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Co nás čeká v roce 2016‒2017
Do 20. března 2016 je stále možné shléd-

nout naši putovní výstavu Návraty volyň-
ských Čechů v muzeu Ústí nad Labem. 
Další místo, kam se přesouvá, je knihovna 
v Jičíně (zajišťuje ČSBS v Jičíně). Zde bude 
5. dubna dopoledne vernisáž a výstava v Ji-
číně setrvá do 5. května. Od 12. května do 
25. června se výstava přesune do oblastní-
ho muzea v Chomutově. Do konce roku je 
pak volná k zapůjčení, pokud máte zájem, 
ozvěte se mi. 

Co se týká zasedání představitelů našeho 
sdružení, jsou plánována následovně: dne 
23. 3., 25. 5. a 21. 9. zasedá předsednictvo, 
dne 23. 1. zasedá celostátní výbor. Dále 30. 
dubna zasedá Historicko-dokumentační 
komise. Další významné pietní akty se ko-
nají dne 10. července v Žatci a 16. červen-
ce v Novém Malíně (více informací bude 
vždy uveřejněno bezprostředně před akcí). 

Na sklonku léta se bude také konat zá-
jezd na Slovensko (na Duklu), tentokrát 
pod hlavičkou Společnosti Ludvíka Svobo-
dy, a to ve dnech 8.‒12. září. Podrobnosti 
budou zveřejněny co nejdříve ve Zpravo-
daji. Dále máme v plánu uskutečnit první 
dětský letní tábor pro potomky volyňských 
Čechů. Tímto bych chtěla vyzvat zájem-
ce o spolupráci na pozici vedoucí tábora 
a kuchaře či kuchařky. Další podrobnosti 
budou známy další měsíc. Další podnět-
nou akcí by měl být Den volyňské kuchy-
ně. Konkrétní místa a dny konání jsou na 
svobodném rozhodnutí a možnostech re-
gionů. Na podzim si v Jičíně připomene-
me 25. výročí reemigrace černobylských 
Čechů, konkrétní termín ještě není známý. 

Na rok 2017 připadne 70. výročí největší 
reemigrační vlny volyňských Čechů. Plá-
nujeme výstavu ve spolupráci s Národním 
muzeem a také konferenci. V souvislosti  
s tímto výročím vyzýváme všechny volyň-
ské Čechy a jejich potomky k zapůjčení či 
darování historických předmětů, doku-
mentů a fotografií na danou výstavu (da-
rované předměty budou posléze uloženy  
v depozitáři NM či do Podbořan). 

Prosím informujte dostatečně brzy  
o svých plánovaných akcích, ať mohou být 
uveřejněny jednak ve Zpravodaji, jednak 

na webových stránkách. Stejně tak po akci 
zasílejte texty do Zpravodaje a fotografie 
na webové stránky. 

Dagmar Martinková 
předsedkyně Sdružení

*****
Akce regionu Žatec – Podbořany v roce 
2016 
V sobotu 9. dubna 2016 se koná od 11 ho-
din členská schůze regionu v restauraci 
„Chrámu chmele a piva“ u orloje naproti 
Chmelařskému muzeu v Žatci. Příspěvek 
na občerstvení činí 100 Kč. Srdečně zveme 
všechny členy.

Výbor regionu
*****

V neděli 15. května 2016 společně s ČSBS 
uskutečníme zájezd na Terezínskou tryz-
nu. V sobotu 11. června 2016 se zúčast-
níme pietní vzpomínky v Lidicích. V ne-
děli 26. června 2016 navštívíme Ležáky  
a zúčastníme se pietního aktu. Doprava na 
akce zdarma. Zájemci se mohou přihlásit 
v kanceláři ČSBS a ČsOL v Žatci, Lva Tol-
stého 969, osobně nebo telefonicky vždy  
v pondělí od 10 do 12 hodin, telefon č. 415 
710 734. V neděli 10. července 2016 od 10 
hodin se uskuteční pietní akt k 73. výro-
čí vypálení Českého Malína u památníku  
v Žatci u hřbitova.

Za region Olga Nepivodová
*****

Upozornění čtenářům 
Vážení volyňští přátelé, 
jelikož mě stále oslovujete svými telefoná-
ty, dopisy a maily, chtěl bych zopakovat, 
že již nepůsobím v žádné funkci v SČVP 
a dokonce jsem ze Sdružení vystoupil.  
V té souvislosti bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se mnou ochotně spolupraco-
vali a brali mou účast ve Sdružení vážně. 
Upřímně musím říci, že mi budete chy-
bět. Nakonec připomínám zájemcům  
o volyňskou literaturu, že mám k dispo-
zici vydání „Mirotín a Český Háj, české 
vesnice na Volyni“ a každému zájemci ji 
ochotně pošlu. Kontakty najdete ve star-
ších číslech Zpravodaje na poslední stra-
ně dole!

Lubomír Sazeček

Ze současného života SČVP Zasedání Celostátního výboru

Ve středu 17. února 2016 se v Praze 
v prostorách hotelu Legie uskutečni-
lo odložené zasedání Celostátní výboru 
SČVP. Schůzi řídila předsedkyně Dag-
mar Martinková, která všechny účast-
níky seznámila s nedávnými aktivitami 
sdružení jako předání ceny literatury fak-
tu, účast na pietě u Kounicových kolejí  
v Brně, účast na pohřbu generála Mikulá-
še Končického, vydání Sborníku z konfe-
rence konané v listopadu loňského roku, 
jednání o povýšení Josefa Holce a další.

Pan Miroslav Nerad poreferoval  
o úspěšné registraci Sdružení jako spolku. 
Stanovy jsou k dispozici na našem webu. 
Paní Marie Nečasová přednesla zprávu 
o hospodaření za rok 2015, hospodaření 
skončilo s přebytkem. Byl navržen vy-
rovnaný rozpočet na rok 2016. Dále byla 
vyslechnuta zpráva Kontrolní komise  
o hospodaření a zpráva o šetření žádosti 
Lubomíra Sazečka o způsobu odvolání  
z funkcí jednatele a redaktora, po diskuzi 
a veřejném hlasování bylo odvolání potvr-
zeno. 

Naše sdružení chce navázat užší spolu-
práci s ministerstvem obrany, Obcí legi-
onářskou, Národním muzeem, se spolky 
na Ukrajině a více se přiblížit novodobým 
reemigrantům. Je také plánováno rozšíře-
ní Putovní výstavy o dva panely a chceme 
uskutečnit zájezdy na Ukrajinu. 

Bylo schváleno následující složení ko-
misí: 
Redakční rada – Alena Pavlicová, Blanka 
Langrová, Tereza Bártková, Dagmar Mar-
tinková.
Internetová komise – Alena Pavlicová, 
Tereza Bártková, Dagmar Martinková. 
Organizační komise – ing. Miroslav Ne-
rad, ostatní členy přibírá podle zajišťova-
ných úkolů.
Historicko-dokumentační komise – p. 
Martinková, p. Cingroš, p. Báča, ing. Vlk, 
p. Turek 
Rada černobylských a novodobých ree-
migrantů – Boris Iljuk, Naděžda Morozo-
vá, Michael Pirkl, Soldatek Jiří.

red
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Ze vzpomínek průzkumníka
Mnoho se napsalo a namluvilo o Mach-

nówce. Dokonce i mnoho výmyslů od lidí, 
kteří tam tyto krvavé boje nikdy nezažili. 
Jako jeden z těch, který masakr našich vojá-
ků, způsobený nízkou úrovní velitelů, zažil 
na vlastní kůži, chci podat osobní svědec-
tví z bojového zážitku našeho průzkumu  
z oblasti dukelského průsmyku. Po neče-
kané tragedii u Machnówky, kde zahynulo 
mnoho mých kamarádů, přešel náš prapor 
hned v noci na jiný úsek fronty a zaútočil 
na německou obranu, kterou jsme úspěš-
ně zdolali a během několika dalších útoků 
jsme se ocitli před kótou 534, kterou pozdě-
ji gen. Svoboda nazval „kótou smrti“.

Před ranním úsvitem pěchota našeho 
praporu zaujala obrannou pozici před kó-
tou. Přišel mezi nás velitel praporu pplk. 
Knop. „Kluci,“ obrátil se na nás, „máme 
před rozedněním dobýt tuto výšinu. Ukaž-
te, jací jste vojáci. Pomstěte Lidice a Český 
Malín.“ Pak následoval rozkaz rozvinout 
rojnice a zaútočit na nepřítele. Do útoku 
nás vyrazila necelá stovka. Byl to však je-
den z našich nejúspěšnějších útoků, který 
jsem kdy zažil. Němci útok nepředvídali  
a než se vzpamatovali, byli jsme na vrcholu 
kóty. Friců (Němců ‒ pozn. red.) tam byla 
spousta, překvapení bylo však pro ně tak 
nečekané, že se všichni vzdali, zdvihali ruce 
a zapomněli na svoji nadutost, nadřazenost, 
kterou se vždycky vyznačovali u nás na Vo-
lyni při styku s místním obyvatelstvem. 

Kóta byla naše a gen. Svoboda tomu ani 
nechtěl věřit. Osobně se šel přesvědčit. Při-
tom nepozapomněl vzít s sebou sedm Čs. 
válečných křížů. Nejdříve vyslechl hlášení 
našich velitelů, ppor. Babiče a por. Bileje  
a pak předal vyznamenání těm sedmi, kteří 
byli první na kótě. Byl jsem jedním z nich. 

Osobně nám vyznamenání připjal a povýšil 
každého z nás o dva stupně. Stal jsem se če-
tařem a nositelem čs. válečného vyzname-
nání, kterého si doposud nejvíce vážím. Při 
tomto polním obřadu požádali naši velitelé 
gen. Svobodu o okamžitou posilu, hlavně 
pak pomoc protitankového dělostřelectva.

Při útoku na kótu objevili naši vojáci pro-
titankové 76mm dělo, které na úpatí kóty 
zanechali sovětští vojáci. Skupina našich 
odvážlivců se pro dělo vrátila, vystrka-
la ho až na vrchol kóty a sehnala dokonce  
i dostatek munice. Bohužel bylo nám málo 
platné, nikdo z našich ho neuměl obsluho-
vat. Mezitím se k nám blížila pomoc, asi dvě 
pěší roty. Když došli asi do poloviny kóty, 
volali jsme na ně, ať si pospíší, ať neotále-
jí. Bohužel jsme se jich nedočkali. Jejich 
velitelé zahlédli německou rojnici, která se 
připravovala k útoku. Začali se vracet. Náš 
velitel průzkumu ppor. Babič na jejich veli-
tele křičel: „Já tě, ty pse, zastřelím!“ a pustil 
kulometnou palbu nad jejich hlavami. Po-
sila nepřišla.

Zaujali jsme hned obranu na vrcholu 
kóty. Po Němcích tam zůstalo velké množ-
ství zbraní, hlavně kulometů. Jeden z nich 
dokonce čs. předválečné výroby – byl to  
v té době velmi proslavený kulomet pro své 
kvalitní technické vlastnosti. Gangur – můj 
pomocník, který byl také mezi prvními na 
kótě, se ho ihned chopil a navíc mi hodně 
pomáhal při budování obrany. Zaujali jsme 
postavení s dobrým výhledem na němec-
kou obranu a jejich spojovací zákopy.

Umístil jsem vhodně kulomet do paleb-
ného postavení. V poddůstojnické škole 
nás dobře připravili používat i tuto zbraň 
já jsem měl nejlepší zásahy a tudíž i výsled-
ky. Gangur donesl mnoho zásobníků, a tak 
jsme bez obav očekávali německý proti-
útok. Rozkaz našich velitelů byl jednoznač-
ný. Krýt se a nikdo nesmí vystřelit, dokud 
nezazní povel k palbě. Z vrcholu kóty bylo 
krásně vidět, jak Němci v rojnicích postu-
pují do vrchu. Neviděli nás a my se chovali 

velmi tiše. Útočník měl za to, že jsme z kóty 
ustoupili s ostatními, kteří nám spěchali na 
pomoc a nakonec se vrátili. Když se nepří-
tel přiblížil asi na 80 metrů, zazněl rozkaz: 
„Pal!“ Zarachotilo několik kulometů a na 60 
automatů. Obě německé rojnice byly touto 
smrtelnou palbou doslova smeteny. Na naší 
straně byly jen minimální ztráty a vojáci se 
opíjeli bojovým úspěchem.

Poté k nám konečně dorazila očekávaná 
pomoc – četa zákopníků s puškami. Bo-
hužel žádné dělostřelectvo. Už se začalo 
stmívat, když jsme zaslechli rachot tan-
ků. Dostali jsme rozkaz zaměřit palbu na 
německé automatčíky, kteří útočili spolu  
s německými tanky. S pomocníkem Gan-
gurem jsem byl plně soustředěn na palbu 
na nastupujícího nepřítele, když tu pomoc-
ník doslova zařval: „Nerade, utíkejme, na 
kótě už nikdo není, opravdu nikdo!“ Po zuby 
ozbrojeni jsme se pustili z kóty dolů. Němci 
už mezitím uzavřeli kruh kolem celé kóty. 
Na štěstí pro nás byla již skoro tma, dosta-
li jsme se do nějakého úvozu a ustupovali 
doslova podle vojenské teorie – jeden střílel 
po nepříteli a druhý přebíhal do jiné pozice. 
Oni řvali: „Halt, halt!“ Bylo to jako ve zlém 
snu, kulky nám hvízdaly nad hlavami, lis-
tí a křoví na nás padalo, ale my jsme měli  
z pekla štěstí a zázračně jsme se z obklíčení 
probili. Dokonce bez zranění. Přesto jsme 
několik hodin bloudili lesem, než se nám 
podařilo dorazit k našim. 

Tak tedy skončil náš velký bojový křest 
na kótě 534 – kótě smrti. Těžké boje o tuto 
nešťastnou bezejmennou kótu trvaly něko-
lik dní. Útočilo se na ni i několikrát za den, 
přecházela z rukou do rukou, a konečně po 
deseti dnech krvavých bojů za pomoci bri-
gádních automatčíků s velkými ztrátami na 
životech na obou stranách jsme ji definitiv-
ně dobyli – kótu 534, prosáklou krví česko-
slovenských vojáků, kteří tu padli proto, že 
milovali svůj národ a jeho svobodný život.

Josef Nerad, pplk v.v.

Od našich 
čtenářů

Pěkné dojmy z návštěvy plesu
Dne 6. února 2016 od 20. hodiny se  

v hotelu Koliba v Litoměřicích konal 3. re-
prezentační volyňský ples, kterého jsme se 
spolu s dcerou a zetěm zúčastnili. Do are-
álu Koliby jsme přijeli dost brzy, a protože 
tam byl podivný klid a stála jen ojedinělá 

auta, začala jsem se obávat, jestli se do-
staví dost účastníků. I pak na sále dlouho 
zůstávaly židle u stolu prázdné. Naštěstí 
se mé obavy nepotvrdily a v krátké době 
se velký sál naplnil do posledního místa. 
Bezpochyby to bylo také díky moudrému 
nápadu našeho předsedy SČVP regionu 
Ltm. Miroslava Kučery uzavřít dohodu se 
spolkem myslivců na pořadatelské spoluú-
časti. Když pak kapela Kadet ing. A. Kuče-
ry rozezvučela sál a první taneční páry na 
parketu doplnily plesovou atmosféru, byl 
to krásný pocit!

Je velmi důležité v tomto líčení vyzved-
nout a ocenit to mimořádné úsilí a přání 
pořadatelů a organizátorů, poskytnout 
svým členům absolutní uvolnění, oproš-
tění se aspoň na čas od tlaku špatné at-
mosféry mediálních zpravodajství i obav  
o budoucno a poskytnout účastníkům či-
rou radost z kouzla hudby rytmu a tance. 
Ráda bych tu vzpomněla aspoň některé 
zasloužilé organizátory, mimo vedoucích, 
jako Danielku Zelenkovou, Jiřinku Kolou-
chovou, Dášu Pelikusovou, Aničku Šara-

(pokračování na další straně)

Vzpomínky 
na Volyň



Setkání regionu Praha
Dne 23. 3. 2016 se v hotelu Legie na So-
kolské ulici 33 v Praze uskuteční setkání 
regionu Praha. 

Za region Praha Ludvík Engel
*****

Výroční členská schůze v Litoměřicích
Výbor regionu Litoměřice oznamuje 

svým členům a jejich přátelům, že v sobo-
tu dne 26. března 2016 v 10 hodin začíná 
v sále Koliby Litoměřice Výroční členská 
schůze. Na této schůzi si mj. mohou čle-
nové zakoupit členské známky a velmi 
zajímavou volyňskou literaturu. Pokud 
bude mít někdo zájem o dopravu z města 
na Zahradu Čech, je možné ji objednat u 
p. Zelenkové, tel. 723326841, nebo mail: 
danielazelenkova@seznam.cz. 

za výbor regionu Daniela Zelenková, 
jednatelka
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yovou, Jarušku Kodetovou a jistě to byla 
řada dalších, kteří věnovali hodně svého 
času tomuto pěknému programu.

 Nemůžu zde nezmínit zvlášť hez-
ké osobní zážitky nejen z tohoto přátelské-
ho, krajanského prostředí. Když mne, asi 
nejstarší účastnici na tomto plesu, překva-
pivě požádal o tanec sám pan předseda 
Miroslav Kučera s tím, že nechal zahrát 

pomalý valčík na naši zamilovanou volyň-
skou písničku „Vesničky za horama“, pak 
jsem nemohla dlouho váhat a přes dávno 
zasunuté vzpomínky na radost z tance 
jsem tento odvážný a riskantní návrh při-
jala. Asi tato okolnost posílila mé orgány 
natolik, že jsem se na chvilku cítila mlad-
ší a ráda se nechala vést jemným rytmem 
valčíku a ohleduplným tanečníkem. Za 

tyto hezké zážitky děkuji organizátorům  
i mým obětavým tanečníkům.

Věra Suchopárová

(pokračování z předchozí strany)

Společenská rubrika

Pozvánky

Plánovaný zájezd na Volyň 2016
Olomoucký region SČVP plánuje uspo-
řádat od 3. 7. do 9. 7. 2016 autobusový 
zájezd na Volyň. Ubytování a polopenze 
bude zajištěna v hotelu Rovno a Luck. 
Počítáme s návštěvou příbuzných a ro-
dišť svých rodičů a také města Žitomír, 
kde jsme roky nebyli. Orientační před-
běžná cena bude asi 6 000,-Kč za osobu. 
Autobus pojede po trase Praha, Brno, 
Olomouc a Nový Jičín. Pokud budete mít 
zájem (musíme vědět počet účastníků), 
můžete telefonovat 775 098 503; nebo 
napsat email: miroslav.nerad@seznam.
cz. Plán na jednotlivé dny bude zveřej-
něn v příští čísle.

Miroslav Nerad

Pan Jaroslav Sitar shání kontakt 
na paní Věnceslavu Lohvinovou, autorku 
knihy České písně z ukrajinské Volyně, jejichž 
rodiny spolu kdysi sousedily. Jeho adresa je 
Branišovice 154, 671 77.
Blahopřání

Region Cheb: V  březnu oslaví životní 
výročí tito členové: 88 let pan Jiří Máca z 
Prahy, nyní v Chebu, 84 let paní Slávka Ma-
choňová z Dlouhého Pole, nyní v Chebu, 87 
let paní Emilie Tenglerová z Podlísek, nyní 
v Těšově.

Pevné zdraví a životní pohodu jménem 
chebských krajanů přeje Libuše Pancířová

*****
Region Mariánské lázně: V březnu oslaví 

82 let paní Anna Fürbachová z Poloučan u 
Konstantinových lázní.

Vše nejlepší přeje za region předseda 
Jaroslav Juha

*****
Region Moravskoslezský: V březnu oslaví 

65 let paní Marie Stiborová z Kujavy, bytem 
Nový Jičín, 65 let Ing. Josef Šindelář z Hlad-
kých Životic, bytem Krnov, 75 let pan Ladi-
slav Prchlík z Drslavic, bytem Ostrava, 83 let 
paní Helena Vegrichtová z Hlinska, bytem 
Hrozová- Slezské Rudoltice, 85 let paní Li-
buše Janková z Dembrovky, bytem Ostrava, 
89 let paní Olga Čvančarová z Černého Lesa, 
bytem Sudice, 93 let paní Ludmila Réblová 
ze Mstěšína, bytem Zlaté Hory. Všem jubi-
lantům přejeme vše nejlepší, do dalších let 
hodně zdraví a životní pohodu.

Za region Zdenka Novotná, předseda,  
a Marie Seitlová,tajemnice

Region Brno: V březnu oslavuje 75 let 

paní Milada Rusínková  z Černého Lesa, 
nyní Hrušovany nad Jevišovkou. Jubilant-
ce přejeme pevné zdraví do dalších let. 

Za region Jan Pavlica
*****

Region Domažlice: V lednu oslavila 
92 let paní Emílie Tomanbová z Lipiny, 
nyní Velký Malahov, 86 let paní Marie 
Lokvencová z Dolinky, nyní bytem Plzeň, 
80 let paní Světlana Pechová z Michalovky, 
nyní Plzeň, 75 let Ing. Josef Vlk z Dolinky, 
nyní Domažlice.

V únoru oslavila 91 let paní Anna Malá 
z Ivaniče, nyní bytem Srby, 89 let pan 
Bohumil Janča z Holovni České, nyní 
bytem Město Touškov, 87 let Doc. PhDr. 
Jaroslav Fiala, Csc z Kupičova, nyní bytem 
Plzeň, 80 let paní Bohumila Šorejová z 
Lucka, nyní Poběžovice, 80 let pan Boris 
Červenka z Dolinky, nyní bytem Plzeň.

V březnu oslaví 90 let paní Emílie 
Divišová z Ivaniče, nyní penzión 
Domažlice a 80 let paní Marie Malá 
z Ivaniče, nyní bytem Horšovský Týn. 
Jubilantům přejeme pevné zdraví  
a životní pohodu.

Za region Miloslava Chocholatá 
*****

Region Chomutov: V únoru oslavil 84 
let pan Emil Nedbálek z Dlouhého Pole, 
nyní Droužkovice, 87 let paní Jiřina Vin-
šová z Rovna, nyní Chomutov, 82 let pan 
Josef Řepík z Českého Malína, nyní Praha.

V březnu oslaví 86 let pan Jaroslav Lud-
vík z Teremna, bytem Jírkov a 84 let paní 
Jiřina Kavanová ze Zdolbunova, bytem 
Chomutov.

Hodně zdraví do dalších let přeje za regi-
on Jiřina Kačerová a Josef Roller

*****
Region Litoměřice: V  březnu oslaví 

87 let paní Anna Černá z  Michalovky, 
bytem Litvínov, 89 let pan Miroslav 
Škrabal z Rovna, bytem Litoměřice a 91 
let pan Josef Vyletěl z  Mirohoště, bytem 
Jenišovice. 

Všem jubilantům srdečně přeje pevné 
zdraví a spokojenosti Daniela Zelenková,

*****
Region Olomouc: V březnu oslaví 91 

let paní Marie Nováková z Moldavy, 
nyní bytem Nedvězí, 84 let paní Emilie 
Hryzbilová z Moldavy, nyní bytem 
Hněvotín a 80 let pan Josef Šulc  
z Moldavy, nyní bytem Olomouc. Všem 
přejeme hodně zdraví do dalších let

Za region Miroslav Nerad 
******

Region Šumperk: V  únoru oslavil 88 
let pan Viktor Hnízdil z  Knerut, nyní 
Šumperk, 80 let paní Evženie Pavlíčková-
Veselovská z  Novostavce, nyní Velké 
Losiny, 70 let paní Jiřina Bednárová 
z Dědovy Hory, nyní Šumperk.

V  březnu oslaví 92 let paní Marie 
Kulichová-Maksová z  Teremna, nyní 
Šumperk, 92 let paní Helena Novotná-
Kocková z Novokrajeva, nyní Velké Losiny, 
83 let paní Emilie Konečná-Doležalová 
z  Koryt, nyní Bludov, 81 let pan Václav 
Štastný z Chomout, nyní Rapotín. 

Všem jubilantům zdraví a štěstí a 
spokojenost za region přeje Jiřina  Žáková

*****
Region Žatec: V  březnu oslaví 82 let 



   Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel    4      3/2016

Upozornění! Název konta: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Praha č. ú.: 252001907/0300 Československá obchodní banka a.s., Poštovní spořitelna, 
Roztylská 1, 225 95 Praha. Dary můžete posílat na adresu hospodářky Sdružení: Marie Nečasová, Podhájek 68/V, 471 24 Mimoň, tel: 728 351 726, mail: 
m.necasova@seznam.cz. Prosíme, abyste neupomínali zveřejnění dárců a darů, zveřejňujeme je až po obdržení účetního dokladu. Peněžní dary neposílejte na 
adresu šéfredaktora. Změny v evidenci členství, adres, přihlášky nových členů, ukončení členství a dotazy zasílejte zásadně na adresu hospodářky. Děkujeme.
Vydává Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel pro potřebu svých členů. Za obsahovou náplň odpovídají autoři příspěvků. Vychází jako občasník. Šéfredak-
torka:Tereza Bártková. Jazyková korektura: Lenka Bílková. Příspěvky nejsou honorované, nevyžádané rukopisy se nevracejí. Příspěvky zasílejte na e-mailovou 
adresu: zpravodajscvp@seznam.cz nebo na korespondenční adresu: Tereza Bártková, Dolnopolní 97, Brno 614 00. Termín pro zaslání příspěvků do č.4/16 
je 31.3. 2016. Stránky SČVP www.scvp.eu.

Toto číslo vyšlo  10. 3. 2016

Příspěvky na tisk
nelze určit region: Marie Kocurová 200,-
region Žatec: Helena Mlejnková, Liběšice, 
200,-; Marie Kadavá, Liběšice 200,-; Anna 
Hlaváčková, Žatec, 200,-; Eleonora Wag-
nerová, Libičany, 100,-; Anna Košťálová, 
Louny, 100,-; Ing. Stanislav Kloboučník, 
Žatec, 300,-; Anna Smrčková, Žatec, 200,-; 
Helena Hradcová, Žatec, 200,-; Anna Bu-
rešová, Holedeček, 200,-; Jaroslava Hrníč-
ková, Holedeček, 200,-; Evženie Jankov-
cová, Žatec, 100,-; Věra Ketnerová, Žatec, 
100,-; Emil Kopp, Žatec, 200,-; Bohumila 
Sulovská, Žatec, 200,-; Irena Hanušová, 
Žatec, 200,-; Antonín Jirásek, Žatec, 200,-
; Emilie Kroupová, Žatec, 200,-; Marie 
Sochorová, Žatec, 200,-; manž.Tomešovi, 
Žatec, 100,-; Jiřina Zetková, Žatec, 100,-; 
Ludmila Fraňková, Žatec, 300,-; Ing. Jana 
Malá, Liběšice 300,-; Anna Lišková, Plzeň, 

200,-; Ing. Lydie Šlehoferová, Plzeň, 200,-; 
Helena Polcarová, Žatec, 100,-; V+V Trn-
kovi, Žatec, 200,-
region Rakovník: Mgr. et. ThBc.Jiří Králí-
ček, Plzeň, 300,-; Žeňa Altmanová, Jeseni-
ce, 200,-; Halina Balladová, Nové Strašecí, 
200,-
region Teplice: Ing. Miroslav Cinert CSc., 
Meziboří, 100,-; Jaroslav Efler, Chabařo-
vice, 100,-; Antonie Janečková, Teplice, 
100,-; Bohumila Jelínková, Dubí u Teplic, 
200,-; Jiřina Jirková, Drahkov, 100,-; Milo-
slav Tesař, Česká Kamenice, 100,-
region Litoměřice: nejmenovaný dárce, 
Roudnice n/Labem, 200,- 
region Karlovy Vary: Larisa Zábranská, 
Karlovy Vary, 300,-
region Brno: Josef Bryksa, Brno, 500,- 
region Domažlice: Miroslava Chochola-
tá, Horšovský Týn, 300,-; Libuše Průcho-

vá, Lochousice, 300,- 
region Moravskoslezský: Vilém Jersák, 
Hodoňovice, 500,- 
region Praha: Vlasta Vránová, Mimoň, 
300,-; Vladislava Válková, Ústí n/Labem, 
300,-; Zdeňka Krušinová, Otradovice, 
200,-; Viktor Vigner, Tábor, 300,-; Naděž-
da Smetanová, Sukorady, 400,-; Jaroslav 
Marek, Kuřivody, 200,-; Zina Štillerová, 
Smečno, 100,-; Ludmila Klejšmídová, 
Jaroměř, 200,-; Josef Albrecht, Kladno, 
300,-; Jiřina Janatová, Roztoky u Prahy, 
300,-; Jiřina Šťastná, Kostelec n/Černými 
Lesy, 300,-; manž. Kolářovi, Praha, 300,-; 
Pavlína Medunová; Kladno, 200,-; Marie 
Živná, Řečany n/Labem, 200,-; Vladimír 
Kekrt, Praha, 300,-; Miloslav Masopust, 
Praha, 300,-

Všem dárcům srdečně děkujeme  
Nečasová 

paní Evženie Jankovcová z  Volkova, 
nyní Žatec, 90 let paní Vlasta Kašparová 
ze Zdolbunova, nyní Žatec, 88 let paní 
Evženie Krejcárková z  Rovna, nyní 
Mělník, 85 let paní Vlasta Mašková 
z  Pokos, nyní Žiželice, 83 let pan Viktor 
Novotný z Rovna, nyní Most, 87 let paní 
Pavlína Poliščuková z Hulče České, nyní 
Žatec, 81 let pan Václav Průša z Nového 
Teremna, nyní Děčín, 82 let paní Božena 
Řehořová z Pokos, nyní Žatec, 83 let paní 
Marie Štychová z  Hoščy, nyní Dobřany, 
92 let paní Emilie Šimsová z  Moldavy, 
nyní Rudná u Prahy, 65 let Ing. Vladimír 
Bohuslav z Podbořan, 85 let pan Vladimír 
Cejtchamr z  Jezírka, nyní Siřem, 80 let 
paní Marie Jedličková ze Sofievky, nyní 
Podbořany. K narozeninám přejeme 
hodně zdraví a štěstí. 

Za region Žatec Slávka Černá 
*****

Region Karlovy Vary: V  březnu oslaví 
89 let pan Jaroslav Čechura ze Strašic ČR, 
bytem Teplička u K.Varů, 84 let pan Josef 
Hudeček z Volkova, nyní Ostrov n. Ohří, 
84 let paní Raisa Randová ze Lvova, nyní 
Karlovy Vary.

Všem jubilantům hlavně zdraví a dobrou 
pohodu do dalších let přeje Helena  

Horáková, K. Vary
*****   

Region Praha: V březnu oslaví 89 let paní 
Naděžda Laubová ze Záborolu, nyní Praha 
4, 87 let paní Marie Krejčová z Mirohoště, 

nyní Praha 9, 83 let paní Helena Nováková z 
Hulče České, nyní Praha 6-Řepy, 82 let paní 
Vlasta Hrabáková z Podhájce, nyní Praha 6. 
Všem Jubilantům gratulujeme a přejeme do 
dalších let hodně zdraví a lásky bližních. 

 Za region Praha Ing. Ludvík Engel, 
předseda 

Naše řady opustili
Dne 28. 2. 2016 uplynul rok, co zemřel po 

dlouhé nemoci ve věku 92 let pan Rostislav 
Lehner, příslušník Svobodovy armády. Pro-
šel frontu od Buzuluku až do osvobození 
Ostravy. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. 

Za celou rodinu sestra Emilie Tenglerová
*****

Dne 1.1 2016 zemřel pan Vladimír To-
mášek ve věku 88 let, narozen v obci Doro-
hostaj Česká, nyní žil ve Štěpánově u Olo-
mouce. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. 

Moc děkuje syn Milan 
*****

Dne 8. 2. 2016 zemřela ve věku nedožitých 
91 let paní Slavěna Tvrdá ze Závidova, žila 
ve Vrskmani. Kdo jste ji znali, věnujte ji ti-
chou vzpomínku.

Za region Chomutov Jiřina Kačerová
*****

Dne 24. března vzpomeneme prvního 
výročí úmrtí pana Mikuláše Horáčka ze 
Žatce. 

Za vzpomínku děkuje rodina
*****

Dne 2. 12. 2015 zemřela paní Marie Vost-
rá ve věku nedožitých 80 let. Pocházela z Li-
pin, naposledy bytem Žatec. 

Dne 7. 2. 2016 zemřela paní Jiřina Luke-
šová ve věku nedožitých 85 let. Pocházela 
z Volkova, naposledy bytem Strkovice. 

Upřímnou soustrast za region Žatec  
Slávka Černá 

*****
Dne 3. února 2016 zemřela naše nejstarší 

členka paní Anna Čmuchálková, která 
v  lednu oslavila 95 let. Paní Čmuchálková 
pocházela z  Pokos a trvale žila v  Krnově. 
Kdo jste ji znali, věnujete ji tichou vzpomín-
ku. 

Zarmoucené rodině upřímnou soustrast za 
region projevuje Zdenka Novotná, předsed-
kyně, a Marie Seitlová, tajemnice

*****
S lítostí Vám oznamuji, že 26. 2. 2016 ze-

mřel můj bratr Ing. Miroslav Cinert, CSc. 
Pohřeb se koná 7. 3. 2016 v 10.00 v obřadní 
síni na hřbitově v Litvínově.

Jaroslava Lukavská, sestra
Miroslav Cinert se narodil 17. 5. 1939  

v rodině volyňského Čecha, Karla Cinerta.
Od roku 2007 byl činný ve Sdružení Čechů 
z Volyně a přátel. Přínosná byla zejména 
jeho aktivita jako předsedy Kontrolní a re-
vizní komisi. V jeho osobě ztrácí Sdružení 
obětavého člena a funkcionáře.

Za region Teplice Lubomír Sazeček

*****


