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NÁŠ PROGRAM: 

 

Cílem Čechů a Slováků jest dosažení neodvislého 

československého 

státu. 

 

Jedině cestou branného vystou- 

pení po boku Ruska i jeho spo- 

jenců a poražením koalice nemecké 

mohou Cechové a Slováci dosíci odtr- 

žení česko-slovenských zemí od mo- 

narchie habsburské. 

 

O příštím osudu samostatných 

zemí českých a' Slovače rozhodniž 

národ a jeho suverenní vůle! 

 

Vítězstvím branné síly budou před- 

určeny osudy národů. 

 

Proto Cechové a Slováci v Rusku 

nemohou přestati na svém prvním 

branném činu, na České Družině, 

nýbrž musejí utvořitize sebe česko- 

slovenské vojsko! 

 

Chceme organisování českoslo- 

venského vojska jako zvláštní jednot- 

ky armádní, vnitřně řízené zcela 

samostatně, vojensky pak podřízené 

Vrchnímu Veliteli rus. armády. „Česko- 

slovenský střelecký pluk“ budiž dále 

zvětšován dobrovolníky a tvořiž kádr 

československého vojska! 

 

Jsme pro brannou povinnost a 

pro všeobecnou národní daň českého 

a slovenského lidu na Rusi. Tyto zá- 

sady provésti má Sjezd, obeslaný 

veškerým československým živlem, 



nevyjímaje ani internovaných! 

 

Na hlas národa, jenž branné 

moci trojdohody obětuje vše, co může, 

vezme příští mírová konference zřetel 

tím spíše, že jak vyzváním Nejvyššího 

Velitele ruských vojsk, tak i sněmov- 

ním projevem ministerského předsedy 

flsquitha, vytčeny byly cíle této války 

ve věci malých národů! 

 

Celoroční činnost česko-slovenských or- 

ganisací na Rusi nedosáhla těch výsledků, 

jež byly očekávány netoliko Čechy v Rusku, 

ale i jinde za. hranicemi a ve vlasti. V hi- 

storickém a nadlouho snad jediném okam- 

žiku nepodařilo se spoiiti všechny schopné 

síly k jednotnému postupu a svorné součin- 

nosti. Kdo nese za to zodpovědnost, má roz- 

hodnouti nejbližší řádný sjezd Svazu česko- 

slovenských spolků na Rusi. Avšak jeho 

hlas může býti jen tehdy pokládán za roz- 

hodující, když bude umožněno projeviti svůj 

názor bezvýminečně všem, kdož berou podíl 

na velikém díle národním. Jest nesporné, 

že nej větší zásluhu o celou českou věc zí- 

skala si Česká Družina — jádro česko-slo- 

venského pluku — podmínivší svou přímou 

účastí v boji také svobodu jednotlivců, ne- 

zbytnou k uskutečnění našich politických 

snah. Vzhledem k tomu mábýtislyšán hlas 

ues. Družiny ve věcech rozhodujících, tře- 

baže Družina přímé účasti v politické čin- 

ností bráti nemůže. Odmítajíce zásadně názor, 

že Česká Družina jako celek není politickým 

činitelem v naší národní věci, považujeme 

za mravní povinnost česko-slovenských 

spolků na Rusi, poskytnouti Družině příle- 

žitost súčastniti se v další práci tím způ- 

sobem, že každý spolek, který volí více než 

jednoho delegáta, pověří jedním z mandátů 

zástupce z řad Družiny. - 

 

Vedeni heslem — prospěch národní 

přede vším osobním — sjednotili se na uve- 

deném programu a projevu: 

 

O. Bíbl, K. Cejp, S. Cecek, A. Čila, Z. Da- 

vid, J. Ducháček, Z. Firlinger, J. Heydulc, 

J. horniček, O. Husák, E. Hušek, J.Karger, 

V. Klecanda, j. Rosina, K. Miller, V. 

Petřík, J. Pjatzo, Z. Bejman, J. syrový, 

A. Švec, J. Šimáček, L. Tuček, V. Vaněk, 

J. Vavroch, J. Vilímek, 


