
Proč plakala děvčata 

Jaroslav Perný, * 12.2.1906 Kvasilov, † březen 1994 Liběšice 

Po nešťastné Machnówce, kde mezi jinými zahynula tři děvčata (u dělostřeleckého 

pluku L. Mrázková, R. Jakubovská a u velitelství dělostřelectva 1. brigády A. 

Zichová) velitel sboru generál Svoboda vydal rozkaz — všechna děvčata přemístit 

do týlových jednotek. To už bylo před městečkem Dukla. Dalo se říci, že se děvčata 

po velmi zkráceném výcviku v Sadaguře a čtyřnedělním zacvičení u našeho pluku 

vojensky zcela vyrovnala ostatním vojákům u pluku. Nebylo to pro ně lehké. První 

těžkosti byly již s oblečením. Malá čísla battledreesů vůbec nebyla, boty byly 

nejmenší číslo 44 a děvčata potřebovala 38, ustříhávaly se nohavice, upravovaly se 

bundy, všechno mimo službu a ručně — vždyť se žilo v lese a v zemljankách! 
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Počáteční nedůvěru dělostřelců i některých důstojníků, že by mohla zvládnout 

velmi těžkou službu u některých zbraní však překonala hned v Potočku příkladnou 

kázní, chováním i poslušností. Všechno to byla děvčata věkem kolem 18-19 let. Poctivým 

přístupem ke každému úkolu, který jim byl uložen, se však vyrovnala ostatním 

vojákům. 

Brzy se ukazovaly výsledky jejich píle ve všeobecném i odborném výcviku. 

Vždyť např. voj. Mrázková se ukázala jako nejlepší střelec pluku — nastřílela 2x49 

z 50. možných. Střílela z pušky AVT v lese přibližně na vzdálenost 100 m. Jednou 

se jí podařilo dokonce 50 bodů, tj. 100%. Ten terč si potom vyžádal generál Svoboda, 

abych mu ho poslal. Všechny těžkostí se překonaly, pro všechny chlapy u 

pluku to byla „naše děvčata“ a běda tomu, kdo by se jich nějak nevhodně dotkl. 

Večer při střídání služeb jsem děvčatům ten generálův rozkaz přečetl. Nejdříve 

bylo ticho, potom pláč a jednohlasné, že prý od nás nikam nepůjdou! Opakoval 

jsem: „Je to rozkaz!“ 

„To je jedno, nám je tady dobře, my jsme si už tady zvykly.“ 

Nechal jsem to na ráno, že si to snad rozmyslí, ale ráno se opakovalo totéž i se slzi 

čkami. Volám tedy veliteli sboru, že ten rozkaz nemohu splnit. 

„Přijeď hned sem!“ zní odpověď. Pro jistotu jsem si vzal s sebou dvě spojařky, 

jedna z nich byla Žeňa Vyletělová z Mirohoště, jméno té druhé jsem bohužel zapomn 

ěl. Při příjezdu na štáb hlásím, že nechtějí nikam od nás jet. 

„Nepřemlouval jsi je, aby zůstaly, že bys neměl spojení?“ 

„Ani slovo jsem neřekl. Ostatně dvě z nich jsou tady.“ 



„Tak je pošli sem“. Mne poslal pryč a s nimi mluvil hodně dlouho. Co se tam povídalo, 

nevím, vyšly odtamtud uplakané, ale smějíce se mi oznámily: „Zůstáváme a 

vy máte jít k veliteli.“ 

Vcházím a vidím, že i generál je nějak naměkko. 

„Posaď se. Jsou to hrdinky a vlastenky a při tom možná žádná z nich ani Prahu 

neviděla.“ 

„Všechny ne, ale tyhle dvě byly se mnou na sletu jako dorostenky v roce 1938 v 

Praze.“ 

„Ty´s je cvičil?“ 

„Ne, já byl vedoucím celého zájezdu.“ 

„Tak u pluku zůstanou, ale na tvoji odpovědnost!“ 

Nezahynula již žádná, ale raněných bylo několik. Pamatuji se na mladičkou Tamchynovou, 

měla střepinou přeraženou levou ruku v předloktí a když se vrátila z nemocnice, 

tak se ukázalo, že ji má trochu křivou. Nabídl jsem se, že ji odvezu do 

nemocnice, kde jí to celkem bezbolestně napraví. Ale nepodařilo se mně ji přemluvit; 

byla si vědoma toho, že by její pomoc u útvaru chyběla. 

V roce 1951, v době česání chmele, jsem byl služebně v Kounově na dvoře u Holátk 

ů (také voják a volyňský Čech) a vidím, že z domu vycházejí tři nažehlené a naparád 

ěné holčičky, ve věku asi od dvou do pěti let, a za nimi vychází hezká, 

blahobytná paní. Ta jakmile mne uviděla, povídá té nejstarší: „Běž a polib tomu pánovi 

ruku!“ Když jsem to uslyšel, vzal jsem holčičku na ruce a ptám se proč mi má 

líbat ruku? „Maminka řekla“... 

133 

„A kdo je tvoje maminka?“ 

„No tamhle, copak ji nevidíte?“ Mezitím jsme došli až k sobě. Ta paní se mne zeptala: 

„Vy mne nepoznáváte?“ „Zatím ne.“ A ona si vyhrnula rukáv na levé ruce a 

já uviděl následky zranění. 

„Jak jsem tě mohl poznat, byla jsi vždy jako proutek!“ 

Podívala se na sebe, usmála, pak se ohlédla jako na vysvětlenou po dětech: „ No, 

vidíte je, pomáháme tady strýci sklízet chmel.“ 

Občasník Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel Zpravodaj číslo 1/1994. 


