobození, tak po 33 letech znovu se sejdou, aby hlásili a zdůraznili potřebu 

mezinárodní pomoci pro kulturní svobodu bratří lužických. 

 

Národní zájmy 14/42, 8. 6. 1933, s. 2. 

Tábor lidu na Mužském dne 5. července 1933. 

Tábor lidu na hoře Mužský u Mn. Hradiště, svolávaný jako ohromná manifestace pro 

kulturní svobodu Lužických Srbů, je pečlivě připravován pořadatelem – Sdruženými 

slovanskými spolky v Ml. Boleslavi. 

Min. týden ustaven byl pracovní výbor v Praze, který aranžuje zájezd zvláštním 

rychlovlakem, v úterý večer byl zvolen pracovní výbor v Mn. Hradišti. Zde postaven v čelo 

zasloužilý národní pracovník dr. Herold, místopředsedou zvolen starosta Kysela, jednatelem 

odb. uč. Šimek, členy předsednictva okres. hejtman dr. Řípa, insp. Průcha a vrch. rada 

Novotný. 

Ještě tento týden bude ustaven výbor v Hradci Králové, odkud rovněž bude vypraven 

zvláštní vlak. 

Tábor bude se konati 5. července o půl 3. hod. odpol., z Mn. Hradiště vyjde průvod 

s hudbou o 1. hod. 



XX 

 

Zájem o manifestaci je veliký – Sdruženým slovanským spolkům dochází denně 

spousty projevů obecních zastupitelstev s resolucemi pro Společnost národů proti útisku 

Lužických Srbů. 

 

Obrana lidu, 25/23, 9. 6. 1933, s. 2. 

Mil. Škoda, jednatel Sdružených slovanských spolků v Mladé Boleslavi: Přijdeme 

všichni 

(K táboru českého lidu 5. července na Mužském u Mnichova Hradiště, pořádaného za 

kulturní svobodu lužických Srbů.) 

Básník zítřka Walt Whitman, tento prorok ideálnějších chvil lidstva v budoucnosti, 

píše v básni „Salut au monde!“ věty, které by měli čísti politikové všeho světa. Čísti by je 

měli proto, že disponují osudem stavů, tříd, národů, nás všech. „Každý z nás nevyhnutelný, 

každý z nás bezmezný – každý nebo každá z nás se svým právem na zemi, každý z nás 

zúčastněn na věčných posláních země, každý z nás zde božský jako kdekoliv zde,“ říká 

americký poeta, jenž pěkně vyjadřuje to, co po válce mnozí hlásali, aneb mnozí si alespoň 

myslili. Je pravda, že po světové válce zmnožil se počet těch, kteří takto soudili o sobě a o 

svém poměru k ostatním, o poměru a vztahu jednotlivce k jednotlivci, národa k národu. To 

bylo nesporné plus onoho čtyřletého krvavého děsu, jenž tak silně zahalil a zakryl vidiny 

lidského sbratřování tak, jak procházely v duchovním zření těch nejlepších skutcích duchů 

světa. 

Po válce psalo a hovořilo se o nacionalismu, jenž nebude živen nacionální nenávistí a 

krutostí, jenž nebude kropen ve válkách prolitou krví, ale sycen bude vzájemnou služebností, 

v jejíž zlepšování a zdokonalování budou se jedině národové příti o dominantní místo, o 

vítězství. – I v Německu ozývaly se hlasy, s kterými bylo možno počítat. Byly důležité tyto 

hlasy, neboť Německo se svojí nadčlověčskou filosofií tak často tak často a tak hojně 

v politice proklamovanou, bylo tím největším otazníkem, před nímž bylo možno a bylo nutné 

postavit věty plné pochyb a nedůvěry. Poslední události v Německu tuto nedůvěru plně 

zdůvodnily a zhodnotily. 

Víme všichni o tom, co se v Německu děje. Známe osud židovstva, jeho 

pronásledování a osud lužických Srbů, jejich persekuci. Lužičtí Srbové, kteří nikdy 

neubližovali, neškodili, nikoho neutiskovali, netlačili, nikomu nebyli nebezpečím, nikoho 

nedusili, neničili, ale ve skromnosti toužili jen po tom, aby jim byla dána kulturní autonomie, 

jsou dnes žalářováni a vyhlazováni! Co by asi říkal Walt Whitman, kdyby znal lužické Srby a 

jejich národní neštěstí? „Každý z nás zde božský jako kdokoliv zde“ – proč také ne lužický 
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Srb, proč svět dopouští všechna ta příkoří a bezpráví na něm páchaná, proč lidé kulturní 

nevzkřiknou svoje: „Toť nemožné! Zadržte!“ Toť otázky, které si jistě kladou mnozí ze 

sebevědomých Lužičanů, jejichž jeden básník již před desetiletím obracel se zejména k nám 

do Čech s prosebnými slovy o pomoc. Teprve po letech Pojizeří vyslechlo jeho volání! Práce, 

kterou jsme pro Lužici před půltřetím rokem započali, je jedna z nejvýznamnějších. 5. 

července, v předvečer Husova svátku, má vyvrcholit. Toho dne všichni bez rozdílu 

politického přesvědčení sejdeme se na hoře Mužský u Mnich. Hradiště, abychom světu 

ukázali na vše to hrozné, co Němci v Lužici činí. Manifestaci pořádají Sdružené slovanské 

spolky v Mladé Boleslavi, Společnost přátel Lužice v Praze a její venkovské odbočky. Je 

vhodné, že manifestace bude se pořádat v den před svátkem Husovým. Bráníme-li Lužici, 

bráníme pravdu, krásnou pravdu, že lužičtí Srbové mají nárok na osvobození a že je naší 

slovanskou a lidskou povinností plně se jich ujmout. 

Hodně již byla opuštěna hesla míru, jak šla po válce světem. Velmoci znovu chtěly by 

hráti roli, která malé národy má zatlačit do pozadí. Moderní mezinárodní právo, které má být 

ochráncem především těch malých a nejmenších, jako kdyby mělo zmizet. Alespoň v určitých 

místech. Socialisté ji však musí a budou bránit, protože musí bránit ty malé a nejmenší. Proto 

také československý socialista musí přijít na horu Mužský, aby pomohli ve věci, v níž mají 

být na místě nejpřednějším. 

Shora článku citoval jsem spravedlivé slova Walt Whitmana. Totéž říká náš Ot. 

Březina: „Vše živé má nárok na to, aby žilo.“ Tam, kde je třeba, musí se k životu pomáhati. A 

nikdo hned nemá takovou potřebu pomoci, jako nejmenší ze slovanských národů, lužičtí 

Srbové. Proto všichni zajdeme a zajedeme 5. července odpoledne na Mužský, abychom svoji 

přítomností a svým hlasem pokusili se pozvednouti sílu a moc mezinárodního svědomí a 

součinnosti ve prospěch Lužice. 

 

Večerní České slovo, příl. Mladá Boleslav, 19. 6. 1933 [zdroj: SKA MZb VII – 

Ausschnittsammlung aus der tschechischen Presse, k. 23, f. 132.] 

[...] 

Nyní několik slov o přípravách na manifestaci. Vzhledem k obrovské očekávané 

návštěvě občanstva bylo nutno zorganisovati zvláštní komise: finanční, hospodářskou, 

pořadatelskou, ubytovací a zdravotní. Na Mužském budou vlát prapory všech slovanských 

států a mezi nimi také národní vlajka lužicko-srbská. Lékařskou službu obstarají lékaři okresu 

mnichovohradišťského spolu se samaritním sborem hasičským. Pražský rozhlas byl požádán o 

vysílání. Vojenské telegrafní oddělení v Turnově zavede telefonní spojení Mnichova Hradiště 
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s Mužským. Manifestace bude vhodnou příležitostí i k obchodům. Cukráři a pod. mohou tu za 

poplatek 20 Kč prodávati své zboží. Z každého vyčepovaného hektolitru piva obdrží 

pořadatelstvo 20 Kč. 

 

Obrana lidu, 25/26–27, 30. 6. 1933, s. 1. 

Pro lužické Srby. 

Dne 5. července t. r. odpoledne sejde se český lid na hoře Mužský u Mnichova 

Hradiště, aby manifestoval pro kulturní osvobození lužických Srbů. Z této manifestace budou 

zaslány přípisy do Ženevy Společnosti národů, aby se ujala tohoto nejmenšího slovanského 

národa, jehož vůdcové jsou bezdůvodně pronásledování. Táboru účastní se naši poslanci a 

senátoři. V 1 hod. vyjde průvod z Mnichova Hradiště. Kdo se nemůže účastnit průvodu, nechť 

zajde přímo na Mužský. Je naší lidskou povinností pomoci bratrům Lužičanům! Veškeré 

dotazy u jednatele Sdružených slovanských spolků br. Mil. Škody, Mladá Boleslav, 

Fügnerova ul. č. 432. 

 

Obrana lidu, 25/28, 14. 7. 1933, s. 2. 

Na projevu na hoře Mužský, promluvil za čsl. stranu nár. soc. bratr poslanec Joža 

David, který již ve sněmovně se zastal malého, utlačeného národa Lužičanů. O projevu 

referoval náš denní tisk. Máme za to, že by prohloubení práce kulturní pro naše zahraniční 

menšiny i zejména naše hraničáře, bylo by jedním z úkolů, jež stát i všichni ti, kteří mají 

smysl pro zachování kulturní svobody našich menšin, by měli plniti jako úkol nejpřednější. 

 

Jizeran, 54/24, 10. 6. 1933, s. 5. 

Veliký tábor lidu na Mužském pro kulturní svobodu Lužických Srbů uspořádán 

bude Sdruženými slovanskými spolky v Mladé Boleslavi spolu se společností přátel Lužice 

koncem června t. r. Historická hora Mužský, která před 33 léty, dne 24. června 1910, byla 

svědkem národního táboru, kde 60.000 Čechů tehdy manifestovalo za svoje osvobození 

národní, stane se letos výkřikem českého lidu proti martyriu a násilí, páchané Hitlerovým 

režimem malému bratrskému národu Lužických Srbů. Projevu toho súčastní se veliké 

množství národně cítícího lidu z celého širého okolí. 

 

Jizeran, 54/25, 17. 6. 1933, s. 1. 

Všenárodní projev ve prospěch lužických Srbů na Mužském u Mn. Hradiště 

chystá Společnost přátel Lužice v Praze společně se Sdružením slovanských spolků v Mladé 
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Boleslavi a druhými korporacemi na svátek sv. Cyrila a Methoda, 5. července táborem lidu, 

kde za Rakouska byly pořádány projevy českého lidu proti útisku. Připojte se k těmto 

manifestacím hojnou návštěvou. V týž den budou pořádány projevy pro Lužici i v druhých 

státech. 

 

Pražský list, 1. 7. 1933 [zdroj: SKA MZb VII – Ausschnittsammlung aus der tschechischen 

Presse, k. 24, f. 2.] 

J. V. Š [=Josef Václav Šmejkal], Lužičanům nechali Němci jen oči – pro pláč. 

[...] 

Vzhůru na Mužský! 

Ve čtvrtek zněl Jablkynicemi signál všem: 5. července na Mužský! Na manifestaci 

jsou připraveny hromadné zájezdy měst, obcí a korporací a spousta delegací. V den 

manifestace vyjde z Mnichova Hradiště v 1. hodinu průvod s hudbami, prapory, standartami; 

manifestace sama započne ve 3. hodiny. Volání s Mužského rozletí se po celé republice, 

přeletě harnice. Ženeva a Evropa se toho dne dozví, že 150.000 Lužičanů je odsouzeno 

v Německu k zániku, ale že těch 150.000 slovanských duší chce žít, žít! 

 

Národní střed, 2. 7. 1933 [zdroj: SKA MZb VII – Ausschnittsammlung aus der tschechischen 

Presse, k. 24, f. 27.] 

Proti útisku a za práva lužických Srbů. 

Wilsonových 14 článků, jež muselo přijmouti Německo, vzbudilo v lužických Srbech 

oprávněnou naději, že také jim nastává obrat k lepšímu v jejich národním životě. Vydali proto 

1. ledna 1919 proklamaci, požadující samostatný lužický stát a tuto žádost předložili mírové 

konferenci. Tehdy začal v Lužici rašiti nový život, plný nadějí v budoucnost. Ale mírová 

konference zklamala všechno očekávání. Lužickým Srbům nedostalo se ani samosprávy, 

kterou na konec žádali a ponecháni byli dále svému osudu v rámci německé říše s nejasným 

odkazem na ochranu menšin. 

Německá ústava v § 113 zaručila sice cizím menšinám rovnoprávnosti, ale německá 

vláda ji pro lužické Srby neuznala, protože prý nejsou národní menšinou. Praví, že jsou jen 

„zbytkem vymírajícího národa“, pro nějž nechtějí splniti nejmenšího ze svých závazků. Tak 

lužičtí Srbové nemají dosud jediné národní školy. Naši přátelé mají zajisté v dobré paměti 

pokutování lužického učitele Slodenka za to, že žaloval na toto bezpráví i pamatují se dobře, 

že zajisté právě pro tutéž příčinu byl týž lužický pracovník po 5 neděl vězněn, aniž mu mohlo 

býti cosi trestného (rovněž i ostatním) dokázáno. 
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A jaké jsou poměry dnes na těch školách, kde nebojácný lužický učitel mohl až do 

nového převratu vyučovati několika předmětům v mateřském jazyce? Tato jediná 

„vymoženost“ v době, kdy i čistě německé školy jsou zavírány a učitelé zbavováni míst, jistě 

padla. Lužická srbština je bez práv i před úřady a lužičtí Srbové nemohou se uplatnit ani 

politicky. 

Společnost přátel Lužice podává proti novému útisku a za práva lužických Srbů petici 

radě Společnosti národů a dne 5. července t. r. na památném vrchu Mužský u Mnichova 

Hradiště, kde byly za Rakouska pořádány projevy českého lidu proti útisku, bude pod 

protektorátem Národní rady československé manifestovati Společnost přátel Lužice v Praze a 

její odbory se Sdružením slovanských spolků v Ml. Boleslavi ve prospěch lužických Srbů. Na 

této manifestaci bude učiněn projev, který bude rovněž poslán do Ženevy, rovněž tak i jiné 

četné projevy, jež nám stále zasílají obecní zastupitelstva, spolky a organisace politické i 

stavovské, adresované Společnosti národů v Ženevě. 

K této manifestaci bude vypraven zvláštní vlak z Prahy (bližší v novinách). Zúčastněte 

se všichni! Má-li manifestace míti žádoucí výsledek, nutno, aby byla účast co největší. 

 

Jizeran, 54/27–28, 2. 7. 1933, s. 4. 

Národní manifestace pro Lužické Srby na Mužském. 

Památný vrch Mužský u Mn. Hradiště, stane se ve středu 5. července cílem desetitisíců 

příslušníků našeho národa, aby pozvedli svého hlasu proti kulturnímu ničení tohoto 250 

tisícového slovanského národa, deptaného dnešním Německem. 

Program manifestace je již stanoven. 

Zahájení stane se chorálem „Kdož jste boží bojovníci“, který zahraje hudba Nilsnerova 

z Mn. Hradiště. Šest set pěvců zapěje píseň „Svoji k svému.“ Národní rada česká ustavila, aby 

její člen poslanec Dubický ji zastupoval, promluví na thema: „Právo malého národa na život. 

Jako další řečníci promluví poslanci a senátoři ze župy mladoboleslavské. Náš poslanec kol. 

V. Vávra rovněž se manifestace súčastní a učiní projev. 

Všichni národně a demokraticky cítící lidé ze širokého kraje, sejdou se 5. července, 

aby svoojí účastí dokázali, že československý lid staví se za hrdinné bratry Lužičany a že 

v jejich těžkých chvílích chce učiniti vše pro zachování jejich jazyka, kultury a demokracie. 

 

Jizeran, 54/27–28, 2. 7. 1933, s. 4. 

Zachraňte Lužici! 

Lide československý! 
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Těžké, dusné mraky zahalily bratrský národ lužicko-srbský. Dnešní režim v Německu 

prudce a drtivě doléhá na Lužici. Lužičtí Srbové, příslušníci slovanské rasy, ač věrni 

německému státu, s nímž historickým vývojem byli spjati, žijí dnes nesvobodným životem 

plným národní bolesti, utrpení a strádání. Kulturní lidé všeho světa nemohou a nesmějí mlčky 

přihlížeti k persekuci, která má zničit svéráznou životaschopnost lužických Srbů. Zejména 

pak na ochranu práv lužicko-srbských, musí se postaviti v jednu řadu národové slovanští, jimž 

osud nejmenšího slovanského národa nemůže být lhostejný. Proto 5. červenec je určen jako 

den mohutných manifestací, které znamenají pokus vyvolat sílu a moc mezinárodní pomoci 

k zabezpečení svobodnějšího života kulturně vyspělého a nijak se neprovinivšího národa 

lužicko-srbského. 

Sdružené slovanské spolky v Ml. Boleslavi, společně se Společností přátel Lužice 

v Praze a s ostatními národními korporacemi pod protektorátem Národní rady čsl. pořádají 5. 

července 1933 ve 3. h. odpoledne na vrchu Mužském u Mnich. Hradiště velikou národní 

manifestaci, aby veřejně proklamovali právo malého národa na život. Čsl. manifestace vyzní 

jako výkřik demokraticky cítícího lidu, jenž plně soucítí s Lužicí, tolikerým příkořím 

postiženou. 

Přijďte všichni! Konejte svoji slovanskou, lidskou povinnost! 

Sdružené slovan. spolky v Ml. Boleslavi. 

 

Pražský list, 4. 7. 1933 [zdroj: SKA MZb VII – Ausschnittsammlung aus der tschechischen 

Presse, k. 24, f. 45.] 

Na Mužském otřeseme svědomím Evropy! 

5. července manifestuje čsl. národ na Mužském za práva Lužických Srbů. 

Na památném Mužském u Mnichova Hradiště, kde před třiceti lety mluvil posl. Dürich 

k nepřehledným davům českého lidu ve stínu rakouských četnických bodáků o macešské roli 

Habsburků, koná se 5. července velká manifestační schůze za svobodu Lužických Srbů. 

Protektorát převzala Národní rada československá, organisaci Společnost přátel Lužice. 

Ze schůze bude zaslán projev Společnosti národů, k němuž se připojí svými projevy 

četné národní korporace. 

Po celou tu dobu, kdy Hitlerovo Německo se neštítí těch nejostřejších prostředků 

k vyhlazení číselně nepatrného nárůdku Lužických Srbů bez ohledu na jejich vždy loyální 

poměr k říši, ale s ohledem na jejich slovanskou příslušnost, nenašel se nikdo, kdo by 

upozornil svět na tragický osud 150.000 Lužičanů kolem Budyšína a Chotěbuze. V Ženevě 
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debatováno o pronásledování říšskoněmeckých marxistů a židů, ale na Lužické Srby nebylo 

ani jednou vzpomenuto. 

Konečně tedy má se světové forum dozvěděti, že v Německu žije slovanský nárůdek, 

jemuž mírová konference nezabezpečila ani to právo ochrany, kterého požívá vzácná zvěř. 

Hlas s Mužského musí otřásti svědomím civilisovaného světa a jeho rozhodujících hlav. 

Schůze ceského lidu na Mužském dne 5. července jest proto nesmírného významu a 

důležitosti. 

Z té příčiny dlužno vysloviti politování nad sdělením, které se objevilo ve vládním 

tisku a podle něhož promluví na Mužském „zástupci státotvorných stran“. Chápeme docela 

dobře, že projev má býti opathrně, diplomaticky zúžen na politické strany. 

Je to především k neuvěření a je to také hodně nebezpečné. Český lid má opět slyšeti 

řeči starých parlamentářů, kteří čtrnáct let o Lužici nevěděli. Tento fakt nepochybně způsobil, 

že dochází prostřednictvím ČTK. na redakční stoly zpráva tohoto znění: 

„Zvláštní vlak do Mnichova Hradiště, který byl proponován na středu 5. července, byl 

pro malý počet přihlášek odřeknut. Zálohy vrací pokladna čís. 13 na masarykově nádraží.“ 

Národní ligu ani prvá, ani druhá zpráva nedovedou odraditi. Národní liga patří nejen 

ke stranám státotvorným, ale je také hnutím národním, vlasteneckým a slovanofilským. 

Národní liga také první zvedla svůj hlas ve prospěch Lužických Srbů a znemožnila ututlání 

zpráv o vzmáhající se persekuci Lužičanů. Národní liga první volala o intervenci v Ženevě. 

Proto vítá manifestační schůzi na Mužském a apeluje na své členstvo pro hromadnou účast. 

Za Národní ligu přihlásil se již k projevu župní předseda Národní ligy v kraji 

mladoboleslavském red. Karel Kut. Opakujeme, že 5. červenec je důležitým dnem pro 

bratrský národ lužický a že je proto povinností všech národně a slovansky cítících spěli k jeho 

zdaru! 

 

Abwehr, Warnsdorf, 4. 7. 1933 [zdroj: SKA MZb VII – Ausschnittsammlung aus der 

tschechischen Presse, k. 24, f. 47.] 

Für die Lauſitzer Wenden. Wegen der kurz nach dem Regimwechſel in Deutſchland 

erfolgten Verhaftung der Funktionäre der Lauſitzer Wenden (die Freilaſſung iſt inzwiſchen 

erfolgt) und wegen der Einſtellung des einzigen Blattes der Lauſitzer Wenden (das nach 

Namensänderung mit Zuſtimmung der deutſchen Behörden bereits wieder erſcheint) wird am 

Mittwoch auf einer Gebirgshöhe bei Münchengrätz eine große Manifeſstationskundgebung 

des tſchechiſchen Volkes „für die verbündeten Lauſitzer Wenden“ ſtattfinden. Es wird mit 50–

60 000 Teilnehmern gerechnet. Ähnliche Kundgebungen ſollen, wie verlautet, auch in den 
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übrigen Staaten der Kleinen Entente, ſowie in Polen ſtattfinden. Die hierbei gefaßten 

Entſchließungen ſollen dem Völkerbundsrat übermittelt werden. 

 

Lužickosrbský věstník 14/8, 1933, s. 63–65. 
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Kurzer Bericht über die Manifestationsversammlung der Gesellschaft Freunde der Lausitz 

SKA MZb VI – Tschechisch-sorbische Wechselseitigkeit und Bohemica, k. 8C, f. 12–16. 
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Večerní České slovo, příl. Mladá Boleslav, 7. 7. 1933 [zdroj: SKA MZb VII – 

Ausschnittsammlung aus der tschechischen Presse, k. 24, f. 68.] 

Manifestace pro kulturní osvobození lužických Srbů se plně vydařila. Každý, kdo 

měl možnost patřiti na tisícihlavé shromáždění, dá nám za pravdu. Bylo radostné pozorovat, 

jak po 2. hodině začali v houfech návštěvníci přicházet všemi směry po cestách i po mezích. 

Příliv občanstva vzrůstal tím více, čím více se blížila třetí hodina. Mužský byl již pokryt 

nesčetnými přáteli Lužice ještě dříve, než z Mnichova Hradiště dospěl na horu průvod. Když 

po 3. hodině předseda Sdružených slovanských spolků R. Kudrna tábor zahajoval, byl kolem 

vyzdobené tribuny dav, daleko převyšující 20.000 osob. To však ještě přicházely stále nové a 

nové proudy, takže ke 4. hodině bylo již shromážděno na 30.000 Čechoslováků, kteří přišli 

manifestovati za lepší osud svých bratří. Na tábor dostavil se též brněnský starosta Tomšů. 

Program pořadatelstvo splnilo přesně tak, jak byl ohlášen. Za Národní radu československou 

mluvil posl. Jan Dubický, za Společnost přátel Lužice V. Zmeškal atd. Projevy všech řečníků 

byly pozorně vyslechnuty, zejména proslov posl. J. Davida, o němž přítomní věděli, že před 

nedávnem ujal se lužických Srbů v pražské sněmovně. Slova poslanců ing. Nečase, dr. 

Hodáče, Koška a všech ostatních byla rovněž vyslechnuta s velkým zájmem. Mezi řečmi hrála 

hudba a zpívaly pěvecké sbory. Bylo dojemné, když s vrcholu hory nesly se zvuky hraného 

chorálu „Kdož jste boží bojovníci“. 

Počasí manifestaci nepřálo. Naši lidé se však nedali odradit. Víme, že vytrvají ve 

snaze pomoci lužickým Srbům i nadále. O jednom činiteli se však ještě zmíníme. Je to 

jednatel Sdružení slovanských spolků Mil. Škoda, který navrhl uspořádání manifestace, na níž 

má velikou zásluhu. Založil mladoboleslavskou odbočku Československého spolku, který 

dovedl za dobu jeho trvání naplnit vážným programem. 

 

Teplitz-Schönauer Anzeige, 7. 7. 1933 [zdroj: SKA MZb VII – Ausschnittsammlung aus der 

tschechischen Presse, k. 24, f. 68.] 

Slowaken [!] für die Lauſitzer Serben. Prag, 6. Juli. (Priv.) Geſtern nachmittag 

veranſtalteten die vereinigten ſlowakiſchen [!] Verbände von Jungbunzlau bei Königgrätz [!] 

eine Manifeſtation zur Hilfe für die Lauſitzer Bewohner. Auf der Manifeſtation, an der über 

30.000 Perſonen teilnahmen, ſprach der agrariſche Abgeordnete Dubitzky, der unter anderem 

hervorhob, daß die Ereigniſſe der letzten Zeit zur Verteidigung der Freiheit des kleinſten 

ſlowakiſchen Volkes rufe und gebiete, die ſlawiſche Solidarität an die höchſte Stelle der 

politiſchen und kulturellen Beſtrebungen zu ſtellen. Es ſprachen weiter für die 

nationalſozialiſtiſche Partei Abgeordneter David, für die Nationaldemokratie Abgeordneter 
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Hadac [!] und Senator Havlin, für die Sozialdemokratie Abgeordneter Ing. Nečas, für die 

Volkspartei Abgeordn. Košek, für die Gewerbepartei Abgeorneter Vavra und der 

Bürgermeiſter der Stadt Brünn Tomes, ferner Vertreter der Südſlawen, Ruſſen uſw. Es wurde 

eine Entſchließung angenommen, in der die Notwendigkeit der Hilfe für die Lauſitz durch 

Hintanhaltung ihrer weiteren Unterdrückung zum Ausdruck kommt. 

 

Der Tag, Dux, 14. 7. 1933 [zdroj: SKA MZb VII – Ausschnittsammlung aus der 

tschechischen Presse, k. 24, f. 146.] 

Protest der 30.000 

Der Aufſchwung des tſchechiſchen Nationalismus 

Prag, 13. Juli. (E.-B.) „Nar. Liſty“ (Nr. 184) ſtellen mit großer Befriedigung feſt, daß 

ſich das tſchechiſche Nationalgefühl, entſprechend dem Erſtarken des Nationalbewußtſeins in 

den Nachbarſtaaten, in aufſteigender Linie entwickelt. „In der Seele unſeres Volkes iſt es hell 

geworden“, ſchreibt das tſchechiſche Blatt. „Zum Nationalbewußtſein kehren die Jugend, die 

Intelligenz, die Arbeiterſchaft, die Städte und das Land zurück. 

Der mächtige Proteſt der 30.000 Tſchechen, der in die Welt vom Gipfel des 

Muzſky-Berges hinausgeflogen iſt (wo gegen die „Unterdrückung“ der Lauſitzer 

Wenden proteſtiert wurde), iſt eine einmütige und herrliche Kundgebung des nationalen 

und ſlawiſchen Fühlens der (tſchechiſchen) Bürger aller Klaſſen, aller politiſchen 

Bekenntniſſe und aller Religionen…“ 

Dannn ſtellt das Blatt die Forderung auf, daß der tſchechiſche Nationalismus, ſtatt bei 

Worten zu verharren und ſich in Aeußerungen der Unzufriedenheit und in Proteſten zu 

ergehen, ſich ein poſitives und ſchöpferiſches Programm ſchaffen muß. Er muß den Weg zu 

den Herzen aller finden. Der Sinn der tſchechiſchen Befreiung liegt nur im tſchſl. Nationalſtaat 

und das Streben nach dieſem muß der Gipfel des nationalem Idealismus ſein…. 

 

Jizeran, 54/29, 15. 7. 1933, s. 2. 

Zachraňte Lužici! 

Obrovská všeslovanská manifestace na hoře Mužský. 

V den svátku slovanských bratří Cyrila a Methoděje ve středu dne 5. července t. r., 

stala se památná hora Mužský místem ohromné manifestace všech Slovanů, kteří v počtu 

několika desítek tisíc přišli protestovati proti barbarskému násilí a bezpráví, které páše 

Německo na nejmenším slovanském nárůdku – Lužici. Všechna slovanská srdce se rozbušila 

a nadšeně manifestovala za kulturní a lidská práva lužických Srbů. Od ranních hodin sjížděl 
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se lid z celé oblasti Pojizeří a Polabí i dálných krajů. Zúčastnili se zástupci a delegáti 

sousedních slovanských států Polska, Jugoslávie a Ruska. Průvod již očekávaly tisícihlavé 

zástupy lidu. Když hudba dohrála chorál Čechů „Kdož jste boží bojovníci“ a pěvci přednesli 

Bendlův sbor „Svůj k svému,“ zahájil tuto imposantní manifestaci předseda sdružených 

slovanských spolků. 

Projevy všech řečníků byly s nadšení aklamovány a tato bouře opravdového nadšení 

byla znamením úplného odhodlání brániti a vésti boj za lužické Srby až ku konečnému 

vítězství. 

Z řad parlamentních zástupců mimo jiné učinil za naši stranu projev předseda ŽOS. 

župy mladoboleslavské kol. posl. Václav Vávra, který výstižným, plamenným a zaujatým 

způsobem vyjádřil a zdůraznil nutnost zákroku v otázce sesterské Lužice. 

[...] 

 

Lužickosrbský věstník 15/4–5, 1934, s. 29. 

Vladimír Zmeškal, Výroční zpráva Společnosti přátel Lužice za rok 1933. 

[...] 

Sjednotili jsme se ve svém zájmu o Lužici a možno říci, že celý národ stál a jistě i 

dnes stojí za lužickými národními požadavky. Zájem o Lužici stal se u nás, vlastně po prvé po 

světové válce, zájmem všenárodním. Bylo to jasně vidět z mohutného projevu pro Lužici na 

památné hoře Mužský za účasti českého lidu, v den slovanských věrozvěstů 5. července. 

Tehdy povznesli svého hlasu pro Lužici zástupci všech politických stran československých. 

Spolky, ústavy, svazy, obce a města následovala našeho příkladu a vydávala samostatné 

projevy ve prospěch Lužice, nebo připojovala se k našemu projevu. Výslednicí naší akce 

bylo, že jsme postup Němců zastavili, uvěznění luž. Srbové byli konečně propuštěni a pomalu 

nastával v Lužici klid. Podobné projevy, jako byl u nás na Mužském, byly týž den nebo neděli 

předtím uspořádány také druhými Společnostmi ve Varšavě, Paříži, a zejména velkolepá byla 

manifestace v Bělehradě. 

[...] 

 

Miloslav Škoda, Tragická otázka lužickosrbská. Mladá Boleslav 1935, s. 15–16. 

[...] 

Napsali jsme, že je dějinným úkolem československým pomáhat Lužici. Je to zajisté 

naší povinností již proto, že lužičtí Srbové jsou příslušníky slovanského plemene. Pracuje 

v tom směru Společnost přátel Lužice v Praze a její odbočky na venkově. Společnost může se 
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vykázat velikou kulturní prací. Má však před sebou ještě velikou řadu úkolů nesplněných. A 

nad těmi úkoly jest třeba dobře se zamysliti. Učiniti tak jsou povinni především lidé ze 

severních Čech. To je kraj, který je Lužici blízko. Zdá se, že si kraj uvědomil toto své poslání. 

V posledních letech daří se nám tu budování jakési nové základny československo-

lužickosrbského přátelství. Prokázala to manifestace na Mužském u Mnichova Hradiště 

pořádaná v době, kdy na Lužici dolehly zlé doby. 5. července 1933 sešlo se na Mužském přes 

20.000 lidí z Pojizeří, aby protestovali proti útlaku Lužičanů.

 Jaká to byla idea, která takové 

množství osob seskupila? Víme, že v dnešní době daří se to jen sportu a tělocviku – a tu 

pojednou scházejí se lidé v tisícovém množství, aby se ujali utiskovaných! Jaká byla základní 

myšlenka této mohutné manifestace? Co bylo vlastně tou hnací silou všech těch přemnohých, 

kteří na Mužský přišli přede dnem svátku mistra Jana? Byl to zajisté smysl pro demokracii a 

humanitu. To nebyl jen fangličkářský a frázovitý tábor lidu, to byl projev demokratického a 

humanitního cítění kraje, který tuto zkoušku opravdu složil s úspěchem. 

Ve jménu demokracie a humanity jest nutno pokračovat v další práci. Bídné a bolestné 

postavení Lužice tak přikazuje. 

                                                           

 V jubilejní knize „Naše styky s Lužicí“ (Jos. Páta–Vl. Zmeškal) v souvislosti s touto manifestací, která byla 

výhradně mladoboleslavským dílem, je psáno: „Výslednicí naší akce bylo, že jsme postup Němců zastavili, 

uvěznění lužičtí Srbové byli konečně propuštěni a pomalu nastával v Lužici klid.“ (Str. 99.) V citované knize 

nesprávně však jsou s obrovskou manifestací na Mužském srovnávány projevy ve Varšavě, v Paříži a Bělehradě. 

Celá tato věc podrobně bude probrána v samostatné práci. 


