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KAM S NIMI?

Buď pozdravena, matičko Praho! Konečně tedy doma, oddychl si starší učitel, 
když vláček vysypal školu nezletilých na Wilsonově nádraží. Už se opravdu těšil, 
jak si teď po sibiřské anabasi, po nekonečné cestě kolem světa odpočine a pohoví. 
Už si v duchu maloval, jak si doma všechno po svém pěkně zařídí, jak všechny 
starosti ze sebe setřese, jak malé vojáčky předá. Ať se starají zase jiní. On už se 
nastaral, až mu hlava zešedivěla.

Zatím vynesli vojáčci všechny své rance a ranečky z těplušek a seběhli se, jako 
kuřata kolem své mámy slepice, k bratru učiteli. Byli zvědavi, co s nimi bude dále. 
Celé nástupiště svými ranci zahradili.

„Copak ti tu stojí, jako procesí ze Svaté Hory?“ ozval se v tom čísi nevlídný 
hlas opodál zástupu školáčků a probudil bratra učitele ze snění. „Snad nechtějí 
na nástupišti nocovat?“ hučel přicházející přednosta stanice.

„Kam s nimi?“ ptal se ho druhý železniční úředník, který přednostu provázel.
„Zaveďte je do čekárny třetí třídy,“ odpověděl tázaný.
„Ano. Kam s nimi?“ probudil se starší učitel ze snění a řekl si, když se ohlédl 

po svých malých svěřencích, kteří na něm viseli svýma zklamanýma očima, čeka-
jíce na jeho rozhodnutí.

Bratr učitel se zeptal nejbližšího železničáře: „Cožpak nás tu na  nádraží 
opravdu nikdo neočekává, aby nás odvedl někam na nocleh?“

„Ba ne! Nikdo tu na  vás nečeká. Patrně váš příjezd z  Českých Budějovic 
do Prahy nehlásili. Divná věc. Budete musit asi zpátky na Sibiř. Tady o vás, jak 
vidím, nikdo nestojí,“ hučel tázaný.

Má pravdu, nestojí tu o nás příliš, myslí si bratr učitel. Naštěstí není ještě 
příliš pozdě. Do večera se, bohdá, všechno vysvětlí a  zařídí, a kráčí se svými 
vojáčky do čekárny, kam je železniční úředníci poslali. Tam se malí bojovníci 
usadili v koutě na zemi. Sedli na své ranečky, jako pohořelí, vytáhli z kapes po-
slední housky a zbytky chleba, které v Českých Budějovicích na cestu dostali. 
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Večeřeli. Na  takovéhle trampoty a  čekání na  nádražích už dávno na  Sibiři 
zvykli. A tak jim to chladné přijetí v Praze ani nijak zvlášť divné nepřipadalo. 
Vojáčci si myslí: „Ničevó! Charašó!57 Dva tři dni to tu v  teplíčku a  v  suchu 
pod střechou vydržíme. Potom se uvidí, co Bůh dá. Chléb je a kypjátok bude. 
Ničevó! Charašó!“

Doskočím se zatím zeptat na vojenské velitelství. Tam mně jistě povědí, kam 
s nimi. Za minutku jsem tu zpátky.

Starší učitel odešel hledat vojenské velitelství Velké Prahy. Poslali ho do Jo-
sefských kasáren proti Obecnímu domu. Ach, to je nedaleko, libuje si starší učitel 
a v duchu odhaduje vzdálenost mezi Wilsonovým nádražím a Obecním domem. 
Měří po sibiřském způsobu, kde i tisíc kilometrů bylo ještě nedaleko. Vydává se 
na cestu. Jde a v duchu se těší. „Tam mně jistě povědí, kam s nimi. Za chvilčinku 
jsem zpátky. Nocleh bude i večeře bude. Ničevó! Charašó!“

Starší učitel kráčí ulicí od Wilsonova nádraží k museu, míří od musea dolů 
po Václavském náměstí. Je krásný zimní večer. Chumelí se jako na Sibiři. A při 
tom mrzne jako na magistrále. Snížek se třpytí na dlažbě ulic, na  chodnících, 
na střechách domů i lidem na šatech. Padá, padá, pod botami příjemně chrupá.

Jako na Sibiři, raduje se starší učitel a pospíchá, pospíchá. Za chvilku stojí 
před vraty Josefských kasáren. Na vojenském velitelství ještě naštěstí svítili. Úřa-
dovali tedy. Pouze velící generál Šnejdárek už přítomen nebyl. „Ničevó!“ myslí si 
starší učitel. Nocleh nám může přidělit přece kdokoliv.

Bratr učitel vešel do první kanceláře. Našel tam jakéhosi plukovníka. Zdraví 
a podává mu bumážku. Vysvětluje mu krátce, kdo je, odkud přijíždí a koho ze Si-
biře přiváží. Potom se plukovníka zeptal: „Kam s nimi?“

Plukovník nahlédl do bumážky a poškrábal se za uchem.
„Kam s  nimi? Kam s  nimi?“ přemýšlí chvíli nahlas. Potom povídá: „Těž-

ká věc. Neměli jsme váš příjezd z  Českých Budějovic hlášený. Proto jsme vás 
na  Wilsonově nádraží neočekávali. Ubytování pro vás není připraveno. Kam 
s nimi?“ zahučel znovu mrzutě.

Plukovník přemýšlel ještě chvíli a potahoval se za šedou bradu. Konečně se 
rozhodl. Uchopil telefonické sluchátko. Povídá: „Zeptáme se o radu našeho pana 
generála. Ten je moudrý, ten jistě poradí, kam s nimi.“

57 To nic není! Dobré je to!
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„Haló! Haló!“ volá plukovník do  telefonu. „Zde vojenské velitelství Velké 
Prahy, pane generále. Přijela dnes večer do Prahy jakási podivná škola ze Sibiře. 
Nikdo nám její příjezd nehlásil. Proto ji nikdo na nádraží neočekával. Nevíme, 
kam s nimi. Nocleh pro ně není nikde připraven. Kam s nimi? Ano! Ano! Do Vr-
šovic? Děkuji! Ano! Ano! Zařídíme,“ hovoří plukovník s generálem.

Plukovník odložil sluchátko. Odkašlal si. Povídá staršímu učiteli: „Půjdete 
na noc do vršovických kasáren. Zítra se uvidí, kam s nimi.“

Za  dvě hodiny potom stála už rota malých vojáčků ze  Sibiře na  nádvoří 
vršovických kasáren. Starší učitel hlásí její příchod veliteli. Odevzdává mu plu-
kovníkův rozkaz. Důstojník čte, čte. Nadmul ústa. Mračí se. Je zřejmě nespokojen 
a rozčilen. Dočetl bumážku a vybuchl: „Ták! K nám vás posílají? Věru, příliš chytrý 
nápad na velitelství neměli. Kam s nimi? Nemáme tu pro vás místo. V kasárnách 
už jsou všechny ložnice obsazeny.“

Krásná věc, myslí si bratr učitel. Co budeme dělat. Lepší je oprátka na krku, 
než takovéhle soužení!

Malí bojovníci se usadili v koutě na dlouhé kasárenské chodbě. Usedli na své 
ranečky, aby si odpočinuli. Sedí, jako pohořelí. Vytáhli z kapes poslední zbytky 
chleba, aby povečeřeli. Na takovéhle vysedávání po chodbách už dávno na Sibiři 
zvykli. „Ničevó! Charašó!“ myslí si vojáčci. „Dva tři dni to tu v teplíčku vydržíme. 
Potom se uvidí, co Bůh dá. Chléb je i kypjátok bude. Ničevó! Charašó!“

Hledali, běhali, rozčilovali se. Konečně vojáčky v jedné místnosti přece ulo-
žili. Valné to, pravda nebylo, ale ničevó! Charašó. Však se vojáčkové na Sibiři také 
časem lecjak vyspali.

„Dobrá! Necháme vás tu do  rána. Ráno se zeptáme na  velitelství, kam 
s nimi,“ hlásí staršímu učiteli velitel kasáren dříve, než ulehli.

„Jsme vojáci. Patříme do kasáren,“ hájí své vojáčky starší učitel.
„Jste škola,“ odporuje důstojník, „tak stojí psáno ve vašich papírech. Škola 

nezletilých dobrovolců Československého vojska na Rusi. Škola jste. Ano, škola!“
Vojáčkové ulehli na železné postele. Ranečky si dali pod hlavy, vojenskými 

houněmi se přikryli. Spali jako na oblacích. Myslí si: „Ničevó! Charašó! Dva tři 
dni to tu v  teplíčku vydržíme. Potom se uvidí, co Bůh dá. Chléb je i kypjátok 
bude. Ničevó! Charašó!“

Ráno volá velitel vršovických kasáren telefonem vojenské velitelství Velké 
Prahy. Hlásí: „V noci jste k nám poslali do kasáren takové a takové vojáčky ze Si-
biře, aby tu přespali. Nemáme zde pro ně místa. V papírech mají napsáno, že jsou 
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školáci. Kam s nimi tedy? V kasárnách zůstat nemohou. Sem rozhodně nepatří. 
Kasárna jsou pro vojáky, školy pro školáky.“

„Školáci, že to jsou, pravíte?“ diví se na velitelství. „Pak to byla ovšem mýlka. 
Veliká mýlka! Zajisté! Zajisté! Školáci patří do  školy. Ať se o  ně ministerstvo 
školství a národní osvěty postará. Zatím je u vás nechte. Dejte jim najíst, nechte 
je vyspat. Ať se však ve školství sami postarají, kam s nimi.“

Starší učitel se ráno vypravil na  novou pouť Prahou. Tentokrát se vydal 
k ministerstvu školství. Jde, jde a cestou uvažuje: „Pěkné nadělení! Nikdo nás tu 
nechce. Z toho kouká přinejmenším nová anabase.“

Starší učitel přišel do ministerstva školní a národní osvěty. Předložil v kan-
celáři papíry vojáčků. Vykládá, kdo jsou, odkud jsou, proč do vlasti přijeli a co 
v Praze chtějí.

„Pěkné nadělení! Kam s nimi?“ kroutí nad tou rotou vojáčků hlavami v mi-
nisterstvu školství a národní osvěty. Na živé vojáčky tam nebyli zařízení. Mají co 
dělat pouze s papírovými školáky. Tohle jsou však opravdoví, živí školáci.

Úředník běží na  radu k panu ministrovi. Předložil papíry malých vojáčků 
a všechno pěkně od Adama vyložil: Kdo jsou oni školáčkové, odkud přijeli, proč 
přijeli a co ve vlasti pohledávají. Pan ministr kroutí nad tím nadělením hlavou. 
Čte v papírech, čte a čte. „Škola nezletilých dobrovolců Československého vojska 
na Rusi.“

Ministr se prodrbal za uchem. Chvíli přemýšlí. Konečně povídá úředníkovi: 
„Tady stojí psáno černé na bílém,“ a přitom ťuká prstem na bumážku, aby dodal 
svému objevu většího důrazu. Pak čte hlasitě, klada důraz na každé slovo: „Ško-
la… československého voj – ska, ano, voj – ska na Rusi! Toť zcela jasné. Jsou to 
vojáci! Ano, vo – já – ci! Do kasáren s nimi! Slyšel jste? Vojáci to jsou! Pošlete je 
k ministrovi národní obrany, ať se o ně postará!“

„Vojáci se k nim, pane ministře, nehlásí. Ti zase tvrdí, že jsou to školáci. Uka-
zují na tutéž bumážku. Kam s nimi tedy?“ ptá se úředník.

Ministr školství udeřil na  staršího učitele. „Řekněte nám krátce, kdo jste? 
Vojáci nebo školáci?“

„Obojí, pane ministře,“ vysvětluje tázaný. „To i ono.“
Ministr spráskl ruce, diví se: „Zamotaná historie,“ bručí si do vousů. „Obojí! 

Obojí! Kam s nimi? Mne touhle historií neoklamete!“
Ministr školství popadl telefonní sluchátko. Volá ministra národní obrany. 

Vysvětluje mu: Pane kolego, do Prahy přijeli takoví a takoví Sibirci. Jsou to ještě 
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děti, ale přece vojáci. Mají to psáno v bumážkách. Kam s nimi? Nikdo je v Praze 
nechce. Nikdo se k nim nehlásí. Z kasáren je vyhánějí. Poslali je na krk nám. Co 
s nimi máme dělat? Jsou to přece vojáci. Mají vojenské papíry a uniformy.

Zavolali staršího učitele k ministru národní obrany. Starší učitel jde. Opět 
ukazuje papíry, vysvětluje, dokazuje, přesvědčuje. Nikdo mu však nechce rozumět.

„Divná motanice,“ povídá ministr národní obrany, když byl všechno pozorně 
vyslechl. Potom se zeptal: „Ke kterému sibiřskému pluku náležíte?“

„Ke  všem dvanácti pěším, kde dvěma jezdeckým, třem dělostřeleckým, 
ke štábu armády, k zásobám…,“ hlásí starší učitel pohotově.

„Čertovská historie. Divná rota! A jaké jméno si dala! Škola nezletilých! Pa-
tří všem a přece nikomu. Kdo tohle tak bláznovsky na Sibiři zamotal?“ durdil 
se ministr. Prskl do vousů a povídá: „Něco takového jsem ještě na světě neviděl! 
Vojáci, kteří patří k patnácti plukům a nakonec nikomu. Divné pořádky! Ruské 
pořádky! Počkat! Počkat! My se dříve do bumážek podíváme.“

Ministr čte a čte. Škaredí se. Oči si protírá, jako by dobře do papírku neviděl.
„Aha, tady jsem to našel!“ vyrazil pojednou. „Škola nezletilých dobrovolců 

československého vojska na Rusi!“ čte znova a pobrukuje si při tom: „Není to 
pravda! Není na Sibiři žádné československé školy!“ rozkřikl se ministr.

„My že nejsme na světě?“ brání se starší učitel.
„Ano, nejste na světě!“
„V bumážce je to psáno,“ ukazuje bratr učitel.
Ministr se sklonil znovu nad bumážkou, svým nosem se jí dotýká a sám vidí 

opět, sám čte, že na světě škola nezletilých opravdu je. Velmi se toho objevu po-
lekal. Bručí: „Ne, ne, není!“

„Není to pravda! Vždyť my jsme na světě! Ve vršovických kasárnách přece 
nocujeme!“ křičí starší učitel.

Ministr hodil bumážku na stůl a zeptal se staršího učitele: „Kdo byl na Sibiři 
vaším velitelem?“

„Inspektor československého vojska na Rusi. Generál Šokorov,“ hlásí starší 
učitel.

„Generál Šokorov velitelem takovýchhle špuntů? Divná, prapodivná histo-
rie. Generál velitelem malých vojáčků – školáčků. Tomuhle opravdu nerozumím. 
A proč si tam tedy takovou vzácnost nenechali? Proč vás sem posílají?“

„Bylo volné místo na lodi, pane ministře. Nebylo koho nalodit. Rozkázali: 
Pojedete! Jeli jsme tedy. Bolše ničevó… Teď jsme v Praze. Musíme jíst, musíme 
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spát. Nikdo se tu k nám nehlásí. Nikdo neví, kam s nimi,“ hlásí starší učitel panu 
ministrovi.

„Čertovská historie! Nikdo se v té motanici nevyzná. Jste školáci?“
„Jsme.“
„A v ministerstvu vyučování vás nechtěli?“
„Nechtěli.“
„Jste vojáci?“
„Jsme.“
„A ve vršovických kasárnách vás také nechtěli?“
„Nechtěli.“
„Kam s nimi tedy? Kam s nimi?“ uvažuje nahlas ministr a mne si starostlivě 

dlaní čelo. Po chvíli přemýšlení rozhodl. Povídá: „S tímhle se musí jít na vojenské 
velitelství Velké Prahy, ke generálu Šnejdárkovi. To je starý voják, ten si s touhle 
rotou nikoho jistě bude vědět rady.“

Poslali staršího učitele ke generálu Šnejdárkovi.
Starší učitel spěchá z  Malé Strany přes Vltavu do  Josefských kasáren. 

Na Karlově kamenném mostě se na chvíli zastavil, aby si odpočinul. Je už věčným 
běháním velmi unaven. V krku ho od samého mluvení bolí.

Starší učitel sedí a  přemýšlí. S  kamennými svatými na  mostě rozmlouvá. 
Snad aspoň ti mu porozumějí. Ptá se jich: „Jak teď cesty najdu? Kdo se nás ujme? 
Co si s malými vojáčky počnu? Po Sibiři jsme chodili a nezabloudili. Po  šesti 
mořích jsme jeli, nezabloudili. Až tady v Praze jsme v pravé poledne zabloudili. 
Divná věc… Jak teď cestu najdeme?“

Naštěstí byl generál Šnejdárek na velitelství Velké Prahy přítomen. Zavedli 
k němu okamžitě nešťastného učitele. Ten opět vykládá, kdo jsou i odkud jsou, 
proč do vlasti přijeli a co tu chtějí. Ukazuje bumážky, vysvětluje, dokazuje, pře-
svědčuje. Povídá: „Nikdo nás tu v Praze nechce. Zpět na Sibiř jet také nemůžeme. 
Armáda se již z magistrály stěhuje. Potom, jeď do vlasti! Pěkně to tu s námi do-
padlo! Kam s nimi?“

Generál Šnejdárek zakýval vážně hlavou. Přemýšlí, uvažuje. Po chvíli zdvihl 
oči k ustaranému učiteli, usmál se a povídá: „Už vím, bratře, kam s nimi. Pojedete 
do Německého Brodu. Tam je opuštěný tábor po polských uprchlících. Pražské 
děti tam teď jezdí na prázdniny. V táboře je mnoho místa. Tam vás ubytujeme.“

Starší učitel radostně naslouchá. Je to po prvé, co s ním v Praze někdo takhle 
laskavě hovoří. Běhal, běhal, až vyběhal. Zpátky na  Sibiř už přece nepojedou. 
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Vojáčci jsou a vojáci je zapudili. Školáci jsou a v ministerstvu školství je nechtěli. 
Ruskové jsou, Poláci, Řekové, Italové, Srbové, Čuvaši, Lotyši, Baškýři a  teď je 
pošlou do Německého Brodu. Tohle je nápad. Výborný nápad!

Vojáčci jeli do Německého Brodu. Tam jejich druhá anabase opravdu skon-
čila. Konečně měli zase kde bydlet, měli i co jist. Zbývalo už jen rozlousknout 
poslední oříšek. Kam s nimi?

Ano, ano! Kam s nimi?
Naštěstí bylo už na Sibiři u štábu československé armády jednookým generá-

lem rozhodnuto, kam s nimi. Každý vojáček si měl vyvoliti, čím chce ve vlasti býti. 
Malý vojáčci to věděli, a proto už na Sibiři, a potom cestou po moři, pilně pře-
mýšleli a rokovali, co který z nich v nové vlasti podnikne. A tak, když se konečně 
musili v Německém Brodu pro nový životní cíl rozhodnout, šlo už to všechno, 
jako když namaže. Jedni vojáčkové si zvolili studie, druzí řemesla, třetí službu 
u sedláka. Čtvrtí hlásili, že odejdou ke svým bráškům – tatínkům, kteří o ně už 
na Sibiři pečovali. A ti nejstarší si přáli zůstat i nadále na vojně.

Starost byla pouze s těmi nejmenšími: s Borisem Soloďankinem, Stupákem, 
Gomzikovem a asi s deseti jinými, kteří musili chodit i v nové vlasti ještě několik 
let do školy.

Začalo se tedy s  hledáním pomocníků, kteří by malým vojáčkům v  jejich 
starostech pomohli a poradili. A hle! Pomocníci se záhy přihlásili. A hned dva 
znamenití pomocníci. Oba byli z Prahy. První z nich se jmenoval Československý 
červený kříž a ten druhý, Česká zemská komise pro péči o mládež. Oba byli po-
mocníky velmi vydatnými.

Na malé vojáčky se konečně usmálo v nové vlasti štěstí. Pražští pomocníci 
byli v takovéhle práci už zkušení a k tomu ještě nesmírně ochotní. Rozdělili si sta-
rosti o malé vojáčky. Vykasali si rukávy a hned se do díla s chutí a odvahou pustili.

Červený kříž vojáčky nejdříve nově ošatil. Vysvlékl je z vojenských uniforem 
a změnil je rázem ve šťastné a veselé děti, jako byly všechny ostatní děti v republice. 
Nové šaty, boty, pláště a  čepice všem koupil. Velmi krásně všechny vyparádil. 
A  malým vojáčkům slušely tyhle nové civilní šaty právě tak krásně jako dříve 
vojenské uniformy. Druhý pomocník, Česká zemská komise, zatím psal plno 
oznámení do všech novin. Hledal malým Sibircům po republice hodné lidi, kteří 
by se jich, jako vlastních, za peněžitý příspěvek, ujali, starali se o ně, vychovávali 
je a ty nejmenší i do školy posílali. Pro větší vojáčky sháněl dovedné mistry řeme-
slníky a dobré hospodáře.
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Práce se znamenitě dařila. A tak, než se měsíc s měsícem minul, věděl už 
konečně starší učitel, kam s nimi.

Dobří lidé si malé Sibirce rozvezli z Německého Brodu po celé republice, 
aby je učili platně žít i v míru. Jedni vojáčkové studovali na obchodních školách, 
druzí se dostali i na školy střední. A opět jiní se učili strojníky, sladovníky, zámeč-
níky, uzenáři, číšníky i obuvníky. Někteří sedlačili a ti nejstarší zakotvili na učení 
ve vojenských autodílnách.

Bratři učitelé, ti šli zase učit jiné české děti. Jeden šel do Prahy, druhý k Plzni, 
třetí na Moravu, čtvrtý do Tábora a  já nevím, kam šli všichni ti ostatní. Pouze 

Obálka časopisu Jarní paprsek, který byl vydáván 15. lodním transportem.
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bratr učitel Svačina zůstal v Babylonu. Nebyl to sice onen Babylon školy nezleti-
lých, ale Babylon na Šumavě, kde zakotvil a učiteluje až podnes.

Školní krejčí začali opět ve vlasti krejčovat, ševci ševcovali, holič holil a bratr 
kuchař, ten kdesi ve  velikém hotelu kuchtil. Všichni se zase vrátili ke  svým 
dřívějším zaměstnáním.

Mapa cesty z Vladivostoku do Singapuru z časopisu Jarní paprsek.
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Sibiřská pohádka skončila.Pohádka skončila, ale krásná vzpomínka přece zů-
stala. Vzpomínka tak milá, jaká zbývá na kouzelné pohádky naší babičky: „Bylo… 
nebylo? A přece bylo!“ 58

58 Nepublikovaný rukopis v držení rodiny.
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