
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 



 

 
PADL JSEM DALEKO OD SVÉHO POLE 

dopisy vojína Františka Reindla z Dobříva na Rokycansku             

z let 1914-1915 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…………………………………………………………………………………………………... 

Ve staré krabici odpočívá zaprášená fotografie lemovaná černým rámečkem. Dotýká se stejně 

starých dopisů. Jsou z nich slyšet vzdechy, je z nich cítit pohlazení.  

…………………………………………………………………………………………………... 

Dobrý člověk odešel daleko od svého pole, aby padl na jiném. Kdesi v Srbsku. Jeho synek 

plakal, když milovaný tatíček odjížděl z poslední dovolené. Předtucha. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Pole, na kterém ulehl pod tíhou kulky, vonělo jinak než jeho. Chladná zem. Ticho.  

…………………………………………………………………………………………………... 

Žena se doma prohýbala pod tíhou práce. Hospodář chyběl. Kobyla se po něm ohlížela, když 

přivedla na svět hříbě. Hospodyně každé ráno stlala uplakaný polštář. Ta tíha. Ta bolavá 

bedra. „Františku, vrať se!“ Volala ho. Psala mu. „Je přece vojna! Nemohu, buď silná.“ Sám 

se trápil.  

…………………………………………………………………………………………………... 

Vánoce. Myslí na jejich teplý domov. Dřevěné trámy, teplá kamna. Žvýká kus vánočky, který 

mu přivezla polní pošta. Voní domovem. Kapky slz zdobí pohledy, které posílá. Třpytí se 

jako sněhové vločky. Dětem přibalí kaštany – nic jiného pro ně letos nemá. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Hlavně, aby byli zdrávi! 

…………………………………………………………………………………………………... 

Bůh dopustí, ale neopustí, píše své ženě.  

…………………………………………………………………………………………………... 

Bůh dopustil. Snad neopustil. Jak jinak by ta drobná krásná žena unesla tolik žalu, bolesti a 

zármutku? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Zůstala mu věrná. Dobře se postarala o děti i hospodářství. Po válce vystavěli nové chlévy.  

…………………………………………………………………………………………………... 

Ještě že František neviděl, když komunisté zabírali jeho pole.  

…………………………………………………………………………………………………... 

Bolavé 20. století.  

…………………………………………………………………………………………………... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kdo byl František Reindl 

František (celým křestním jménem František Jan Nepomucký) Reindl se narodil 8. 5. 1872 

v Dobřívě č.p. 5 na Rokycansku jako čtvrté ze sedmi dětí Josefa Reindla a Anny Nové. Josef 

Reindl pocházel ze starého selského rodu z Dobříva, kde byl v letech 1878-1884 starostou.  

František Reindl si odsloužil vojenskou presenční službu v letech 1893-1896 jako dragoun u 

c.k dragounského regimentu knížete Windisch-Grätze č. 14, u jeho 5. eskadrony v Dobřanech. 

Po návratu z vojenské služby v roce 1896 se stal členem místního sdružení dobrovolných 

hasičů v Dobřívě (byl postupně četařem, jednatelem, velitelem a od roku 1910 

místopředsedou). Dne 9. 7. 1904 se v Mirošově oženil s Annou Ungrovou, dcerou kováře 

z Hrádku, s níž měl pak dvě děti – Marii (nar. 22. 7. 1907) a Františka Josefa (nar. 1. 2. 1909). 

František Reindl převzal hospodářství v Dobřívě č.p. 5 značně zadlužené a technicky 

zastaralé. Prvním jeho významnějším počinem na hospodářství bylo v roce 1904 založení 

Parou mlátícího družstva s několika dalšími dobřívskými sedláky a zakoupení parní mlátičky. 

Krátce nato, v roce 1906, nechal v obytném stavení přestavět již nevyhovující černou kuchyni 

na tzv. šperovanou.  

V roce 1909, když už na statku probíhaly první významné změny, zemřel Františkovi 

Reindlovi otec a šest měsíců poté i matka. Od toho okamžiku zůstal na celé hospodářství sám 

jen se svou manželkou a dvěma malými dětmi. 

František Reindl byl také politicky aktivní, byl členem Českoslovanské agrární strany (v jeho 

dochované členské legitimaci se nachází členské známky z let 1908-1910) a minimálně od 

roku 1908 byl rovněž členem obecního zastupitelstva (výboru). O jeho opravdovém zájmu o 

obecní záležitosti a jeho odpovědném přístupu k nim vypovídá řada dochovaných dokumentů 

a osobních poznámek. František byl nepochybně i nadaným hospodářem. Spolu s dalšími 

členy dobřívského Parou mlátícího družstva (N. Ledererem z č.p. 4, J. Sedlákem z č.p. 6, J. 

Škardou z č.p. 67 a J. Uhrem z č.p. 8) zřídil v roce 1913 celkovým nákladem cca 3.000,- 

korun samotížný vodovod, k čemuž vypracoval projekt a dodal materiál ing. Jaroslav Matička 

z Prahy-Karlína. Pitná voda byla svedena třemi trativody z Františkova pozemku do jímky a 

dále rozvedena do statků (do chlévů i do kuchyní) členů družstva. Tím došlo k vybudování 

prvního vodovodu v obci. František Reindl investoval také do mechanizace a moderního 

vybavení svého hospodářství – tak např. jen v roce 1911 zakoupil Alfa separator na mléko a 

finančně nákladnější řetězovou pumpu na hnojůvku. K tomu byl nucen ještě finančně 

vypomáhat svému bratru Josefovi, lékaři, který koupil lázně ve Slatinicích. 

Když se konečně na statku začalo úspěšně hospodařit a postupně se likvidovala těžká břemena 

dluhů, vypukla 1. světová válka. Všichni muži do 42. roku věku byli mobilizováni. Františku 

Reindlovi bylo právě 42 let. Narukoval a byl přidělen k vojenskému zásobovacímu oddílu 2. 

kompanie, 65. batalionu c.k. zeměbrany v Berouně. Následně byl odvelen k Bratislavě, pak 

k Vídni a dne 6. 10. 1915 byl odeslán na srbskou frontu, z níž se nevrátil. V Srbsku zemřel za 

dosud neobjasněných okolností 10. 11. 1915, na den přesně tři roky před koncem války. 

V dobřívské obecní kronice z let 1914-1940 se uvádí, že zemřel při útoku na vrch Vrkostýn – 

„Byl střelen do krku a do pravé nohy“, a v kronice dobřívské obecné školy je napsáno: „Padl 

v Srbsku střelen ze stodoly zákeřně do hlavy; poslední okamžiky jeho života osladil mu jeho 

spolubojovník, šikovatel p. Helcl z Dobříva, který první do Dobříva o jeho smrti podal 

zprávu.“ Místo jeho úmrtí a posledního odpočinku však zůstává dodnes neznámé. 



Ediční poznámka 

Dopisy Františka Reindla z let 1914-1915 osvětlují často opomíjené, přesto zajímavé příběhy 

řadových nefrontových vojáků zeměbrany, kteří byli nuceni opustit nejen své rodiny, ale 

mnohdy i svá hospodářství, jejichž nelehká správa, včetně břemen povinných válečných 

odvodů, padla na opuštěné manželky a děti. Předkládané dopisy mají jistě význam také pro 

studium místní a regionální historie a v neposlední řadě i pro pochopení nelehkých životních 

osudů 20. století. 

 

Korespondence Františka Reindla se nedochovala v intaktní podobě. Její dochovaná část je 

v předkládané práci seřazena chronologicky. Jedná se nejen o vlastní, rodině odeslané dopisy 

Františka Reindla, ale též, byť výjimečně, o dopisy Františku Reindlovi doručené, zřejmě jím 

rodině předané při některé z návštěv Dobříva. Publikace je doplněna o cenné dobové 

dokumenty, které zapadají do kontextu událostí a témat samotné korespondence. Druhé 

doplněné a upravené vydání práce je rozšířené ještě o šest nově nalezených pohlednic 

Františka Reindla (nyní očíslovaných 6, 11, 13, 19, 26 a 36). 

 

Při zpracování edice textu dopisů byla striktně zachována jeho původní doslovná podoba bez 

jakýchkoliv editorských zásahů, takže zůstalo zachováno dobové použití interpunkce, 

pravopis i gramatika, včetně pravopisných a gramatických chyb. Doplněno bylo jen několik 

vysvětlujících poznámek pod čarou. Důvodem tohoto přístupu, který může ve svém důsledku 

čtenáře někdy rušit ve vnímání obsahu, byla snaha o maximálně autentické podání, 

dokreslující celkové obrazy osobností autorů dopisů i situací, za nichž byly dopisy napsány. 

Text korespondence byl na některých místech doplněn obrázky jednotlivých pohlednic a 

dopisů a publikaci obohatil i soubor především dobových fotografií. K objasnění 

příbuzenských vztahů pak slouží příloha v podobě genealogického diagramu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 dopisnice „Sirnaté lázně Slatěnice
1
 u Olomouce, Dr. Jos. Reindl, majitel“, poštovní 

razítko: Slatěnice, 18. VIII. 1914 

 

Ctěný pan 

Fr. Reindl, rolník 

Dobřív 

u Rokycan 

(Čechy) 

 

Milý bratře. 

Piš, co je s Tebou. Já nemám nikoho v lázních, jsem chudák. Dostanu 110 raněných. Je to 

hrozné. Pozdravuji Tebe i švagrovou srdečně. 

Tvůj upřímný 

DrJR.
2
 

16/8 14 

 

 

                                                           
1
 Dnes Slatinice. 

2 MUDr. Josef Reindl vystudoval v Praze nejprve gymnázium a v letech 1888-1893 i lékařství na Karlo-

Ferdinandově univerzitě. Působil pak jako lékař v lázních Slatinice, které později koupil. Jeho manželkou byla 

Kateřina, dcera Josefa Lhotáka rytíře ze Lhoty, malíře pokojů v Praze, a švagrem zakladatel moderní české 

farmakologie, MUDr. Kamil Lhoták rytíř ze Lhoty, otec předního českého výtvarníka Kamila Lhotáka. 



2 dopis v obálce, poštovní razítko: Beroun, 2. X. 1914 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová v Dobřívě č. 5. 

u Rokycan 

 

Drahá Ando! 

Přijmi srdečný pozdrav a políbení i s dětmi. Vzpomínám stále na Vás Jste-li zdrávi. Zdá se mě 

každou noc o Vás. Proto dejte jen pozor ať se Vám žádnému nic nestane. Nevím, zdali budu 

moci ještě přiject domů. Máme k očekávání každou chvílí, že odjedeme. Proslýchá se, že 

pojedeme do Tyrol na hranice italské ale myslím, že neví žádný nic. To je to nejhorší zde, že 

když již jdeme na dráhu, ještě nevíme kam nás povezou. 

Až někam dojedeme, pošlu hned lístek v něm se dovíš kde jsme když budeš číst začáteční 

písmena každé řádky od shora dolů. Nic veřejného se psát nemůže. Jsem chvála Bohu zdráv. 

Jste Vy také všichni zdrávi? Kdyby byl již jen konec. 

Budu vozit kufry (pakáž) důstojnické a kasu batalionu. Snad to bude lepší přece než nosit 

všecko na sobě. Myslím, že jich zůstane polovic na místě. 

Jest zde špatné počasí vzpomínám jak Jste daleko s prací. 

Zapoměl jsem Vám říct a prosím Tě Andulo nařiď Frantíkovi ať jezdí s burinou zpátky 

k pastušímu vršku ale ať dá i tam pozor ať tam ty koně neztrhne. Ať nenakládá mnoho do 

dvojích prken bude mít dost rač ať jede o dvakrát víc. 

Sama se také se vším nedři ať ještě také nelehneš pak by to bylo dodělané. Člověk jest celý 

pryč když si všechno předloží ale dovolání žádné. Proto buď na sebe a děti opatrná jinak si 

pomoci nemůžem  jen když dá Bůh zdraví. Nic netrvá věčně. 

Jsou zde již odvody. Včera 1.ho jich vzali přes 300 a budou narukovat 26. října. Vondrášek 

jde zase někam asi do Prahy. Jsem rád, že jsem již trochu usazen, to je ještě nejlepší když pak 

posílají jednoho z místa na místo. To aby člověk bláznil. Pozdravuj rodiče a švagrové 

v Hrádku a všechny známé. 

Líbá Tě a děti srdečně Tvůj upřímný František. 

Beroun 2/10 914 

 

Všechny známky nasvědčují, že válka bude brzo u konce. Kdyby to Bůh dal. 

Pozor na nemoce!!! 

 



Frant. Reindl 

K.K. Lst. inf. Baon. 2/65. Tren 

Beroun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 dopis v obálce, poštovní razítko: Beroun, 8. X. 1914 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5. 

u Rokycan. 

 

Drahá Andulo! 

S pohnutím přečetl jsem dopis od Tebe a nemůžu ani pochopit co takový bídák může provézt 

v takové chvíli jakou prožíváme my. Nezoufej však Bůh je spravedlivý, on dopustí, ale 

neopustí. Kdybych já nemyslel na Tebe a děti, nevím co bych zde provedl neboť nevíš co 

člověk zde musí vše zakusit. Když ten lump odejde, zjednej tam někoho a popros Otce ať jest 

nám nápomocen, vždyť snad to věčně nebude trvat. Knížka jeho jest u starosty, vejdi tam 

k němu a řekni mu co má přebráno a on to s ním sám musí vyřídit. Řekni, že má od martina 

do martina 200 Kor. a udej co má vybráno vezmi sebou knížku a když nebude jinak on mu 

zabaví a po případě prodá hadry ať zůstane lump zase nahý jako přišel k nám. Co s lumpem 

jiného. Vždyť on se zase někdo přihlásí. Ten lotr chce jen abys mu přidala on by rád zůstal 

sedět. Myslím, že tam někoho s dědečkem najdete kdo by Vám pomohl. Já bych jel rád se 

podívat domů ale nemohu dostat dovolenou jsme zde v tuze napnuté chvíli. 

Dnes ve čtvrtek ráno přisaháme a možno, že do neděle jsme pryč. Kam jedeme nevíme žádný, 

neví ani důstojníci. Až přijedem někam na místo, pošlu hned lístek abys věděla adresu. Dnes 

piš ještě adresu starou. Myslím, že se ten chlap hrubá z toho vyspal a že snad bude dělat dál. 

Napiš mě hned prosím Tě jak jste tam v tom, nemohu starostí ani spát. Dělejte holt co jen 

zmůžete a dejte prosím Tě na sebe pozor ať se Vám nic nestane. On snad se někdo vtípí a 

pomůže Vám něco udělat no a když né dělejte jen co zmůžete. Snad hlady neumřeme. Jen 

kdyby bylo již po válce a mohl jsem jít domů já si pak s chlapem promluvím ale tady nemohu 

nic dělat. Obrať se jen na starostu jak Tě z předu píšu a on to musí sprostředkovat. Řekni mu 

také, že nám ukrad to železo aby mu připočet 4 Kor. 

Tohle mu neodpustím, však já ho najdu až přijdu. 

Kdybych již nemohl přiject líbám Tě a děti srdečně a loučím se s Vámi drazí moji. Nevím co 

na mě čeká ale doufám v Boha, že se opět ve zdraví shledáme. 

S Bohem moji drazí na shledanou. Pozdravuj rodiče a všecky v Hrádku a všecky známé. 

Váš upřímný Frant. 

 



Od Vondráška jsem se dozvěděl, že mu psala Baruška, že prý Bohumil
3
 snad padl u Srbska. 

Chudáci. 

Dej prosím Tě na sebe pozor ať se Tě nic nestane, byli by jsme ztraceni a děti obzvláště. 

Zjednej si rači dyť se to zase zlepší. Doufejme v Boha! Piš hned co se děje. Mám velkou 

starost. 

S bohem drazí líbám Vás. 

 

Lituji Tě drahá! Vím jakou máš starost. Ale buď silná. Děláme všecko pro děti. Bůh nám zase 

pomůže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Bohumil Reindl byl synovcem Františka Reindla, synem jeho sestry Barbory a Václava Frumerta. Podle 

kartotéky padlých v 1. sv. válce Vojenského ústředního archivu zemřel nadporučík Bohumil Reindl (nar. r. 1886 

v Dobřívě), příslušník střeleckého pěšího pluku 8, 3. pol. set., dne 14. 9. 1914 v Parašnici v Srbsku. Pohřben byl 

téhož dne nedaleko Parašnice na rakouském břehu řeky Sávy „blíže býv. div. vel.“.  



4 pohlednice – fotografie skupiny vojáků zeměbrany s Františkem Reindlem (neprošlá, bez 

známky a bez adresáta) 

 

Drazí! 

Zasílám Vám náš kroužek. Zdali pak mě František s Mařenkou najdou. Ten vzadu k nám 

nepatří ten je na vartě
4
 zde. Dejte jednu našim do Hrádku a pozdravujte je. Budou-li psát 

Frantíkovi jestli již o něm vědí ať ho srdečně zdraví ode mne.  

Čekáme, že každý den odjedeme. Proslýchá se zde, že má být 20tého nějaká dohoda a pak že 

by se válčilo aneb by bylo po válce. Kdyby Bůh dal a vyšlo to kladně. Piš mě hned zdali to 

dostaneš a co je nového? P. Pelikána lituji. Líbá Vás všechny srdečně Váš František R. 

Dva obrázky nech doma. 

Beroun 12. X. 914 

 

Buďte zdrávi! 

Na shledanou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Z němčiny – hlídka / stráž. 



5 telegram č. 35, podán: Beroun, 18. X. 1914 v 09:18 h, přijat: 18. X. 1914 v 11:00 h 

 

Reindlová 

Dobřív 5 Mirošov 

 

Jedeme odpůldne dolu. Píši pošli Helcla
5
 ihned Bohem 

František 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Snad Václav Helcl z Dobříva, který později jako první podal do Dobříva zprávu o smrti Františka Reindla. 



6 pohlednice Pozsony
6
 – Pressburg., Ligeti – Aupark., poštovní razítko: Pozsony, 20. 10. 

1914; bez známky, v pravém horním rohu rukou napsáno Tábory pošta 

 

Ctěná paní 

Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. Čechy 

 

Drazí 

Srdečný pozdrav a políbení a srdečný pozdrav na všechny v Hrádku zasílá Vám Váš 

Frant. 

Prešpurk 20/10 914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Maďarsky Prešpurk, dnešní Bratislava. 



7 dopis v obálce, poštovní razítko: Pozsony, 22. X. 1914 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5. 

u Rokycan. 

Böhmen 

 

Milá Andulo a milé děti! 

Přijměte především srdečný pozdrav a vroucí políbení. Jsme teď od sebe tuze daleko. Jeli 

jsme z Berouna v neděli odpoledne o půl druhé a přijeli jsme sem až v úterý ráno. Nedovede 

si žádný představit kam vlak unese za dva dny. 

Jsem doposud chvála Bohu zdráv ale má starost jste-li Vy také všichni zdrávi? Co jsem zkusil 

to je již to vedlejší, kdož ví co všechno budeme muset zakusit. Helcl přijel sem ve středu před 

polednem, nevím jak mu to dopadne, přijde asi o hvězdičky. Měl jsem již koupený lístek 

v Král. Dvoře v Berouně stála patrola ta by nás byla nepustila a přišel Hrdek co bydlí u 

v Hrádku u Krňoulů a vyprávěl, že slyšel od lidí z dráhy, že se ráno v neděli nakládá trén
7
. 

Proto jsem se musel s kamarády vrátit a byla to vskutku pravda. V pondělí ráno od 4 hodin 

jsme nakládali na dráhu koně a vozy. Proto mě drazí odpusťte, že jsem nemohl domů dojít, 

nedovedete si představit jak mě bylo když někteří jeli domů a my jsme kráčeli zpět k Berounu 

a ještě k tomu jaké budoucnosti vstříc. Ležíme teď u Prešpurku v Uhrách ne však ve městě 

nybrž jsou zde baráky z prken v lese na vrchu jako je u nás za humny převážení. My jsme 

s koňmi od batalionu přes hodinu cesty a tam si musíme chodit pro jídlo. Jdeme půl druhé 

hodiny. To je vzácný oběd co? K snídani ani k večeři nemůžeme jít. Máme se zde špatně. 

Mináže nestojí za nic a v městě by člověk utratil mnoho. Všecko drahé až hamba. Sklenice 

piva stojí zde 12 krejcarů a je ještě mizerné. 

Prešpurk je krásné město lepší než Plzeň. Jsou zde samé vinice kolem města a dobré 

pozemky, tady by se to hospodařilo ale maďaři to neumí. Tady mít hospodářství tak velké 

jako doma tak by byl člověk bohatý. Je to zde hatlanina ale přece se s lidmi domluvíme. Leží 

zde vojsko všech národů. Z Haliče je snad zde všechno mužské pohlaví ti musejí robotit a 

snimi Bosňáci. Dělají po vrchách opevnění. Je jich zde tisíce. 

                                                           
7
 Archaický výraz pro vojenský zásobovací oddíl / dopravní útvar vojenské jednotky. 



Nevíme nic co bude dále, zůstaneme-li zde a nebo pojedeme ještě dále. Myslím, že tady 

landšturm
8
 soustředí a že nás poženou dál ale kam nevíme. 

Je zde již 18 batalionů to znamená 18.000 mužů. To jsou samí tátové v mejch letech. To je 

radost. Každý sotva chodí nedivím se, každy myslí co se děje doma. To se pak špatně 

vojákuje. 

Pišeš drahá Andulo o osobní dani z příjmu. Chceš-li jít na berní referát, ten je v Plzeňské 

bráně po pravu v tom velkém žlutém domě jak bejvala před lety pošta. Jest tam tabule (c.k. 

berní referát.) ale budeš to muset podat písemně on to napíše dědeček třeba sám z té knížky 

jak frantík objednal ale ať neopomene napsat v důvodech, že jsem na vojně. A nebo řekni 

někomu třeba Ledrovi on tě to také napíše. Zkrze tu podporu bude dobře když půjdeš na 

hejtmanství. Oni spíš něco dají. Nevím jak to budete teď dělat, franta půjde k odvodu a oni ho 

asi odvedou. Já si nevím rady komu by si řekla aby Tě pomohl, poraď se tam prosím Tě 

s dědečkem. Já jsem celý pitomý. Myslíme, že tyhlety budou odvádět za nás staré a my že 

půjdeme domů. Kdyby to Bůh dal. 

Jak pišeš o tom lístku na Frantika o zpáteční adrese: Špitál Krk unbekank. To znamená česky: 

„Nemocnice sborovému velitelství neznámá.“ Nechtějí si dát s tím práci aby ho vyhledali. 

Poslal jsem lístek z Vídně a jeden odtud dostali jste je? Jsou zde vidět rozličné věci Létají zde 

aeroplany a všecko má ráz válečný. Nemohu tomu zvyknout jsem stále myšlenkami u Vás 

doma. Kdy se sejdeme? to nemůžeme vědět to je u Boha. Jen kdyby to Bůh zkrátil. 

Pošlu Vám lístek často, jen mě také něco piš ať vim co se děje s Vámi. Buď prosím Tě 

trpěliva on dá Bůh, že bude zase dobře. 

Pozdravuj rodiče a všechny v Hrádku strýčka Pepíka a všechny známé. 

Vás všechny líbá Váš upřímný tatíček 

Na shledanou! 

Piš mě hned co nového! 

Prespurk 22/10 914. 

 

Jsem rád, že máte doma ten obrázek, kdybych já měl zde Váš bylo by me veselejc. Snad se 

zase shledáme. 

Adresa na druhé straně. 

 

 

                                                           
8
 Německy zeměbrana / domobrana. 



Frant. Reindl 

K.K. Landst. Batail. N
o
 65 II Comp. 

Trenn 

Prespurk 

Ungarn. 

 

O Helclovi neříkej žádnému nic! Mohl se také vrátit. Je na všechny staf štrafanzaige
9
 jdou 

k raportu a ono je to teď přísné. Až přijdu pak Tě povím co bylo. 

S bohem na shledanou 

 

přiložený útržek 

 

Nebudu-li moct poslat kliček od kufru tak ať dědeček odšroubuje zadu ty pantíky. 

Budu Vám psát hned a kdyby byla polní pošta, tak ze začátečních písmen od shora dolů se 

dočtete kde jsme. 

S Bohem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Německy trestní oznámení. 



8 Feldpostkorrespondenzkarte
10

, poštovní razítko: Rokycany, 7. XI. 1914 odesilatel: Jan 

Ungr, Hrádek u Rokycan 

 

pan 

Frant. Reindl 

K.K. Landsturm – Bataillon
11

 N
o.
 65. II. Comp. 

Prešpurk – Ungarn. 

 

V Hrádku 5. 11. 914. 

Milý švagře! 

Přijměte náš srdečný pozdrav. Musím Vám zdělit ač nerada o smutném osudu našeho 

milovaného Frantika. Ten již chudák dřímá ve věčném spánku. Byl raněn 17. září šrapnelem 

do levé ruky ramene a prsou byl odvezen do špitálu Krku, kdežto 20. září zemřel – tak daleko 

od nás – můžete si pomyslit jaké byli asi jeho vzpomínky.
12

 Náš hluboký žal se nedá vypsati 

však vy to nejlepší víte co jsme v něm stratily vzdyť jste jej znal. Ten krutý osud nás stíhá – 

sny snad to ani nepřežijem, alespoň kdybychom jej měli tady vedle Jeníka bylo by nám snáš 

ale tak daleko odtud. Dozvěděli jsme se to o dušičkách u sv. Jakuba
13
 ve špitále byl sním 

jeden ze Záluží ten nám to říkal. 

Srdečný pozdrav s milou vzpomínkou přijměte od Vašich milých z Hrádku. 

 

Včera to přišlo nám od Reg. dříve jsme tomu nevěřily 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Německy korespondenční lístek polní pošty. 
11

 Rakousko-uherská vojenská jednotka o velkém počtu mužů; nemá ekvivalent v současné české armádě. 
12

 František Ungr byl švagrem Františka Reindla. Podle kartotéky padlých v 1. sv. válce Vojenského ústředního 

archivu zemřel svobodník býv. střeleckého pluku č. 7, František Ungr (nar. r. 1886) z Hrádku u Rokycan, dne 

20. 9. 1914 v mobilní záložní nemocnici 3/8 v Grku, okres Mitrovica, ve Slavonsku (Višnjićevo). V databázi 

VHA téhož archivu je však uvedena odlišná příslušnost k útvaru rak.-uh. armády – k zeměbraneckému pěšímu 

pluku č. 7, a také odlišné, zřejmě chybné datum úmrtí – 29. 9. 1914. Byl pohřben dne 21. 9. 1914 na místním 

hřbitově v Grku.  
13

 Kostel se hřbitovem v lokalitě zvané Chylice mezi obcemi Hrádek a Mirošov na Rokycansku. 



9 Feldpostkorrespondenzkarte, poštovní razítko: Pozsony, 12. XI. 1914 odesilatel: Frant. 

Reindl. Presburg razítko: K. k. Landsturm-Bataillon N
o.
 65 2. Kompagnie. 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. České. 

 

Presburg 12/XI 914. 

Drahá Andulo! 

Dnes ve štvrtek dostal jsem od Tebe peníze za které Tě srdečně děkuji. Psal jsem lístek 

Josefovi který mě hned odpověděl a sděluje, že na Moravě zuří cholera a abych se dal hned 

očkovat. Proto drahá ženo Tě prosím kdyby se vyskytlo něco podobného u nás dej se očkovat 

i s dětmi. Nebo kdyby tam přišel p. doktor Pobuda
14

 dejte se očkovat ihned. Nečej až něco 

vypukne, pak by bylo třeba pozdě. Poslal jsem v pátek psaní. Dostala jsi jej? Odepiš mě na 

něj brzo. Dostal jsem také lístek od Bedřišky sdělila mě chudák smutnou zprávu o Frantíkovi 

kterého jsem chudáka oplakal. Bohumil padl v tom samém boji leží tam chudáci spolu. Na 

dva dni před pádem byl povýšen na hejtmana. Jsem celý zdrcený. Jsem tu již sám z naši 

rodiny –. 

Co dělají děti? Jste zdrávi? Pište brzy a hodně! Ten Šmolík je zde se mnou. Vždyť jí již psal 

kolikrát. Je zde také přeložen k trénu Čermák, co má sestřenici v Přívěticích. Pozdravuje Vás. 

Pište jen brzy ať Mařenka s Frantíkem také píší a hodně. Buďte zdrávi. Líbá Vás Váš tatí. 

S Bohem na shledanou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 MUDr. Vilém Pobuda, místní a báňský lékař ze Strašic. 



10 dopis v obálce, poštovní razítko: Pozsony, 17. XI. 1914 

 

Ctěná paní 

pí Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. České. 

 

Drahá Andula drahé děti! 

Dopis od Vás jsem obdržel v neděli ale nemohl jsem hned odpisovat tak piši až dnes v úterý. 

Měli jsme dnes totiž inšpecírunk od p. Excelence polního maršálka a to víš co je příprav. 

Dopadli prý jsme dobře. Přál bych Tě vidět ty staré táty jak se musíme ještě šponovat. Ale co 

platno, každý má stále myšlenky jen doma u svých a pak teprve přijde vojna. Oni ti páni 

vysocí důstojníci vidí dobře co je ale nám to již projde. 

Našeho drahého Frantíka jsem oplakal ale co si máme počít? Padlo jich tam již tisíce a jemu 

chudákovi byl souzen zrovna osud padnouti s nimi. Jak stále říkám: Nás nesmí minouti nic. 

Ubozí rodiče: Dovedu vycítit jejich žal a prosím Boha by jejich zármutek proměnil opět 

v radost. Škoda věčná našeho dobrého Frantíka. Těšil jsem se, až se sejdeme jednou opět 

doma jak si budeme vyprávět o válce co jsme kde zažili ale teď je již po všem. – Jsem tu teď 

z naší rodiny sám. Co na nás čeká? – To jsou stále moje myšlenky a při tom mám na mysli 

vždy Vás, moji drazí. Dá snad Bůh, že se sejdeme opět zdrávi. 

Zde v Pressburgu jsou denně tři i čtyři pohřby raněných vojínů. Jest zde raněných veliká síla. 

Pohřeb mají pěkný. Jde eskorta vojínů a vojenský kněz. Rakev vezou černými koňmi na 

pohřebním voze. Při pochování střílí vojáci společně tři salvi. Hrob má zde každý svůj. 

Obřady konají se jako v civilu. Před smrtí jest každý zaopatřen a při pohřbu obřady obvyklé. 

Jsou to pohřby jednoduché, krásné, ale dojemné. Zajisté měl i náš drahý Frantík tak krásný 

pohřeb. Proto nemyslete, že byl snad špatně pochován. Z nemocnice je vždy lepší pohřeb 

nežli zrovna na bojišti. 

Zde v Karpatech jsou hroby padlých Pruských vojínů v roce 1866 a uctívají je zde měšťané 

každý rok modlením na ty dny kdy padli. O dušičkách svítí na hrobech světla svíček jako na 

hřbitově. Spí zde také dobře. Zem Páně všude. Ve drahém Frantíkovi ztratili jsme mnoho. 

Buď však silná a potěš rodiče v jejich soužení. Proti osudu těžko bojovat. Bůh všemohoucí 

dopustí ale neopustí. 



Jak pišeš drahá ženo, že tě dal šafář jen desítku, to Tě dal sotva to, co jsem dal hotově na 

kolky. Vždyť já jím to neodpustím neboj se! 

Co se týče toho obilí pro erár, to se dát musí co vypadne na každou obec, né však zadarmo. 

Musíte dostat pěkně zaplacené a sice podle tarifu vysazeného státem. Za žito je v Čechách 

tarif za 100 kg Korun 22.- a za pšenici myslím Korun 28.- nebo kor 30.-. Proto řekni třeba 

Houškovi, ať se po tom poptají. Nic nedávejte zadarmo. Naplatíme se ještě dost až po válce. 

Teď stát nechce zadarmo ještě nic. To pojištění na stavení budeš platit u starosty on Tě pak 

zkáže, až dostane listy od berního úřadu. Ten list co dostaneš až zaplatíš dobře zkovej, kdyby 

se stal oheň ten musíme mít jinak by jsme nedostali pojištění. Zaplať pojištění hned. Dělá to 

myslím Kor. 23.91. Přijde také teď v listopadu to pojištění na povozy. Na to můžeš odepsat 

do Plzně, že jsem na vojně a že nemůžeš platit, podle toho co tě odepíšou se pak riď. Začátek 

prosince přijde to pojištění osobní. To aby si zaplatila dělá to Kor. 16.08. Kdyby se mě zde 

něco stalo tak bys brala aspoň nějakou částku. Adresu piš: 

Cť. ředitelství 

pojišťovny „Danubius“, inspektorát 

v Plzni 

Náměstí číslo? (bývá na obálce koukni se naň nevím jej? 

Děti chudáci píšou o kaštany, budu hledět jestli ještě nějaké nasbírám. My jsme dole ve městě 

s koňmi a tam na horu když přijdem tak se tam nemůžeme zdržet. Ostatně ani nemají tak 

mnoho chuti to nejsou ty pravé. 

Mařenko s Františkem! Jestlipak víte, že tady nemůžem dostat žádný cigareta. To je osud 

viďte? Aby jste mě je sem mohli přinést to by byla chuť. Jsem dětičky celý mrzutý. Jen kdyby 

už byl brzy konec. 

Pište zase brzo co je tam nového. Poslal jsem Vám před nedělí lístek dostali Jste jej? Děkoval 

jsem Tě drahá Andulo za peníze. Musím šetřit abych dlouho vystačil. Když je tady všecko tak 

drahé. Sirky stojí 3 hal. škatulka. Jste všichni zdrávi? Pište brzy mám starost o Vás! Dostal 

jsem lístek v pondělí od Houšky poslal mě pohled na náš les za fořtovnou. Nedělí už vejkaz? 

Pozdravujte ho ode mě a všecky známé. 

Já jsem chvala Bohu zdráv, bolí mě jen drobet za krkem. Jsem dnes nějaký pitomý, nevím ani 

co psát. Dejte jen na všechno pozor, ať ty děti nechodí blízko žentouru! Mám pořád nějakou 

starost. Pozdravuj všechny naše v Hrádku a líbá Vás všechny Váš upřímný tatí. 

Pressburg 17/XI 914. 

Piš jen zase brzo. 

 



11 pohlednice Pozsony – Pressburg., Savoy és Carlton szállók Petöfi szoborral., Hotel 

Savoy und Carlton mit Petöfi Denkmal., poštovní razítko: Pozsony, datum nečitelné; otisk 

téhož razítka i na vnější straně 

 

Ctěná paní 

pí Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. České. 

 

Drazí! 

Lístek jsem obdržel 18.ho. Mám radost, že jste všichni zdrávi. Jsem též zdráv. Poslal jsem 

psaní 17.ho dostalas jej? Začíná zde zima, veliká sněhová vánice. Myslím, že bývá zde tužší 

zima nežli u nás. Co je nového doma? Piš zase brzo. Pozdravuj rodiče v Hrádku a též všechny 

na hoře.  

Zdraví a srdečně líbá Vás všechny Váš tatí. 

Pressburg 19/XI 914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 dopisnice „Sirnaté lázně Slatěnice u Olomouce, Dr. Jos. Reindl, majitel“, poštovní 

razítko: Slatěnice, 21. XI. 1914 dvě razítka: Vereins-Reservespital vom roten Kreuz in Gross 

Latein b. Olmütz., Militärpflege. 

 

Pan 

Frant. Reindl 

K.k. Landsturm-Baõn 

N
ro

 65. 2. Kompagnie 

Presburg 

(Ungarn) 

 

Milý bratře! 

Lituji velice Bohumila. Piš mi, zdali také tam nepůjdeš. Vondrášek také nepíše. – Kdo ví, jak 

to tady s námi bude. Jsme dost na blízku. Srdečně Tě pozdravuji. 

Tvůj věrný bratr 

DrJReindl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 pohlednice Pozsony – Pressburg, poštovní razítko: Pozsony, 26. 11. 1914 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. České 

 

Drahá manželko a děti! 

Psaní od Tebe jsem dostal 25.ho a potěšil jsem se, že jste všichni zdrávi. Jsem též chvala 

Bohu zdráv. Jsou zde též velké zimy ode středy. Spíme ve veliké kůlně asi 60 metrů dlouhé a 

tudíž spíme jako vrabci v zimě. Bojím se nastuzení. Bůh ví jak bude dál, že přijdou ještě tužší 

mrazi. Co dělají děti? Nestůně žadný, že Mařenka nic nepsala? Pište mě zase brzy! Podruhé 

pošlu psaní, dnes nemám čas a zebou ruce. Přikryli Jste víno? Pozdravujte naše v Hrádku a na 

hoře. Myslel jsem, že mě Mařenka pošle nějaké cigarety Uherky a ona je ráda, že jim 

odvyknu. Jen mě nějaké pošli Mařenko! Nového nevím nic. Pište mě zas brzy, neboť se tím 

zde potěším. Pozdravujte všechny známé. Líbá Vás Váš tatí. 

Pressburg 26/XI 914 

 

 



14 dopis bez obálky 

 

Drazí! 

Zasílám Vám srdečný pozdrav a políbení a zároveň Vám posílám slíbené kaštany. Kaštany 

musíte upražit! Dejte je na plech třeba je s ním vstrčte do trouby, ale musíte každý naříznout 

neboť by Vám všecky vybouchali. Až si budete na nich chutnat, tak si vzpomeňte na Vašeho 

hodného tatíčka. To Vám posílám k Ježíšku jiného nemohu nic poslat. Chtěl jsem Vám poslat 

nějaké hrozny, ale z těch by byla kaše než by došli. Jablka máte doma lepší než jsou tady. 

Tady jsou kyselé. Budu mít letos špatné vánoce. Kdybychom byli aspoň v teple ale tady se 

neohřejeme nikde za celý den a v noci kor mrzneme. Dostali jsme rukavice s palcem tak nás 

tak nezebe. Na nový rok půjdeme všichni z mého roku k raportu, by nás pustili domů. Kdož 

ví, co nám řeknou. No ale snad to půjde již ke konci vždyť to trvá již dost dlouho. Přijdou-li 

tam ti vystěhovalci dejte pozor! Jsou samá veš. Zde je jich tisíce na práci v Karpatech. Mají 

zde takový kotel a v tom jim vypalují vši z obleku. Lezou po nich jako mouchy.  

Mařenko s Františkem! Pošlete mě za to nějaké cigarety Uherky a kousek housky. Mamince 

řekněte ať pošle pak později tatínkovi nějaký zlatník. Pozdravujte dědečka, babičku a tetičky 

v Hrádku a u Nesnídalů všecky. Koho pak u nás odvedli? Nepůjde Francek přece k asentu
15

? 

Zasílám Vám pohled na Pressburg. Musíte rozbalit! Pište hned zdali Jste to obdrželi. 

Líbá Vás všechny v duchu Váš upřímný ttíček. 

Pressburg 27/XI 914 

 

Kaštany peč jen co bude jádro měké, aby se nespálili. 
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 Archaický výraz pro vojenský odvod. 



15 Feldpostkorrespondenzkarte, poštovní razítko: Pozsony, 27. XI. 1914 odesilatel: Frant. 

Reindl Pressburg Mugam razítko: K. k. Landsturm-Bataillon N
o.
 65. 2. Kompagnie. 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě 

u Rokycan 

Král. České. 

 

Drazí! 

Zasílám Vám součastně bedničku. Jsem chvala Bohu zdráv. Pište mě zdali Jste to obdrželi. Co 

děláte? Jste zdrávi? 

Zdraví a líbá Vás všechny Váš upřímný 

tatí. 

Pressburg 27/11 914. 

 

 

 

 

 

 



16 dopisnice „Sirnaté lázně Slatěnice u Olomouce, Dr. Jos. Reindl, majitel“, poštovní 

razítko: Slatěnice, 1. XII. 1914 dvě razítka: Vereins-Reservespital vom roten Kreuz in Gross 

Latein b. Olmütz., Militärpflege. 

 

Pan 

Frant. Reindl 

K.ũ.k. Landsturm-Baõn 65 

2. Kompagnie 

Pressburg 

Ungarn. 

 

Milý bratře! 

Teď přišli raněni s hroznými ranami. Žena je v Praze, Anička zase se čeká. Cholery u vojska 

je v Olomouci asi 600. Pošlu Ti brzo zase 20 K. Navštíví Tě jeden můj pacient, 

Wachmeister
16

 Wasinger od trainu. 

Srdečně Tě zdravím. 

Tvůj DrJR. 
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 Rakousko-uherská vojenská hodnost strážmistr (u jezdectva). 



17 dopis v obálce, poštovní razítko: Pozsony, 7. XII. 1914 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. České. 

 

Drahá Andulo a děti! 

Přijmi srdečný pozdrav a vřelé políbení ode mne i s dětmi. Jsem chvala Bohu zdráv a doufám 

v Boha všemohoucího, že i Vy Jste všichni zdrávi. Dnes, v neděli dostal jsem od Tebe buchtu, 

jablka, dvě škatulky cigaret a dvě škatulky sirek. Buchta je dobrá, musel jsem dát po kousku 

kamarádům neboť již mě dali také koštovat kteří dostali již něco z domova. Až dostanou druzí 

dají také. Dělíme se zde bratrsky, neboť jsme všichni ztiženi stejným osudem. Čekáme jako 

malé děti že přijde den vysvobození ale nechce stále přijít. Jak to bude ještě dlouho trvat?  

Drahá Andulo! Čekám již kolik dní na psaní od Tebe ale nemohu se dočkat. Co se Tě tam 

prosím Tě stalo s tím lumpem? Ukradli prý nám něco s kovářem, je to pravda? Napiš mě 

dopodrobna co je s tím a jak se věci mají. Dozvěděl jsem se něco od Paška psala prý mu to 

žena. Tedy mě napiš co Franta provedl a zdali tam máš někoho za něj. Prý ho odvedli četníci. 

Bedřiška mě psala lístek a také udělala v něm poznámku o tom a že prý mě budeš Ty psát. Ty 

ses o tom ale ani nezmínila. Napiš mě tedy všechno obratem. Mám s tím starost. 

Byli jsme přes čtrnáct dní ve velké kůlně a zrovna zde byli veliké mrazi. Zkusili jsme jako psi. 

Spali jsme oblečeni i obuti. Teď jsme se přestěhovali do vesnice Lamače
17

 kde máme trochu 

lépe ale pěkné to není. Jen když zde zrovna tak nemrzneme. Je se z Presburgu asi dvě hodiny. 

Blíže jsme nemohli kvartýry dostat. Je zde všechno přeplněno vojskem. V Pressburgu byla 

ohromná drahota. Nepišete ani zdali Jste dostali kaštany a jak Vám chutnají. Dostali Jste je? 

Poslal jsem je již v pátek týden. Napiš mě tedy všechno obratem. Čekám na ten dopis jako na 

nevím co. Čím se tu má člověk potěšit, nežli se psaním od Vás. Jste všichni zdrávi? Co dělají 

naši v Hrádku? Piš ať je to cokoli, potěším se se vším co je od mých drahých. Kolik teď těch 

starých odvedli? Či ještě nebyli? Je zde také mladý Votrubec z Rokycan přijede prý mu sem 

paní o svátcích. Ti to mohou dělat. Šmolíkovi z Příkosic psala žena, že by sem s ní přijela ale 

co by to bylo platné, utratila by tím asi čtyři desítky a musela by ject zase domů sama. Snad 
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 Lamač je dnes jednou z městských částí Bratislavy. 



dá Bůh, že bude přece jednou konec a že se zase ve zdraví sejdeme. Napiš mě tedy hned Jste-

li všichni zdrávi a jak se věci mají s Frantou a máš-li tam místo něho někoho a vůbec co je 

tam nového. Prý tam zase spisují po druhé obilí? Nezapomeň na sebe! Udej, že potřebuješ 

raděj víc! Piš mě hned a napiš do podrobna co se u nás stalo nemohu se dočkat. Rád bych 

věděl co kovář, mizera nenažraný provedl. 

Pozdravuj tam všechny naše v Hrádku a všechny známé. Co dělají moje drahé děti. Moji 

drazí! Stýská se mě tuze po Vás, snad se tady umučím. Líbám Vás ještě jednou všechny 

srdečně a za zaslané srdečně děkuji. 

Váš věrný tatíček 

Lamač 6/12 914 

 

Dnes jsme byli v kostele, to bys koukala. Tady jsou lidé moc pobožný. 

Kamarádi chválili buchtu, umiš prý dobře kuchařit. Co je s podporou? 

Adresu piš tu samou jako dříve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Feldpostkorrespondenzkarte, poštovní razítko: Pozsony, 7. XII. 1914 odesilatel: Frant. 

Reindl razítko: K. k. Landsturm-Bataillon N
o.
 65. 2. Kompagnie. 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. České. 

 

Drahá Andulo! 

Píši Tě zároveň psaní, zapoměl jsem Tě napsat abys mě neposílala prozatím žádné teplé 

prádlo mám to ho zde zatím dost. Na daně bys mohla také něco dát, počítají z nich po novém 

roce velké úroky. Piš mě brzy co je nového a Jste-li všichni zdrávi. 

Líbá Vás srdečně Váš tatí. 

Adresu piš jako dřív. 

Lamač 7/12 914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 pohlednice Pozsony. Postahivatal., poštovní razítko: Pozsony, 8. 12. 1914 

 

Ctěná paní 

pí Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. České. 

 

Drahá manželko! 

Přijmi srdečný pozdrav a vřelé políbení i s dětmi. Musím psát znova, neboť jsem dostal psaní 

o den později než balík. Jsem rád, že jsem udělal dětem radost a že Jste všichni zdrávi. Co se 

týče kováře když je to dokázané chtěj náhradu neboť za to má. Je to hrozné co lidé dokážou, 

když není člověk doma a musí nasazovat život za ně. Poděkuji mu možná dopisem a přijdu-li 

ústně. Nešetři také, když oni nešetří nás. Tak oni lidé bohatnou. Starej se jen abys nějakého 

kočího dostala. Sama se dřít nemůžeš, není to možné. Zdraví a líbá Vás všechny Váš tati. 

Lamač 7/12 914 

Jsme dosud v klidu. 

 

 

 

 



20 dopis bez obálky 

 

Draze milovaná ženo a děti! 

Přijměte především srdečný pozdrav a vroucí políbení. Peníze 20 Kor. dostal jsem v pondělí 

dne 13. t.m. a psaní dnes 16.ho, čekal jsem s odpovědí poněvadž jsem věděl, že dostanu dnes 

psaní. Čekám vždy na něj ve středu a ono skutečně také přijde. S psaním i s penězi jsem se 

velice potěšil a děkuji Tě za ně srdečně. Jsem rád, že Jsi dostala člověka, neboť sama 

s dědečkem rozhodně zůstat nemůžeš. Co by jsme si potom začli, kdyby Jsi i Ty namohla. 

Dejte si však pozor než ho poznáte co je v něm. Mnoho-li Jsi mu dala služby? Jen ať dá 

prosím Tě pozor na tu kobylu. Byla by jí věčná škoda kdyby se jí něco stalo. Kdyby Jsi šla do 

Rokycan viřiď p. zvěrolékaři pozdrav ode mě a srdečný dík za přimluvení. Jen kdyby toho 

dali víc. Kdyby Jsi mohla vejít k Rokyckýmu purkmistrovi Anichobrovi
18

 ten by Tě vymohl 

větší podporu. Ta Šmolíková z Příkosic tam také byla a bere prý 3 Kor. denně. Když 

přiznáváte to obilí nezapomeň na domov. Co se spotřebuje doma nedonutí Tě žádný abys 

musela dát. Když chceš poslat housku budu rád a nějaké cigarety s radostí přijmu. Tady se 

cigarety dostanou dostanou jen drahé a ty nestojí za nic. Nejlepší jsou naše České. Proto se 

těším předem. 

Buďte o svátcích veselí a vzpomeňte si na mě. Já budu mít svátky špatné, ale co platno, snad 

budou mít naše děti pak lepší časy v pokoji. Máme zde supernaci
19

. Teď je 10 hod. a ve 3 hod. 

budeme zase vstávat. To je tak stále. Již jsme tomu trochu zvikli. Proto se nezlob, že tak 

špatně píši, mám kvalt. Poproš tatínka a že ho také prosím, aby nás neopouštěl a všiml se toho 

člověka, aby zase něco nevyvedl. Josef mě píše, že tam teď přišli ranění s hroznými ranami. 

To jsou samé takové zprávy. My jsme zde stále v bezpečí ale myslíme, že již ne na dlouho. Tu 

housku dobře zapakuj, teď před svátky ty balíky moc zkusí. 

Pozdravuje Vás Toník Čermák co má sestřenici v Přívěticích. Jsme tady spolu. Ten povídá o 

Ance a o všech. Copak je s Přibylem Josefem? Je na vojně či doma? Piš mě zase brzo a napiš 

mě jak se Tě ten nový kočí drží a všechno co je nového. Potěším se se vším jen když je to od 

mých. Jen když Bůh dává a Jste zdrávi. Dětičky jen buďte hodni a o Ježíšku si vzpomeňte na 

tatínka a pište mě co Vám Ježíšek nadělil. Pozdravujte rodiče a všechny v Hrádku a všechny 

známé. Líbá a zdraví Vás všechny Váš upřímný a věrný tatíček. 

Odpusťte nemám čas. Pište hned. 

Lamač 16/12 914. 
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 Jan Anichober (1849-1924) byl starostou města Rokycany v letech 1888-1919. 
19

 Subordinace / podřízenost. 



21 dopis v obálce, pravý horní roh obálky se známkou a razítkem ustřižen, ústřižek 

dochován – na něm poštovní razítko s nečitelnou lokalitou a datem: 20. XII. 1914 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. České. 

 

Drahá Andulo a děti! 

Především přijměte srdečný pozdrav a políbení. Jsem chvála Bohu zdráv, což i Vám všem od 

srdce přeji. Dnes v neděli dostal jsem housku, 2 škatulky cigaret a dvě sirek a cukrové 

kousky. Děkuji Vám za všechno upřímně. Houska je velice dobrá. Dal jsem koštovat 

kamarádům a chválili, jak prý umíš strojit. Není prý přes českou kuchařku. Tady jsou 

čvorchny. Neumí uvařit nic. Kaprál
20

 Tě pozdravuje a máš prý po druhé upéct tu velkou tak 

jako jsou ty kousky. To věřím. 

Co se týče toho Šístka, dej mu asi dva metráky slámy. Půjčil mě tenkrát dlouhou na vázání 

ječmene loni, měl ji tenkrát u učitele Sedláka. Chtěl jsem mu ji dát hned loni, ale on jí nechtěl 

až prý ji bude potřebovat že se o ni přihlásí. A teď ji potřebuje zrovna kdy nejsem doma. 

S tím lumpem si nedělej žádný starosti. On si to rozmyslí aby něco takového provedl. Byl by 

hned v kontrabantu. A s tou smrtí si to taky prosimtě rozmysli. Nevíš ani jak je mě když něco 

podobného od Tebe čtu. Aby si věděla co já všecko musím zde přestát a jakou velkou 

příležitost mám, že bych se mohl na ráz zbavit života, pak bys viděla jakou sílu člověk má 

když si vzpomene na ubohé děti které ještě nic netuší. Radím Tě vždycky: Buď silná a všecko 

k vůli našim dětem překonáme. Bůh nebeský dá, že přijdou zase lepší časy a že bude zase 

svatý pokoj. Kdyby sem něco skrze Frantu přišlo, buď bez starosti, že bych mu to opepřil. 

Když vzal sebou moje boty, a snad by je nechtěl dát zpět, nech si za rukou jeho oboje perka. 

Kdyby si něco zpozorovala, že by se Tě chtěl motít dej to hned četníkům zkrze starostu a ty 

už se o ostatní postarají. Jen se zbytečně nestrachuj. Jak se máte? Jste zdrávi? Zde v Lamači 

jsou slováci ale jsou o padesát let zpátky. 

Piš mě zase brzo co je doma nového. Jak bude po svátcích poslal bych třeba domů prádlo 

k vyprání ale nevím jaké to bude. Je to nějaké opšuklé.  
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 Rakousko-uherská vojenská hodnost odpovídající dnes v české armádě asi desátníkovi. 



Pozdravuj rodiče a všechny v Hrádku a všecky známé. 

Líbá Vás všechny upřímně Váš upřímný tatí. 

Lamač 20/12 914 

 

S Bohem na shledanou! 

Helcl dostal 4 neděle. Ale žádnému ani muk! Kdo ví budou-li to sedět. Dostali všichni stejně 

bylo jich 68. 

Můžeš dát Šístkovi asi 16 balíků slámy a dej mu třeba půl ovesné a půl ječné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 vánoční pohlednice „Herzliche Weihnachtsgrüe“ s motivem vojáka stojícího na stráži 

v zasněžené krajině a vzpomínajícího na svou milou, obrázek v originále signován LD „J. 

Kränzle Wien“, poštovní razítko: Pozsony, 21. XII. 1914 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. České. 

 

Drahá Andulo! 

Přiblížili se svátky Vánoční kdy těšíval jsem se v kruhu svých drahých. Letos však Osud 

nedopřál mě abych tyto svátky užil s Tebou mezi svými. V daleké cizině vzpomínati budu na 

Tebe a naše drahé dítky. Bůh milostivý popřeje nám, že druhé svátky slaviti budeme pospolu 

v naší milé chatě. Přeji Tě šťastné a veselé svátky a šťastný nový rok. 

Přijmi srdečné políbení od Tvého věrného Frantíka 

V Lamači dne 20. pros. 1914. 

 

 



23 vánoční pohlednice s motivem dvou, v zasněžené krajině klečících dětí modlících se za 

tatínka – vojáka, obrázek v originále signován PD „J. Kränzle Wien“, poštovní razítko: 

Pozsony, 21. XII. 1914 

 

Milý 

František a Mařenka Reindlovi 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. České. 

 

Drahé děti! 

Přiblížili se svátky Vánoční ve kterých těšíval jsem se s Vámi. Letos však Bůh milostivý 

dopustil, že musím býti daleko od Vás. Budu vzpomínati daleko v cizině na Vás a na 

maminku. Buďte hodní a zajisté Vám i letos Ježíšek něco nadělí jako vždycky. Pište mě pak, 

co Vám hezkého nadělil. Přeji Vám šťastné a veselé svátky a šťastný a veselý nový rok. 

Líbá Vás srdečně Váš upřímný tatí. 

Lamač 20/12 914 

 

 



24 vánoční pohlednice s interiérovým vánočním motivem s manželkou, dvěma dětmi a 

jejich babičkou vzpomínajícími na tatínka – vojáka, obrázek v originále signován LD „J. 

Kränzle Wien 1914“, poštovní razítko: Pozsony, 21. XII. 1914 

 

Ctěný pán 

pan Jan Ungr
21

 

t. č. v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. České 

 

Drahý tatíku! 

Šťastné a veselé svátky a šťastný a veselý nový rok přeje Vám Váš upřímný 

František Reindl 

Lamač 20/12 914. 
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 Tchán Františka Reindla. 



25 dopis bez obálky 

 

Drahá manželko a děti. 

Přijměte nejprve srdečný pozdrav a vroucí políbení ode mne. Psaní od Tebe jsem dostal a 

velice jsem se potěšil, obvzláště mě těší ten lísteček přiložený a jsem rád, že mě přece 

uznáváš. Musel jsem plakat. Kdyby nám jen Bůh popřál té radosti aby jsme se ve zdraví sešli 

a mohli se milovat znovu jako holubi. Ztýská se mně velice. Ani Tě to nemohu vypsat. 

Toto poslední psaní dostal jsem již ve Vídni. My jsme totiž přesídlili a sice o 50 kilometrů 

blíže k domovu. Z Pressburgu jeli jsme v pondělí ráno a přestěhovali jsme se po dráze do 

Vídně do XXI okresu (Floridsdorf.) Tady jsme již jako doma proti té padávii. Jen kdybychom 

zde již zůstali, než půjdeme domů. Tady spíme zase jednou v cimře ve které sem nespal co 

jsem z domova pryč. Spíme ovšem na zemi na slámě. Píšeš na lístku že mě posíláš prádlo. To 

jsem ještě nedostal, Bude to muset jít z Uher zpět do Vídně za námi. Až to dojde budu Tě 

hned psát. Možná také, že to dostaneš zpátky jestli v Presburku pošta se nebude ptát na 

velitelství kam jsme jeli. No jen když se to neztratí. Drahá Andulo, píšeš, že by Jsi dostala 

snadno teď slušku. Kdyby si dostala nějakou šikovnou, jsem Tě tou radou vezmi si jí. Vyplatí 

se to lepší nežli si na vše jednat. Lidi jdou z práce domů a ve stavení Tě žádný nic nepomůže. 

Ten kočí kdyby se Tě trefil šikovnější vezmi jej také a tohohle mužeš pustit. Je to tak soužení 

když si musíme jen dopisovat. Kdyby si platila kováři účet, odraž mu 3 Koruny od toho vápna 

co jsme mu vozili ze štací na pole do ameriky
22

. U koláře toho mnoho není a u sedláře bude 

něco přes 10 zl. když mu budeš platit tak si nech potvrdit účet. Tomu Opatrnýmu nevzkazuj 

nic on je to pantáta štípálek on by Tě moh ještě žalovat je to u něj koupit. Pouskovi to mužeš 

říct. Krňoulka ta ať si jen zpraví sví má toho tak nejlepší. My se ještě spolu sejdeme já jí také 

poděkuju. Je holt to hloupá ženská ta bude svědčit každému. U Cíglera máme chomoutek 

jeden s krouškama na prostraňky. Já myslím že se dlužil jen jeden. Snad by Tě ho neupřel. 

Nebo to nech až bych přišel domů. Má viset u nás nebo tam. Pišeš, že u nás napadlo o štědrý 

den moc sněhu. V Uhrách celý svátky pršelo jen se lilo. Zde ve Vídni neleží také žádný sněh. 

Jen kdyby už byl konec války. Co pak dělají děti? Jen buďte hodni až přijdu domů já Vám 

zase něco koupím. Děti zlatý aby Jste viděli Vídeň to by Jste koukali.. Dostali jsme také 

Ježíška. Každý pět doutníků Kuba a čtyři olejové sardinky a každý housku trochu větší než 

dělali doma Karásky. Nebyla však dobrá. Tady to neumí. Zlatý tvóje ruce na kuchaření. Jen 
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 Amerika – název pole ležícího po obou stranách silnice z Dobříva do Hůrek. 



kdybych už Tě mohl obejmout moje zlato drahý. Jsem hubený ani mě nepoznáte. Spadli jsme 

se tady všichni. 

Přeji Tě drahá ženo i dětem našim šťastný a veselý nový rok. Viřiď i upřímný pozdrav a 

políbení našim v Hrádku. 

Líbá Tě i děti Tvůj věrný František. 

 

Děkuji našim za lístek. 

Adresa 

Fr. Reindl 

K.K. Lst. Baon. 2/65 

Train. 

Vídeň XXI Bezirk 

Vídeň 30/12 914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 pohlednice Wien, Mariahilferstrae mit Obelisk, poštovní razítko: Wien, 4. 1. 1915 

 

Ctěná paní 

pí Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Král. České. 

 

Drahá Ando! 

Přijmi ode mne srdečný pozdrav a políbení upřímné i s dětmi. Dnes v pondělí dostal jsem 

housky a prádlo děkuji Tě srdečně. Jsou dobré. Mařence a Františkovi pusu posílám za 

cukroví ze stromečku. Až se mě to hodí pošlu domů prádlo a něco Vám také pošlu. Dědečka 

srdečně pozdravzjte. Budu psát psaní, dnes nemám čas. Ve Vídni je lepší nežli v Uhrách. Co 

děláte? Jste všichni zdrávi? Piš mě brzo zase! Zdrav všechny naše. Líbá Vás Váš tatí. 

Vídeň 4/1 915. 

F.R. Lst. Baon 2/65 

Vídeň XXI. 

Housky byli v Presburku a šli zpět do Vídně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 Feldpostkorrespondenzkarte, poštovní razítko: Wien, 14. I. 1915 odesilatel: Frant. 

Reindl, K.K. Lst. Baon No 65, Train Prov. Kancl., Vídeň XXI razítko: K. k. Landsturm-

Bataillon N
o.

 65. 2. Kompagnie. 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy 

 

Drahá Ando! 

Přijmi srdečný pozdrav a vroucí políbení i s dětmi. Čekám stále od Tebe nějaký dopis ale 

nejde. Co se Vám tam stalo že nic nepíšeš? Odepiš mě hned, mám starost, že se Vám něco 

stalo. Dnes mě přišla bednička od Josefa kterou mě poslal před svátky. Bylo vše zkažené, 

musel jsem to zahodit. Kompanie
23

 šla na vartu na čtrnáct dní, myslím, že zde psaní od Tebe 

někde vězí. Zběhal jsem již všechny kanceláře a nemohu se nic dopídit. Adresu piš, F.R. 

K.K. Lst. Baon No 65 

Train, Prov. Kancl. Vídeň XXI 

Líbá Vás Váš tati. 

Vídeň 13/1 915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Německy rota / setnina. 



 

Rodiče Františka Reindla, Josef Reindl (1836-1909) a Anna, rozená Nová (1841-1910), někdy na konci 19. 

století. 



 

Vojáci 5. eskadrony c.k dragounského regimentu knížete Windisch-Grätze č. 14 v Dobřanech někdy mezi 

roky 1893-1896 (František Reindl na fotografii stojící čtvrtý zleva v prostřední řadě). 

 

Výřez z předchozí fotografie (František Reindl na snímku uprostřed). 



 

Hasičský sbor v Dobřívě 15. 12. 1902 (František Reindl na fotografii sedící druhý zprava, na uniformě je 

patrné vyznamenání – zřejmě jubilejní medaile 1898 k 50. výročí panování císaře Františka Josefa I.). 

 

Vojáci c.k. zeměbrany v Berouně v září / říjnu 1914 (František Reindl na fotografii stojící zcela vpravo). 



     

František Reindl (výřez z předchozí fotografie). Vdova Anna Reindlová, roz. Ungrová (19.12.1924). 

 

Děti František ml. a Marie Reindlovi kolem roku 1914. 



                   

F. Reindl ml., vojín Pěšího pluku 38 (1929).  Marie Reindlová (19.12.1924). 

 

 Chalupa č.p. 5 v Dobřívě v roce 1923 (na fotografii je v šátku zachycena vdova Anna Reindlová a vedle ní 

její děti Marie a František ml.). 



 

Hrobka rodiny Reindlů v Dobřívě se jmény rodičů, manželky a dětí Františka Reindla. 

 

Zákopový prsten z 1. světové války s vyrytými letopočty „1914“ a „1917“, který byl nalezen na půdě 

obytného stavení č.p. 5 v Dobřívě v červenci roku 2014, právě v době 100. výročí začátku 1. sv. války.  



28 dopis v obálce, poštovní razítko: Wien, 25. I. 1915 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

Dobřív č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Drahá Andulo a drahé děti. 

Přijměte ode mne srdečný pozdrav a v duchu políbení. Jsem chvala Bohu zdráv což i Vám 

přeji od srdce. Dostal jsem drahá Ando od Tebe psaní v pátek večer a lístek v sobotu o den 

později. Lístek zase někde cestoval. Dostal jsem ho až šestý den a psaní již druhý den. 

Nemohu si vysvětlit drahá ženo proč pořád pláčeš od toho času, cos dostala ode mě poslední 

psaní. Ublížil snad jsem Tě v něm? Jestli ano odpusť mě prosím Tě ono by nebylo divu vždyť 

nemá již člověk ani hlavu na svém místě. Já myslím však, že jsem Tě nic zlého nepsal. Lituji 

Tě drahá Andulo stále a vím dobře co musíš doma zakusit, ale co můžu dělat. Kdybych se na 

hlavu postavil, žádné dovolání. Jsem ovšem zde ale myšlenky jsou stále u Vás, moji drazí. 

Kdy nás Bůh již vysvobodí? 

Snášej trpký osud se mnou moje drahá Aničko a doufejme, že se opět jednou sejdeme a pak 

nám nastanou zase lepší časi. Buď prosím Tě na sebe opatrná a zjednej si na práci. Byli by 

jsme ztraceni kdyby Jsi měla ještě Ty se rozstonat. Myslel jsem, že tu holku máš a kočího také 

a Vy jste zatím sami. Jste tam chudáci ubozí jako já tady. Prosím Tě Aničko, vem si někoho, 

nemůžete to sami zastávat. Teď přes zimu se budete dřít sami a z jara dáš tu samou službu 

když si někoho vezmeš. Podle psaní vidím, že sem nepřijedeš. Nenutím Tě, poněvadž vidím, 

že by to byla veliká oběť od Tebe a když si s dědečkem sama je to vůbec nemožné ale 

nedovedeš si představit jak jsem se na Tebe těšil. Tak jako malé dítě. A teď mě to tak skoplo. 

No jaká pomoc. Radost ta mě nepřijde, spíše vždy žalost. Dej se aspoň fotografovat s dětmi a 

pošli mě podobenku ať mám aspoň útěchu když se na Vás podívám. Nezapomeň a pošli mě ji 

brzo. Dá zase Bůh, že Tě ta bolest z nohou přejde ale obouvej se dobře! Mohla bys mít 

památku. Mě také bolí nějak nohy a zase ramena a pořád něco. Když si člověk ztěžuje u 

doktora, ten řekne jen „tas ist nichts“
24

 a je člověk odbytej. Jsme zase přestěhovaný. Strčili 

nás za Vídeň s koňma. Jsme v prkenných barácích. Je to psota, že již nemůže být lepší. Nediv 

                                                           
24

 Německy „to nic není“. 



se prosím Tě, že je to špatně napsané. Nemáme to ani kde napsat. Mináž zde nemáme, 

musíme si koupit vždycky něco v hospodě a dostanem na to 94 haléřů. To je na celý den na 

jídlo a na chleba. Musíme holt podle toho jíst. To víš co dnes koupíš za 47 krejcarů. 

Bochníček chleba asi ½ kg stojí 23 kr. a to máš tak se vším. Jsme zde v polích o samotě. Do 

vesnice máme as jako na Pavlovsko a do Vídně as 1 ½ hod. Jezdíme však Vídní skoro denně. 

Řekni tam Aničko Uhrovi nebo Dezortovi ať se na tu hřebici
25

 podívají a mohli by jí trochu 

otahávat. Budu muset také některému zkrz to dopsat. Jen kdybych měl čas a kde. Myslel jsem, 

že budu zatím doma a zatím se trápím ještě zde. Lituji Tě drahá Aničko jakou musíš mít 

starost ale buď prosím Tě silná. Děláme to pro děti. Já se zde snad usoužím. Když si na 

všechno vzpomenu nevím kde mám hlavu. Jen ať dají pozor ať je žádného neuhodí a ať Vám 

řeknou co si máte připravit. Dědečka pěkně prosím jen ať jí nepročíhá. Připravte si čistou 

kaničku bílou a nožíky na pupík. Jen potom zavolejte některého co už měl hříbata, vždyť snad 

mě to každý udělá. Jen ať dají pozor.  

Ten Kverka to je náš kaprál. Šmakuje mu vždycky houska od Tebe. Tak prý Tě musím 

poděkovat. Teď mě zatím neposílej nic ani housku je to sem nepříležité. A o peníze Vás 

nemůžu pořád odírat. Máte kam dávat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Klisna, která dosud neměla hříbě. 



29 Feldpostkorrespondenzkarte, poštovní razítko: Süssenbrunn 30. I. 1915 odesilatel: 

Frant. Reindl razítko: K. k. Landsturm-Bataillon N
o.
 65. 2. Kompagnie. 

 

Ctěná Paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

Čechy u Rokycan 

 

Drahá Andulo a děti! 

Předem přijměte srdečný pozdrav a v duchu políbení. Jsem zdráv což i Vám přeji od srdce. 

Jste Vy také všichni zdrávi? Co děláte a jak se máte? Frantíkovi přeji mnoho zdraví a štěstí 

k jeho narozeninám. Jsou zde teď velké mrazi. Psal jsem Tě v pondělí a ještě nemám od Tebe 

dopis. Dostalas jej? Pozdravujte dědečka a všecky naše. Tebe i děti líbá upřímně Váš tati. 

Gerasdorf 30/I 915. 

 

Pište brzy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 dopis v obálce, poštovní razítko: Süssenbrunn, datum nečitelné 

 

Ctěná Paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy 

 

Drahá Andulo a drahé děti! 

Přijměte ode mne srdečný pozdrav a vroucí políbení. Psaní od Vás jsem dostal a velice jsem 

se potěšil. Dostal jsem také housky a děkuji Vám za ně mnohokrát. 

Děkuji také mnohokrát dědečkovi za přiložený dopis. Velice jsem se potěšil neboť vidím jak 

se dědeček o nás stará když já nejsem doma. Až Bůh dá a přijdu zase jednou domu já mu to 

všechno oplatím. 

Je to na nás osud, že nás to muselo zrovna potkat, proč to nepočkalo po novém roce mohl 

jsem být všeho zproštěn. 

Housky jsou moc dobré jen kdyby bylo k nim také dobré kafe. To však nám zde schází. Když 

nějaké dostaneme je to jenom brynda. My zde totiž teď menáž nemáme, dostáváme denně 75 

kr za všechno totiž na menáž chleba i lehnung
26

. Je to na dnešní drahotu velice málo. Stojí 

tady bochníček chleba asi tak velký jako ty děláš prostřední točánku 24 krejcarů. Minulý 

týden stál ještě 20 kr. 

Ve středu nebo ve čtvrtek půjdu říkat o urlaub
27

, já mám nějaké silné tušení, že ho dostanu. 

Kdyby mě dali jenom na dva dni tak bych se jel na Vás podívat. Již se mě to zdá věčnost co 

jsem Vás neviděl. Jel bych z Vídně v sobotu večer v 9 hod. a byl bych v Mirošovech v 8 hod 

ráno od Nezvěstic. Ten vlak přijede od Vídně do Plzně po 7 hod tak myslím, že bych měl do 

Mirošov spojení. O té nemoci mě sem nepiš nic. To není jen tak, než bych přijel domů, měla 

bys tam četníka na přezvědy a potom bys mohla být ještě trestaná. Dostal jsem také včera 

lístek od Ludvíka. Také si ztěžuje na to. 

Ve středu ráno narazil zde za Gerasdorfem rychlík na osobní vlak, byla to strašná podívaná 

jak to bylo rozmlácené. Viděl jsem jednoho mrtvého důstojníka a vojáka ve voze. Osobní vlak 

vezl totiž raněné vojáky. Vlaky jeli směrem od Brna do Vídně. Dostanu-li odláb, budu Vám 

ještě psát lístek do neděle kdy bych určitě přijel a nedostanuli, tak také. To by mě však 

                                                           
26

 Německy vojenský žold. 
27

 Německy dovolená. 



mrzelo. Mařenko pozdravuj pana učitele Pinkra
28

 a velebného pána také. Líbí si mě od tebe 

psaní. Hezky pišeš, jen se dobře uč a poslouchej maminku a Františku Ty buď také hodný a 

poslušný až přijdu domů z vojny já Vám pak něco koupím hezkého. Tady nemůžu nemám. 

Nového zde není nic. Nevím ani co bych ještě psal. Já se těším, že se v neděli uvidíme jestli 

nám to zase nezklapne. Tady je to každou chvíli jinak. 

Pozdravujte dědečka a že mu mnohokrát děkuji za dopis a všecky naše. Sami přijměte srdečný 

pozdrav a v duchu Vás všecky líbá Váš upřímný tatíček. 

Gerasdorf 8/2 915. 

 

Budu Vám psát lístek hned, co mě řeknou. Zebou mě již ruce proto tak škrábu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Emil Pinker byl učitelem dobřívské obecné školy a poté, co řídící učitel Jan Sedlák nastoupil vojenskou službu 

při mobilizaci v roce 1914, byl pověřený jejím řízením. Sám pak nastoupil vojenskou službu dne 1. 2. 1915. 



31 korepondenční lístek, poštovní razítko: Süssenbrunn, 10. II. 1915 

 

Ctěná Paní 

Anna Reindlová 

V Dobřívě č. 5 

U Rokycan 

Čechy 

 

Drahá Andulo a děti! 

Přijměte ode mě srdečný pozdrav a vroucí políbení. Dovolenou jsem dostal, ne však na 

dlouho. Nemohu však ručit aby se to ještě nezkazilo. Myslím, že přijedu v neděli ráno v 8 hod 

do Mirošov od Nezvěstic. Možno též, že až v neděli večer. Kdyby chtěli jít děti naproti, půjdu 

za potůček a nade mlýn. Buďte zatím zdrávi a zdravte všecky naše. Líbá Vás Váš upřímný 

tati. 

Gerasdorf 11/2 915. 

 

 

 

 

 



32 dopis bez obálky 

 

Draze milovaná Aničko a děti! 

Přijměte ode mne předem srdečný pozdrav a vroucí políbení. Na místo dostal jsem se šťastně. 

Jeli jsme ještě z Vídně sem ½ hod. směrem ke Krakovu, stálo to jen 7 ½ kr. a měli jsme 

z dráhy as tak daleko jako od nás do mlýna. Byl jsem rád, že jsme měli spojení, to bych se byl 

s tím rancem podřel. V 8 hod ráno byli jsme již na místě. Měl jsem cestu smutnou. Viděl jsem 

Vás stále před sebou moji drazí. Je to loučení. Plakal jsem až do Nezvěstic. Tam již čekal ten 

kamarád ze Šťáhlav tak mě trochu upokojil. Potěšil jsem se drahá ženo velice, předně že Jste 

všichni zdrávi a pak Vám jde všechno pěkně jako bych byl doma. Prosím Tě drahá Ando jen 

dejte pozor ať se Vám nic nestane aby jsme se ve zdraví opět shledali. Dá Bůh, že to již tak 

dlouho trvat nebude. Nevzpoměl jsme pohnutím na všechno, proto Tě hned píši. Dej si prosím 

Tě hned do mlýna toho žita raděj víc ať máte co jíst. A z toho prasete neprodávej nic, bude 

sádlo velice drahé. Tady stouplo přes neděli o 60 kr. na kilgr. Pozdravuj prosím Tě dědečka a 

řekni mu aby s tou kobylou jezdil aspoň na špacír a potom nebude-li ho to mrzet ji v noci 

hlídal. Byla by ji veliká škoda kdyby se pročíhala. S tím Klírem si to tam nějak vyjednej on 

bude přece lepší než nějakej sičák. Kdyby Jsi mu musela dát 12 zl tak by Tě to nahradila ta 

podpora no že bys mu musela přidat to jídlo. Kdyby Jsi dostala nějakou holku nebo kluka tak 

jen si je také vezmi. Takhle bysi se odřela a co by jsme si potom počali. 

S tím hejtmanství nevím jak bys to udělala. Jestli bys tam zašla až půjdeš pro podporu a nebo 

dřív. Jen tam potom udej, že je mě již z jara 43 roků a kde jsem. Tedy Lanšturm Batal. No 65. 

Co pak abys vešla k Babánkovi
29

 a ztěžovala si si u něj. Možná, že by Tě to i sám napsal. 

Snad Tě ještě poznají a on bude vědět jak je Zemědělská rada s tím daleko. Kdyby přišli ty 

odvody koní a bude-li mít hřebice pod sebou hříbě, tak myslím, že ji ani nemusíš předvádět. 

Se Štědrým
30

, podáš-li žádost zkrze mne aby si potom promluvila, poněvadž budou zase 

četníci vyšetřovat. Jestli pak František nebude stonat z toho. Že tak chudák křičel. Pište mě 

brzo a napište toho hodně. Jste-li zdrávi a všechno. O té hřebici mi také napiš hned jak to 

dopadne. Pozdravujte všechny naše. Vás všechny líbá a srdečně zdraví Váš upřímný tatíček. 

16/2 915. 

s Bohem na shledanou! 

Adresa jako posledně. 

                                                           
29

 Zřejmě Josef Babánek (1863-1941), od roku 1908 agrární poslanec Českého zemského sněmu za kurii 

venkovských obcí, obvod Rokycany, Blovice, který v té době v Rokycanech řídil Hospodářskou školu. 
30

 Miloslav Štědrý, starosta obce Dobřív. 



33 zálepka, poštovní razítko: Wien, 14. III. 1915 

 

Ctěná Paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Drahá Andulo a děti! 

Přijměte ode mě srdečný pozdrav a vroucí políbení. Jsem chvála Bohu zdráv, což i Vám od 

srdce přeji. Psaní jsem dostal v sobotu. Dnes v neděli jsem ve Vídni u komapnie zkrze tu 

dovolenou. Oberlaitnant
31

 mě napsal od 1. dubna do 15.ho a dal to hned do batailons 

kanceláře a odtud to půjde na hejtmanství do Rokycan. Hejtmanství to bude vyšetřovat dá to 

tudíž četníkům Strašickým, proto řekni starostovi, že Jsi vůbec sama s tou služkou, tatí že 

musí domů své pole obdělávat a že to tedy nutně potřebujeme. Když to starosta řekne 

četníkovi bude to mít dobrý vliv, ale k tobě četník přijde přece. Udal jsem zde 65 strychů 

pozemku což se zakládá na pravdě, tedy udej také tolik. Kdyby nebylo pak počasí budeme 

žádat o prodloužení. Kdyby Jsi šla do Rokycan vejdi k řediteli B. a nebo nerozluštěno aby se 

na hejtmanství přimluvili neboť nás žádá mnoho aby nás pak neodmítli. V našem pádě bylo 

by to smutné, komu už by pak dovolenou dali? Jím ještě buchty, maso a chleba je to vše pořád 

dobré. Teď mě nic neposílej, až bych přišel domů tak se najím dost. Piš mě ale zase brzo a 

dobře to tam zařiď. Líbá Vás a naše všechny zdraví upřímně Vaš tatí.  

Vídeň 14/3 15. 

 

Adresu piš jako posledně. 

Frant. Reindl. 

K.K. Lanst. Baon N
o
 65 Train 

Gerasdorf u Vídně 

Geniepark II. 
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 Rakousko-uherská vojenská hodnost nadporučík. 



34 dopis v obálce, poštovní razítko zcela nečitelné 

 

Ctěná Paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Drahá Andulo a děti!  

Přijměte ode mne srdečný pozdrav a vroucí políbení. Včera v neděli poslal jsem Vám zálepku 

z Vídně a dnes musím psát opět neboť ohledně toho urlaubu bylo by to pozdě třeba až bych 

přišel domů. Musím Tě drahá Andulo zlobit abys podala na hejtmanství žádost o dočasnou 

dovolenou jak to stálo v těch novinách v třetím pádě. Vejdi prosím Tě třeba k p. Maškovi a on 

Tě to napíše. Vezmi tam ty noviny a on podle toho žádost sestaví. V důvodech musíš udat 

moje stáří tedy že jsem narozen 8/5 1872 pak že je u nás rozvinutý velice průmysl takže není 

žádný pořádný člověk který by hospodářství rozuměl a vůbec žádný k dostání, že 

hospodářství naše mající 65 korců jest tedy bez mužské síly a za 14 dnů že se sotva pole osejí 

obilím a brambory že by neměl vůbec kdo zaorat a obdělat a že setba následkem drsného 

počasí u nás nejde tak rychle jako v krajinách teplejších a t. d. Musela bys mu dát tu adresu co 

jsem Tě tam nechal aby mohl napsat v úvodě kde a u kterého Batailonu sloužím. 

Ten 14 denní odláb snad dostanu ale myslím, že by jsme to všechno nepodělali tak aby bylo 

raději zadáno spíš; až bych přišel domů ¼ tý bylo by snad pozdě poněvadž by se to ve 14 

dnech nevyřídilo. Proto požádej p. Maška a on Tě to napíše nebo kdyby Jsi vešla ještě k tomu 

řediteli B. do Rokycan já nevím. Ale myslím, že by to p. Mašek také dobře sepsal. Na 

hejtmanství bys to musela podat vlastnoručně a nebo poštou rekomando aby to jistě došlo. 

Pokus se prosím Tě o to ihned neboť odtud nedostanu více nežli 14 dní. Já myslím, když udáš 

všecky pádné důvody, že ta žádost bude vyřízena kladně. Vždyť naše hospodářství zůstane 

úplně bez mužského když dědeček musí jíti domů. Ovšem dědečka v žádosti jmenovat 

nemůžeš ten má svoje hospodářství doma. Vždyť už je mě 43 let tak mě mohou nechat aspoň 

delší čas doma a možná že by byl zatím konec. Musila bys vejít k p. starostovi aby tu žádost 

podporoval a mohl by ji snad i podepsat vždyť se bude vše zakládat na pravdě. Co bychom si 

počali vždyť musí každý uznat, že to sama nezastaneš a dědeček má své doma a v jeho letech 

na něm nemůžeme žádat tak těžkou práci on by nám musel chudák pomáhat i kdybych já byl 

doma. Pokus se tedy o to a já myslím, že to půjde dobře. Těším se, že se zase brzy uvidíme, 



jen kdyby bylo pak hezké počasí aby to šlo od ruky. Ztýská se po Vás více než dřív. Vidím 

Vás stále před sebou v těch Rokycanech na nádraží. Oni tak koukali mimo přednosty i ti od 

vlaku a ti důstojníci co slezli z vlaku. Viděli aspoň jaké jest otci krušné loučení se ženou a 

s dětmi. 

Nevím už ani co psát, nového nic nevím. Je zde špatné počasí. Marastu pod kolena. Jste Vy 

všichni zdrávi? Co dělá koník? Pokus se tedy o to. Zdravte ode mne všechny naše a Vás 

všechny zdraví a líbá Váš upřímný tati. 

Gerasdorf 15/3 915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 koncepty žádostí Anny Reindlové o udělení dočasné dovolené pro jejího manžela z 18. a 

19. 3. 1915; první dvě části napsány Annou Reindlovou, opravené zřejmě starostou obce 

Dobřív, Miloslavem Štědrým, stejnou cizí rukou napsán také koncept z 19. 3. 1915 

 

Slavné c. a k. domobranecké velitelství č. 38 v Rokycanech 

 

Anna Reindlová prosí, aby na 
dočasnou

 dovolenou kvůli jarní setbě poslán 
propuštěn

 byl její muž, 

domobranec Frant. Reindl, narozený 8/5 872. u K.u.K Landsturm=Bann N
o
 65 II. Compg. 

Train, toho času přidělen u K.u.K. Verteidigungsgeniepark, Vídeň, majitel hospodářství 

v Dobřívě č.p. 5. ve výměře 65 korců. 

 

 

Slavné c.k. okresní hejtmanství v Rokycanech 

 

Uvedenou žádosť dovoluji si uctivě podpořiti tím, že jsem na hospodářství samotná bez 

čeledína kterého ve zdejším kraji nemožno dostati 
se dvěma malími dětmi bez jakékoli mužské síli neboť čeledína 

neb člověka který by trochu hospodářské práci rozuměl ve zdejším kraji nemožno dostati,
 jelikož jest v okruhu 6 – 8 

kilometrů přes 10 větších továren kde se pracuje skorem výhradně pro vojenské potřeby a 

všechno schopné dělnictvo jest tam zaměstnáno; a mám zasíti plochu asi 30 korců půdy, 

poněvadž zimní setba nemohla však včas provedena býti. 
následkem velkého mokra u nás, nemohla všude 

provedena býti.
 

V Dobřívě dne 18./3.15. 

 

 

Proto prosím uctivě  aby byla mému muži 14 ti denní dovolená prodloužena na dobu co 

možná delší, neboť za tu dobu se sotva pole osejí obilím a brambory by neměl vůbec kdo 

zaorat a obdělat, jelikož setba následkem drsného počasí u nás nejde tak rychle jako 

v krajinách teplejších. 

 

Správnost a odůvodněnost této žádosti 

stvrzuje a o příznivé vyřízení té samé 

se přimlouvá. 

obecní úřad v Dobřívě 

19/3 1915. 



36 Korrespondenz-Karte, Wien I. – K. k. Hofburg., poštovní razítko: Gerasdorf, datum 

nečitelné 

 

Ctěná paní 

pí Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Šťastné a veselé velikonoce přeje Vám Váš tati. Obě psaní jsem dostal dnes, ve středu ráno. 

Chléb je také zde na poště. Děkuji zaň. Jen kdyby se Mařenka vystonala než přijdu. Mařenko 

buď v teple!! Myslím, že přijedu 6ho neb 7ho. Jen kdyby se to nezkazilo. Zdravte všecky 

naše! Vás všecky líbá Váš tatí. 

Gerasdorf 31/3 915 

 

 

 

 

 

 



37 dopisnice „Sirnaté lázně Slatěnice u Olomouce, Dr. Jos. Reindl, majitel“, dvě poštovní 

razítka: Slatěnice, datum nečitelné, Olomouc, 3. 4. 1915 

 

Frant. Reindl 

K.K. Lansturm Baon 65. 

Gerasdorf 

bei Wien 

Geniepark II. 

 

Milý bratře! 

Přeji Ti šťastné a veselé svátky. Posílám ti 20 K. Odepiš hned, jak dostaneš. 

Tvůj upřímný bratr Josef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 zálepka, poštovní razítko: Gerasdorf, 28. IV. 1915 

 

Ctěná Paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Gerasdorf 27/4 915. 

Drahá Andulko a děti! 

Přijměte především srdečný pozdrav a vroucí políbení. Dostal jsem se sem šťastně. Stihli jsme 

vlak Krakovský, takže jsme měli jen pár kroků na místo. Byl jsem rád, vážil jsem kufr na 

dráze měl 20 Kg. s tím se člověk puoncal. Já vím drahoušku, že Tě boleli ramena viď. Jen se 

na mě nehněvej. Ptal jsem se v kanceláři zkrze tu žádost, řekli mě, že zde není ještě nic. 

Kdyby Tě tedy něco přišlo pošli to rekomando na mojí adresu hned. Adresa je stará jako 

dříve, tedy: Ldst. Baon. N
o
 65 Gerasdorf u Vídně. Geniepark II. Jak říkal ten Hoblík, že 

pojedeme 10. Května pryč není to pravda. Měli prý jsme jet jedna Komp. do Brikau, jedna do 

Duksu a jedna do Litoměřic. ale je prý to zase odřeknuté. Budeme fasovat však jiné kvery ale 

staré, to je známka dobrá, že nepůjdem do žádného ohně. Tyhle novější potřebují holt pro 

mladší vojáky. Stýská se mě moji mylí po vás velice. Vidím Tě drahoušku, jak Jsi stála 

utrapená v Rokycanech když jsme se rozloučili a vidím také drahé děti jak chudáčkové ještě 

za námi nakukovali dokud nás viděli. Jen dejte pozor ať se Vám nic nestane, dá Bůh, že se 

zase brzy sejdeme. Těším se, že ta žádost bude vyřízena v náš prospěch. Prosím Tě Nanynko 

jen ať děda potom také vyveze ten hnůj těm ženskejm. Aby jsme měli zajištěné ty lidi v letě 

na práci a potom aby se pohnojili ty pole. Ty řádky mu prosím Tě pomoz rači udělat. Voď 

starou u huby a ono Vám to půjde. Mám s tím soužení. Možná, že to přijde brzo, že budu 

potom také doma. Zatím Vás líbá a na shledanou se těší Váš upřímný tati. 

 

 

 

 

 

 

 



39 zálepka, poštovní razítko: Wien, 5. V. 1915 

 

Ctěná Paní 

pí Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy 

 

5/5 915. 

Drahá Andulo a děti! 

Přijměte předem srdečný pozdrav a vroucí políbení. Včera 4.ho jsem dostal od Tebe zálepku a 

potěšil jsem se velice. Jen když od Vás dostanu dobrou zprávu, že jste všichni zdrávi. Jen mě 

pište často. Ničím jiným se tu jeden nepotěší nežli když dostane něco od svých drahých. Za 

chleba Tě předem srdečně děkuji ale ještě ho nemám. Až ho dostanu budu psát zase. Dnes 

jsem ve Vídni a sice jsem volaný k raportu k batalionu k p. oberstlaitenantovi zkrze tu 

starostovo žádost o prodloužení dovolené. Bylo prý v befelu aby žádný o prodloužení 

k batalionu nežádal, mělo snad se žádat na ministerium. Neřekl mě však zkrze to nic. Řekl 

jen, že je dobře. A nebo snad konečně ještě dovolenou dostanem. Bylo nás takových asi třicet. 

Jak pak se chudáčkové moji pořád máte? Vzpomínám na Vás v každém kroku. Jen mě zase 

brzo pište. Prosím Tě Nanynko kdyby Jste pozorovali na té hřebici že jde ke koni ať dědeček 

jede s ní hned do Litohlav a ať pustí na ni toho nového hřebce co po něm ostala březí. Bylo by 

to škoda kdyby neobřezla. Teď si bude mozt už tu chvíli odrazit. Jak pak se drží Pepina? 

Pozdravujte dědečka a naše v Hrádku všecky. Vás moji drazí ještě jednou líbá a na shledanou 

se těší Váš upřimný tatí. 

Těším se, že ta žádost přece přijde vyřízena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 korespondenční lístek, poštovní razítko: Wien, 5. V. 1915 

 

Ctěná Paní 

Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Drahá Ando! 

Zapoměl jsem ještě něco napsat. Těch bramborů nasazejte raděj víc. Co budeš moct aby si 

stačila s krmením. Když budeš sít málo buriny musíš zase sadit více bramborů. Uvidíte jak 

Vám stačí pole a semena. Ungrovou pozdravuj. Lituji ji. s Bohem Váš tati. 

Když Tě zbydou řádky, prodej. 

Však to sami uvidíte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 dopis v obálce, poštovní razítko: Wien, 9. V. 1915 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Gerasdorf 9/5 915. 

Drahá Andulo a děti! 

Přijměte předem srdečný pozdrav a vroucí políbení. Jsem chvala Bohu zdráv, což i Vám ze 

srdce přeji. Chleba i lístek jsem dostal ve středu a děkuji Vám za ně srdečně. Mám ho již 

snědeno víc než půl. Ten kukuřičný zde nemohu jíst mám vždycky po něm bolení. Čekám 

pořád na žádost ale ono nejde stále nic. Myslím drahá Andulko aby jsme podnikli ještě něco. 

Vejdi prosím Tě k p. starostovi a požádej ho aby žádal sám jako žádal o to prodloužení tedy 

od obce a od komise pro vzdělávání půdy. Já myslím, že Tě to udělá. Ať ale žádá o dočasnou 

dovolenou na senoseč, žně a na podzimní osetí pozemků. V důvodech musí udat zase že jsi 

sama bez kočího (dědečka nemůže ovšem jmenovat poněvadž má vlastní hospodářství). Udá 

zase, že následkem průmyslového rozmachu u nás není možno dostat pro polní práci ani 

človíčka. No on by to nějak složil. Žádost se podá na hejtmanství, které ji podá k ministerstvu 

orby a toto jí pak předá ministerstvu války. Myslím, že kdyby žádala obec s komisí, že by to 

šlo nejlépe. Prosím Tě, vejdi k němu, myslím, že Tě to udělá. Žádost může být česká. 

Jak se máte? Jste zdrávi? Už máte zasázené brambory? Pište mě brzo jak Jste v tom doma. 

Mám tady velké soužení. Řekni prosím Tě také dědečkovi aby teď každý den pustil to hříbě 

ven aspoň na hodinu. Kdyby nechodilo ven mohlo by sešmaťhavět. Potom ať dědeček 

nezapomene odpouštět tu hřebici. A ještě něco. Kdyby dědečka nemrzelo vejít k tomu 

Ženíškovi jestli prodá tu bričku. On ji prohlídne v jakém je stavu a já myslím za 40 zl. jak řekl 

Praizler by nebyla drahá. Jen ať řekne, že mě to říkal Praizler a že je to pro nás a oni se už 

domluví. Když by dědeček neměl zrovna co dělat, mohl by válet trochu ty jaře. Na tom 

nesejde jestli už jsou zelené. Myslím stále, že už to vezme brzo konec jak se proslýchá. 

Kdyby jen dal Bůh. Jen tu žádost hleďte podat, aby byla do senosek vyřízena. Jen ať udá zase 

stáří, (bylo mě včera 8ho 43 roků.) a že máme 65 strychů půdy a t. d. musíte bědovat. Vždyť 

je to pravda. Myslím, že to tak půjde. Nahoře budou na to brát zřetel, když to bude od obce a 

od té Komise podané. Půjde-li to přišel bych se na Vás asi za 14 dní zase podívat. Stýská se 



mě po Vás velice. Jen ať se Vám nic nestane. Nemáš to na té ruce moc od té kobyli? Dejte 

pozor! Pište mě brzi jak Jste v tom s prací a jaké jsou jaře a vůbec vše. Tady jsou již žita 

vymetané, stromy odkvetlé ale je tady moc chroustů (babky s hnědými křídli) snad to vše 

sežerou. Je jich tisíce na stromech. Třesou je dolů a padá to jako když máme hodně těch 

slivek a zatřeseme. Zdravte dědečka a naše v Hrádku a Vás ještě jednou líbí a na shledanou se 

těší Váš tatí. 

Piš mě pak, co Tě řekl starosta. 

Za 14 dní jsou svátky, myslím, že dá starý na nějaké 2 dni dovolenou. Ale jistotu nevím. Je 

válka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 korespondenční lístek, poštovní razítko: Wien, 11. V. 1915 

 

Ctěná Paní 

Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Gerasdorf 11/5 915 

Drahá Ando a děti! 

Přijměte předem srdečný pozdrav a políbení vroucí. Zálepku jsem obdržel ale co si prosím Tě 

dělala? Říkám stále dejte na sebe pozor. Nemáme nežli to zdraví. Máš li to na ruce velké jdi 

s tím k doktoru, není s tím co hrát. Poslal jsem Vám v neděli psaní. Dostali Jste jej? Piš mě 

pak jak Jste to udělali. Myslím tak že to bude nejlepší. Zbyde-li Vám kousek pole dáme tam 

kousek směsky. Je tam ještě trochu viky
32

 na půdě v té kostně. Jaké je u nás obilí a počasí? 

Zde je sucho a studené větry. Jste všichni zdrávi? Já jsem také doposud zdráv. Těším se na 

Vás, že se zase brzo shledáme. Zdravte dědečka a všecky naše. Vás všecky líbá Váš tatí. 

Ještě Frantík zpívá „šup sem šup tam?“ A co dělá Mařenka? 

Pište mě brzy. 

Bez holky nebuď! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Vika = vikev, rostlina z čeledi bobovitých. 



43 korespondenční lístek, poštovní razítko: Wien, datum nerozluštěno 

 

Ctěná Paní 

Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Gerasdorf 18/5 915 

Drahá Ando a děti! 

Přijměte předem srdečný pozdrav a vroucí políbení. Dostal jsem od Vás zálepku i balík, za 

který Vám srdečně děkuji. Přijedu se na Vás asi o svátcích podívat. Myslím, že přijedu 

v neděli ráno ve 4 hod. do Rokycan. V nejhorším případě bych přijel do Rokycan v 11. hod. 

dopol. Ostatní až ústně. Zdravím všecky naše a na Vás se těší Váš upřímný tati. 

Kdybych musel odtud v sobotu v 9 hod večer, možná také, že bych zastihl Mirošovku s kterou 

bych byl v 8 hod ráno v neděli v Mirošovech. s Bohem na shledanou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 úřední pohlednice Červeného kříže, Válečného pomocného úřadu, Úřadu pro válečnou 

péči č. 19, poštovní razítka: Slatěnice, 24. 5. 1915, Olomouc, 25. 5. 1915 odesilatel: Dr. Jos. 

Reindl, Slatěnice u Olomouce 

 

Frant. Reindl 

Lansturm Baon 65 

Gerasdorf (Genie-Park) 

bei Wien 

 

Milý bratře! 

Cos odejel z Dobříva nepíšeš, kde Jsi? Já už musil napsat o sobě konsignaci. Nevím, budu-li 

musit narukovat, když mám už 10 měsíců vojenský špitál. Asi ano, protože jsem byl 

assistenzarztem
33

. Je to hrozné teď, kdy má žena umírá na zánět mozkových blan. Kam dám 

děti? Nikoho nemám. V noci nespím a ve dne hrnou se lidi do lázní. Blázním. 

Tvůj upřímný Josef 

 

Piš mi brzo, nejdeš-li do Italie na ty zákeřníky, kteří jsou horší než lupiči, když ze zadu na nás 

chtějí udeřit. Banda Italská! 

 

 
                                                           
33

 Německy lékařský asistent. 



45 zálepka, poštovní razítko: Süssenbrunn, 27. V. 1915 

 

Ctěná Paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy 

 

Gerasdorf 27/5 915. 

Drahá Andulko a děti! 

Přijměte především srdečný pozdrav a vroucí políbení. Na místo dostal jsem se šťastně. O půl 

deváté byli Jsme již na místě. Buchty byli v dobrém stavu. Dal jsem od každé kousek 

šikovateli je to polák a on se tak třásl radostí a děkoval, že prý takové ve Vídni nekoupí za 

žádné peníze. Hoblík mu dal zase kus chleba. Ten chleba jsem dostal teprve v úterý 

odpoledne. Je dobrý. Až mě pošleš tendle tak možná, že ho dám šikovateli on by mě potom 

byl k ruce až budu říkat na ty sena o dovolenou. Musím běhat, jestli nepřijde nic ze zhora a 

nebo něco horšího. Dnes dostal jsem od Josefa lístek, aby chudák bláznil. Piše, že mu žena 

umírá na zánět mozkových blan a on že bude muset na vojnu. Piše chudák: „Kam dám děti? 

Nikoho nemám. V noci nespím a ve dne hrnou se lidi do lázní. Blázním.“ Je chudák 

k politování. Možná, že už mu žena do dneška umřela. Nešťastná válka. Jen kdyby nás Bůh 

chránil od nemoci. Prosím Tě Nany, kdyby Jsi pozorovala něco na sobě nebo dětech, jen 

zavolej hned doktora. Jsou v dnešní době všeliké zákeřné nemoce. Neber si nic tak do hlavy. 

Vzopeň vždycky že Bůh dopustí ale neopustí. Zdraví a líbá Vás všechny Váš tatíček. 

 

Pište brzo! Stýská se mě velice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 zálepka, poštovní razítko: Wien, 30. V. 1915 

 

Ctěná Paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

30/5 915 

Drahá Anušo a děti!  

Přijměte předem srdečný pozdrav a vroucí políbení. Jsem chvála Bohu zdráv což i Vám od 

srdce přeji. V sobotu dostal jsem chleba za který Vám srdečně děkuji. Snadno ho však sním. 

Náš starý nemohl dostat zrovna žádný chleba tak jsem mu řekl, že mu ho přenechám. Ta prý 

aspoň kousek na okusení. Dal jsem mu ukrojit, tak si uřízl asi 2/3. No já mu ho přeji, on je 

dobrý. Říkal, to prý si paní pochutná a bude mít radost, ten prý je natur. To jest samožitný. 

Takový dnes ve Vídni nekoupí, kdyby dával zaň dvacet Korun. Proto když budeš moct, pošli 

mě zase kousek a nebo raděj celý. Tady je to s chlebem ubohý. Až budete psát, pište mě jak to 

dopadá s moukou a ovšem. O té žádosti mě také prosím Tě piš, zdali ji na hejtmanství přijali. 

Těším se, že snad to přece půjde a že se dostanu na to sklízení domů. Jen kdyby Bůh dal. Mrzí 

mě, že jsem s Plimlem nemluvil. Až bude jednou konec a přijdeme domů, musí p. šafář 

skládat nějaké účty. Nesmí si myslet, že je pánem jen on. Vždyť on je maličký a za tou pecí 

doma mnoho chytrosti nenabude. Vždyť se neumí na lidi ani zasmát. Jako jeho tchán. Co jsou 

konečně platné ty tisíce? Jen ať Honzík s lesem hospodaří, já se mu pak do toho podívám. To 

je nejhorší, že ty domabylsné jen mukají a mlčí. Zdraví a líbá Vás všechny Váš upřímný tati. 

 

Pište brzy. 

Adresa je doposud ta samá. 

Starostu pozdravuj. 

 

 

 

 

 

 



47 zálepka, poštovní razítko: Gerasdorf, 4. VI. 1915 

 

Ctěná Paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Draze milovaní! 

Přijměte ode mne srdečný pozdrav a vroucí políbení. Psaní i chleba jsem od Vás obdržel a 

děkuji Vám za ně srdečně. Jsem chvala Bohu zdráv, což i Vám od srdce přeji. Když mě pošleš 

drahá Andulo tu buchtu budu rád. Člověk si na ni pochutná k tomu černému kafi. S tou 

hřebicí jsem rád velice, že se odpouštěla. Jen ať dědeček s ní jede ještě asi dvakrát pubovat. 

Bylo by to škoda kdyby neobřezla, koně budou po válce tuze drahé. Jen kdyby nám to Bůh 

zachoval. Prosím Tě Any, nekrmte s nima sirový jetel, víš jak hřebice loni po něm stonala. Aź 

bude už starý a bude mít paličky, no to se jim ho může už dát kousek ale tomu hříběti snad 

aby Jste ho nedávali vůbec. Suchý jetel ano, ten je proň zase velice dobrý. Co se týče toho 

vejkazu nevím, jak by Jste to udělali. Vždyť máme senoseky za dveřmi a teď bude práce 

s bramborama, jak se to všecko postačí? Já si Tě nevím, jak bych Vám nejlepší poradil. Co 

mají ty lidi tokové šumi, dyť jim to žádný nekoupí a jak teď to dříví seschne. Jsou to hold 

proroci. Jim ono to jde, když jsou doma ale co máme dělat my? Když to necháme stát, zase se 

nám to ztratí na stojatě. Piš mě prosím Tě, zdali starosta tu žádost podal a zdali mu ji 

hejtmanství přijalo. Kdybych já mohl být doma, už by jsme to nějak udělali. Aspoň to slabé 

by jsme odvezli domů. Ale co můžeme na dědečkovi také žádat, vždyť on je už starý a teď 

těch brambor odvorávat doma a u nás. My tu máme teď také samé kvalty. Tento týden děláme 

každý den do půl noci a jsou to jen samé – –. Do itálie snad nepůjdem, tam převáží zase 

vojsko z Německa a Haliče. Jen kdyby to šlo k nějakému konci. 

 

 

pokračovaní na přiloženém lístku, na zadní straně německy předtištěné, razítkem “K. k. 

Landsturm-Bataillon N
o.

 65.“ označené a tužkou vyplněné vojenské propustky č. 26 pro 

zeměbrance Františka Reindla na den 23. 10. 1914 

 



Prosím Tě Nany, popros dědečka kdyby se na ten vejskar tahlo aby to napřed na stojatě 

vyhledal a kdyby nějaký kousek scházel ať to hned panu Praizlerovi ohlásí a nebo který to 

povede, to oni už při tahu řeknou kde se to má hlásit. A kdyby Jste poráželi tak myslím, že by 

bylo dobře na tom silném dříví nechávat pařezy zas jako to děláváme. Na tom slabém snad by 

se to mohlo řezat u zemi tak nechte parezy trochu větší ale musíte na každém napsat jméno a 

dali by jsme si je pak vyndat. Vždyť je těch kořenů škoda a tak by to odnesli jen lidi a my by 

jsme neměli co pálit. Uvidíte sami jak to bude. Já budu po druhém týdnu říkat, jestli mě pustí 

domů abych Vám pomohl aspoň něco posekat. Já myslím, kolem 15ho že by to tak bylo, co 

tomu říkáš moje zlato? Piš mě proto brzo a hodně moc. Pozdravujte všecky naše a strýčka 

Pepíka a kdyby Jste museli porážet ať Vám pomůže. On už by věděl jak s tím. Vás drazí 

všecky líbá a na shledanou se těší Váš upřímný tatíček. 

Gerasdorf 3/6 915.  

 

Pište brzy! 

Jste všichni zdrávi? Co dělají děti? 

 

 

 

 

 

 



48 pohlednice Vojenské nemocnice ve Slatěnicích, poštovní razítka: Slatěnice, 5. 6. 1915, 

Olomouc, 6. 6. 1915 

 

Frant. Reindl 

K. u. K. Landsturm Baon 

65 

Gerasdorf 

bei Wien 

(Geniepark) 

 

Milý bratře! 

Ženě je trochu lépe. Posýlám Ti na památku naši nemocnici. Srdečně Tě zdravím. 

Tvůj upřímný 

Bratr 

D
r
 Reindl 

 

 

MUDr. Josef Reindl na fotografii sedící uprostřed v bílém plášti. 

 

 



49 zálepka, poštovní razítko: Wien, 11. VI. 1915 

 

Ctěná Paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy 

 

9/6 915. 

Draze milovaná Ando a děti!  

Přijměte ode mne srdečný pozdrav a vroucí políbení. Psaní od Vás jsem dostal v pondělí ale 

čekal jsem, až dostanu bedničku, kterou jsem dostal dnes ve středu. Děkuji Vám za vše 

srdečně. Buchta je velice dobrá ale ty vejce byli trochu pomačkané, ale byli však dobré. Jinak 

to s vejci nedopadne. Kdyby mi to na té dráze trochu šetřili, ale ti s tím hází jako s kusem 

dřeva ať je v tom co chce. Já myslím, že snad ta žádost bude dobrá, když jí neposlali 

z hejtmanství zpět. Nemůžem však vědět, co s ní udělají nahoře. Takto se proslýchá a snad 

prý to bylo už i v befelu, že na žně dovolené zase budou. Ale na sena prý né. Já však budu 

říkat o urlaub tady a myslím, že mě na nějaké tři dni dají. Aspoň abych Vám něco pomohl. Je 

to soužení. Mám Tě drahá Andulo stále na mysli i děti, co se nastaráš Ty doma dětem co se na 

stýská a já se musím zase soužit tady. Buď však silná on nás Bůh neopustí. Doufejme, že 

bude už brzo konec a budeme zase všichni blaženi pohromadě. Jen když dá Bůh zdraví. 

Myslím, že se v pondělí neb v úterý shledáme. Nevím však ještě nic určitého. Zdravte všecky 

naše a Vás všechny líbá, Váš upřímný tatíček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 dovolenka Františka Reindla vystavená 15. 6. 1915 ve Vídni na 6 dnů, tedy od 16. do 

21. 6. 1915 

 

 

 

 

 



51 zálepka, poštovní razítko: Dobřív, 25. 6. 1915 

 

Ctěná Paní 

Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan. Čechy 

 

Nejmilejší Andulo a děti! 

Přijměte nejprve srdečný pozdrav a vroucí políbení. Na místo dostal jsem se šťastně. Stýská 

se mě velice po Vás moji drazí. Dá Bůh, že se zase brzi uvidíme. Na žně přijedu ať je jak 

chce. Já to přece vyběhám. Bedničku jsem udal dobře. V Nezvěsticích jsem viděl pěkné 

divadlo. Jeden z Lipnice měl vystoupit v Nezvěsticích a přejel a za stanicí se vzpamatoval a 

vyskočil z okna vlaku při jízdě. Přivezli ho do stanice skoro mrtvého. Myslím, že dnes již 

nežije. To je zpozdilost. Zapoměl jsem Tě říct drahá Aničko, vejdi si k té Vondraškové zkrz tu 

holku. Pepce nevěř. Jen ať nezůstaneš sama. Myslím, ta holka, že Tě zastane tolik co Pepka. 

Jen si tam vejdi a ona Tě tu holku dá. Piš mě pak jak to dopadlo a jestli už u nás pršelo. Pak 

mě také piš, kdy budou asi žně, abych věděl jak se řídit. Šmolík už jel na 14 dní domů. To je 

brzo. Pozdravujte dědečka a naše v Hrádku. Vás líbá srdečně Váš upřímný tatíček. 

Gerasdorf 22/6 915. 

 

Adresa jako dříve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 rozhodnutí Vyživovací okresní komise o zamítnutí žádosti Anny Reindlové 

 

 



 



53 dopis v obálce, poštovní razítko: Wien, 1. VII. 1915 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Draze milovaná manželko a děti! 

Přijměte ode mne srdečný pozdrav a vroucí políbení. Jsem chvala Bohu zdráv, což i Vám 

všem od srdce přeji. Dostal jsem od Vás jeden chleba v neděli a jeden dnes ve středu a děkuji 

Vám za ně mnohokrát. Myslel jsem, že bude v tomto druhém balíku nějaký od Vás dopis, ale 

nebylo tam nic. Proč mě nic nepišete? Jste všichni zdrávi? Jak je daleko doškař? Tady teď 

prší. Začalo pršet v pondělí odpoledne s bouřkou a pršelo celý úterek a i ve středu trochu. 

Napršelo také u nás? V neděli jsem si byl zamluvit u kompanie urlaub na žně. Dostaneme na 

čtrnáct dní. Musíš mě drahá Aničko napsat jak je u nás daleko obilí abych přijel dobře. 

Pojedou teď osmého na 8 dní a pak zase 15ho na čtrnáct. Já myslím, že snad bude dost času 

až 15ho. Kdyby snad byli žita spíš zralé, on snad by starý Vajnar pomohl dědečkovi 

zrichtovat tu mašinu. Já myslím, že budou žita přihnané a budou se muset sekat s tou mašinou 

na trávu. Museli by přendat tu řídkou lištu a přidat k ní ten přihrnovací plech. Ty nože však 

musí vzít ty druhé co patří k té řídké liště. Ten plech má kousek železa ulomený a je v tom 

magacinku u travní mašiny. Řekni prosím Tě dědečkovi, aby to nějak přinýtoval. Kdyby Jste 

museli žita sekat on snad by to Vajnar dědečkovi okázal a dědeček by to pak dovedl sám. 

Není to nic těžkého a přece by posekali víc než ručně. Nejlepší by bylo, kdybych to mohl 

postihnout sám. Jen jestli bych to pak všechno stačil za ten čas. Myslím, že potom na setí 

dostaneme dovolenou zase a nebo snad bude zatím po válce. Piš mě tedy pak jen, jak bude asi 

obilí dozrávat, abych věděl kdy asi přijet. Těším se už zase na Vás moji drazí. Zdá se mě, že 

už jsem tady léta. Byl dědeček s hřebicí v Litohlavech? Co říkala? Jak pak telata? Mají se 

k světu? Ty, bude-li to moct být, aby Jste odstavili. Dobytek bude drahý. Co pak Pepina, drží 

se ještě? Já, myslím, že poběhne do Plzně za tím němcem. Jen si opatři tamtu holku co si 

říkala. Budeš to mít lepší. Máš chodit za touhle jako za tamtou a tamtu si spíš obrichtuješ. Jen 

kdyby už bylo brzo po válce aby jsme se mohli radit doma, takhle je to smutné. Já se tady 

utrápím. Vzpomínám stále na Tebe drahá Ando a na ty naše kuřátka. Vidím Vás stále před 

sebou. Jen kdyby Vás Bůh chránil od zlé nemoci, abychom se zase ve zdraví shledali. 



Musíme jen doufat v Boha. O té žádosti nevím ještě nic do dnes. Bůh ví kde to leží. Už Jsi 

odvedla tu mouku? Snad Tě jí ještě zbylo dost viť? Helcl prý je také doma na dovolené. Ten 

asi čuří. Jeli právě domů ležet. Už nemám co psát. Ale napsal jsem toho viť? Jenže je to 

špatně psané. Odpusť, nemám čas. Piš mě jen brzy a hodně. Pozdravujte všecky naše 

v Hrádku a známé a Vás všechny líbá a na shledanou se těší, Váš dobrý tatí. 

Gerasdorf 30/6 915. 

 

Bez holky však nezůstávej! 

Kdyby byla taková půda u nás, tak by na ni snad museli rost zlaté peníze. Tady jsou lenoší. 

Jen chlastat víno a papat špek. Ale nedají nic. Dobře jim tak. 

Tady už sekají žita ale už měli ležet. Mají prý málo sekáčů. Tady sedláci nechtí dělat mají 

velká břicha. 

Ještě máme té sladké buchty půl. Je dobrá stále.  

Vejce byli všecky celé. 

Kdyby se Tě to zdálo brzo 15ho piš! Jel bych až po 20tém. Rád bych zastihl jaře. S velkou 

mašinou nevím, jestli by ji Vajnar stočil. Aby nám to pak nerozmlátil. Piš jen. Tady je člověk 

jako hloupý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 zálepka, poštovní razítko: Wien, 7. VII. 1915 

 

Ctěná Paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan. 

Čechy. 

 

Gerasdorf 6/7 915. 

Draze milovaná Aničko a děti! 

Přijměte předem srdečný pozdrav a vroucí políbení. Dostal jsem od Vás psaní a zálepku 

v pondělí a dneska zase buchtu a višně a i lístek. Děkuji Vám za vše mnohokrát. Měl jsem 

pořád nějaké tušení, že někdo stůněte a ona akorát Mařenka. Mařenko dej pozor nezvedej nic 

co nemůžeš unést. Nemoc si uženeš snadno ale potom jak se jí zbavit. Budu se tedy ucházet o 

tu dovolenou jestli mě pustí na druhý týden. Bude to mela, on bude chtít teď ject každý kdo 

má pozemky. Bylo jich už však hodně teď jako Helcl a ti to mají již odbyté. Batailon asi víc 

nedá než 14 dní jen co je povoleno od ministerstva. No až jak to půjde nějaký den snad by se 

vytratil. S Helclem jsem ještě nemluvil. Paklík mě poslal dnes v poledne tak nevím kdy se 

s ním sejdu. Jen prosím Tě Nany neříkej dědečkovi nic, on je už tovíš starý a mrzutý, 

nemůžeme se mu divit. Jak píšeš o té staré kobyle, však ona bude zase vstávat, jen až se 

vychodí. To máš asi tak. Dědeček krmí dost ona a koně málo chodí, tak ona má ty nohy jako 

dřevěné. Kůň chce chodit. Copak mladá? A hříbě? Ty vstávají dobře viť? Jen co se nedostanu 

domů. Musíme se pak ohlížet hned po nějaké klisně za starou. Kdyby Jste museli něco sekat, 

jen řekni tomu Vajnarovi on by Vám pomohl. Já budu hledět abych se dostal na druhý týden 

domů a pak by Jsme to šlehali. Tu starou Klírku vezmi hned, ta seče jako muzký a Ungrová 

také trochu seče. Jsem rád, že máš jinou holku. Ta Pepka se mě nelíbila. Dědeček by mohl 

počkat a zajeli by Jsme tam také s mašinou. Těším se na Vás. Budu ještě psát. Jen kdyby Jste 

nestonali žádný. Zdravte všecky naše. Vás všechny líbá Váš upřímný tatí. 

 

 

 

 

 

 



55 korespondenční lístek, poštovní razítko: Deutsch Wagram, 12. VII. 1915 

 

Ctěná Paní 

Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan. 

Čechy. 

 

Draze milovaní! 

Přijměte především srdečný pozdrav a vroucí políbení. Chléb jsem obdržel a děkuji zaň. 

Nemějte starost, do neděle přijedu. Dostanu 14 dnů. Pojedu odtud nejspíš ve čtvrtek, takže 

bych byl v pátek doma. Musím čekat až přijedou druzí z dovolené, kteří mají přiject ve 

čtvrtek ráno. Zde stojí ještě lány žita, které již měli ležet před 14 dny. Jest zralý ječmen a 

částečně i oves. Strojem zde nevidím sekat vůbec a lidské síly jest letos nedostatek. Panují zde 

teď velké bouřky a lijáky. Prší u nás také. Jen kdyby bylo dobré počasí až přijedu aby jsme 

něco udělali. Zdravte všecky naše v Hrádku a Vás všecky líbá a na shledanou se těší Váš 

upřímný tati. 

Gerasdorf 12/7 915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 zálepka, poštovní razítko: Wien, 5. VIII. 1915 

 

Ctěná Paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan. 

Čechy. 

 

Drahá Andulo a děti! 

Přijměte předem srdečný pozdrav a vroucí políbení. Na místo dostal jsem se šťastně. Dopadlo 

mě to dobře. Pán mě podával ruku a ptal se mě, jestli jsem se vším hotov doma. Když jsem 

řek že né, tak povídá: ale udělal jste doma přece hodně. Nani, až to svezete tak bude dobře až 

budete chtít mlátit aby si požádala pana starostu aby on sám jako předseda vyživovací komise 

a jako starosta žádal abych dostal dovolenou na výmlat. Bude moct žádat sem na Geniepark. 

Pošlu Tě brzo psaní a napišu Tě adresu a všecko vipišu. Kamarádi jsou všichni přeloženi na 

druhou stranu Vídně. Zůstali jsme zde jen dva, já a Kunc z vojáků. Kisnička byla v pořádku, 

ten ji popad. Piš mě brzo jak Jste daleko a nezapomeňte přivézt nějaké to uhlí. Stýská se mě 

po Vás. Vidím Vás stále před sebou. Co dělá Frantí a Mařen. 

Líbá Vás a zdraví všecky Váš tatí. 

Gerasdorf 5/8 915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 dopis v obálce, poštovní razítko: Wien, datum nerozluštěno; odesilatel: Fr. Reindl, K. u. 

K. Lst. Baon. N
o
 65, Gerasdorf u Vídně, Geniepark II. 

 

Ctěná paní 

pí. Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Gerasdorf 11/8 915. 

Drahá Ando a děti! 

Přijměte ode mne srdečný pozdrav a vroucí políbení. Chleba jsem od Vás obdržel dnes ve 

středu a děkuji Vám za něj srdečně. Stýská se mě také velice po Vás. Poslal jsem Vám hned 

zálepku jak jsem sem dojel, dostali Jste ji? Že o ni nic nepíšeš? Zde také prší každý den. 

Drahá Andulo, kdyby Jsi mohla dát ty došky hned udělat bylo by nejlepší. Až by jsme dali na 

půdu slámu, pak by se mu to špatně vázalo a s podáváním by to bylo také špatné, museli by se 

podávat došky horem a střecha by se mu stále drchala. No jak uvidíš. Kdybych já jen mohl 

být také doma. Je to na Tebe chudinko mnoho starosti. Doufej jen v Boha všemohoucího a on 

nás neopustí. Jen kdyby jsme se zase ve zdraví všichni shledali. Za to prosím Boha 

každodeně. Ostatní by všechno ušlo. Přijde s válkou každý o mnoho ale jen kdyby to ostalo 

při tomhle aby to k nám také nepřišlo. Mají to v jiných zemí kde zuří válka ještě horší a 

doufají v Pána Boha také, že bude zase lépe. Pišeš drahá Andulo o Helclovi a Šmolíkovi zkrze 

urlaub. Co se Šmolíková chlubí. Dyť já už jsem byl doma asi šestkrát a on byl teprve třikrát 

doma a na ty stavi mu to asi nepůjde jak ona si myslí. Když půjde na 14 dní na stavi tak asi na 

setí už nepojede. Je nás tu moc a každý si rád jede domů něco udělat. Až by Jste měli to obilí 

všecko svežené a nebo až budete dovážet tak prosím Tě Nany, vejdi k p. starostovi a řekni 

mu, aby Tě o mě zažádal sem na Geniepark. Ale ať žádá prosím Tě on sám jako starosta a 

jako předseda komise pro výživu. Adresu a vzorek máš na druhé stránce. Tu žádost by bylo 

dobře dát opsat německy, on snad by to udělal ten Vaník na Kocandě a nebo třeba Daiml. Až 

by p. starosta tu žádost posílal, tak mě také zároveň napiš zálepku, abych jáse věděl jak hlásit, 

kdyby snad to opomenul, protože on má také velké starosti. Jen až budeš vidět, že by Jste měli 

sveženo než přijdu, tak si k p. starostovi vejdi a on Tě to jistě udělá. Vždyť ho to nic nestojí a 

kdo by nám to vymlátil. Ať žádá asi o 8 dní na vymlácení. A při tom by jsme si také posekali 

třeba otavi když by bylo počasí k tomu. A ještě prosím Tě něco: Pak také podej žádost na 



hejtmanství tak jako Jsi ji podávala na žně, aby mě byla udělena dovolená na podzimní setbu. 

Tu žádost podej prosím Tě ihned a dej ji podepsat zase p. starostovi. Tato žádost na 

hejtmanství může být česká. Nezapomeň prosím Tě Nany. Nedá mě to tady tolik běhání. Snad 

ta žádost projde než se bude sít. Kdyby se potom dalo orat k setí snad před posvícením, řekni 

tomu správci o toho Klíra on Tě ho pustí. A nebo až uvidíš že by měl dost práce u nás, na 

dědečka samého je to přece jen mnoho. Když by bylo hodně naoráno k setí, pak by nám to šlo 

rychle. Ty ovesnišťata a co je třeba rozdrbat, to snad děde udělá. Jen ať dá ten kultivátor 

vždycky za vůz aby se mu ta hřebice nesplašila zase kdyby ji to štochlo do nohou. Ať dá 

pozor! Ona je s tím poplašená. Udělej mě to tedy tak jak Tě to píšu prosím Tě a bude to tak 

dobře. Jste všichni zdrávi? Co dělají František a Mařenka? Těším se už zase na Vás. Až to 

bude starosta podávat tak mě zároveň pošli zálepku aby to tu bylo stejně. Pozdravujte dědečka 

a všechny naše. Vás všecky líbá a na shledanou se těší Váš upřímný tati. Pište brzy! 

Jen ať máte všechno obilí doma až přijdu aby jsme mohli všecko vymlátit. 

Tu zadní stranu dej panu starostovi a piš mě. Pak zároveň s ním také. Abych věděl kdy to sem 

dojde. 

Piš mě hned co řekl starosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 korespondenční lístek, poštovní razítko: Wien, datum nerozluštěno; odesilatel: Fr. 

Reindl, K. u. K. Lst. Baon. N
o
 65, Gerasdorf u Vídně, Geniepark II. 

 

Ctěná Paní 

Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy 

 

Drazí! 

Zapoměl jsem napsat, že jsem zapoměl asi ten žlutý kus opratě ve voze co byl na něm pluh. 

Ukliďte mě to aby to nepřišlo pryč. Ten druhý kus je ve schodech. Když budete žádat na 

mlácení, žádejte třeba o 10 dní 
nebo o víc

, spíš se něco sleví. Napiš mě pak o kolik Jste žádali. 

Zařiď jen vše, jak Tě píši ve psaní. Zdraví a líbá Vás srdečně všechny Váš tati. 

Gerasdorf 12/8 915. 

 

Ať dá jen děde pozor na hřebici, by se mu zase nesplašila, ona si to pamatuje. 

Pište brzo! Prý u nás prší? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 korespondenční lístek, poštovní razítko: Wien, 23. VIII. 1915; odesilatel: Frant. Reindl, 

K. u. K. Lst. Baon. N
o
 65, Gerasdorf u Vídně, Geniepark II. 

 

Ctěná Paní 

pí Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy. 

 

Drahá Andulo a děti! 

Přijměte předem srdečný pozdrav a vroucí políbení. Bedničku jsem dostal hned v pátek a 

děkuji Vám za ni srdečně. Čekám pořád na dopis a on nejde tak musím přece jen psát. Poslal 

jsem Vám minulý týden psaní a lístek. Dostali Jste? O ten urlaub sem zažádej podle toho 

ihned. Chce ject totiž jeden do německa a kdyby jel on spíš než já, tak nevím jestli bych se 

pak dostal domů. Jsme tu než my dva z vojáků. Já myslím, že budete mít do neděle sveženo? 

Až by to p. starosta posílal tak mě též zároveň piš jak jsem psal v psaní. Ostatně piš hned jak 

se věci mají. Buďte zdrávi a srdečně Vás líbá Váš tati. 

Pozdravujte všecky naše. Pište brzo! 

Jste zdrávi všichni? 

Už mlátí někdo parnicí? 

Gerasdorf 23/8 915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 korespondenční lístek, poštovní razítko: Wien, 28. VIII. 1915; odesilatel: Frant. Reindl, 

K. K. Lst. Baon. N
o
 65, Gerasdorf u Vídně, Geniepark II. 

 

Ctěná Paní 

Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy 

 

Drahá Andulo a děti! 

Přijměte předem srdečný pozdrav a vroucí políbení. Chleb i zálepku jsem dostal a děkuji Vám 

srdečně. Chléb byl na cestě 7 dní, byl však dobrý. Nového nic nevím. Čekám jen až to sem 

přijde. Myslím, že to dostanu. Pak by jsme se na ostatní poradili. Odpusťte, že tak škrábu. 

Nějak mě bolí ruka. Těším se na Vás. Líbá Vás všechny Váš upřímný tati. 

Gerasdorf 28/8 915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 dolnorakouské přídělové potravinové lístky na chleba a mouku, platné v období od 15. 

do 21. 8. 1915, které dosvědčují setkání Františka Reindla s rodinou ještě někdy v tomto 

období, snad dokonce ve Vídni. Na zadní straně lístků je totiž, zřejmě dětskou rukou perem 

napsáno: „Vídeň 8. září 1915. na památku. po našem tatíčkovi. Bůh Tě opatruj!!! tatíčku náš 

drahý.“ K tomu je pak ještě připsáno: „udáno 15. října, 150 pšenice, 500 žita, 600 ovsa.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 korespondenční lístek, poštovní razítko: Wien, 6. X. 1915; odesilatel: Fr. Reindl, K. K. 

Lst. B. N. 65, I. Comp., Vídeň XXI. 

 

Ctěná Paní 

Anna Reindlová 

v Dobřívě č. 5 

u Rokycan 

Čechy 

 

Drahá Aničko a děti! 

Přijměte předem srdečný pozdrav a vroucí políbení. Dnes ráno opouštíme Vídeň. Přijměte 

ještě jednou srdečné s Bohem a doufejme, že se zase šťastně shledáme. Budu psát z cesty. Až 

Vám udám adresu až přijedeme na místo, pište pak hned Jste-li zdrávi. Pozdravujte všecky 

naše a Vás upřímě líbá Váš dobrý tati. 

Dědečka srdečně pozdravuji a vůbec všecky. 

Vídeň 6/10 915. 

 

Pozdravuj strýčka Josefa a má-li čas, ať se podívá za humny na ten kanálek, je zase ucpaný a 

kdyby se to nechalo do jara, byla by tam řeka. Dostanete-li nějaké ty půlky v Rokycanech, 

sveďte tu vodu dolejc. Myslím asi 60 kusů, že by stačilo nebo jich vezměte 100 kusů.  

s Bohem 
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