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Vážení čtenáři, 
na jaře letošního roku byl znovu 

obnoven původní znak Svazu Čechů  
z Volyně, který se začal používat  
v roce 1946. Můžete ho vidět v hlavič-
ce Věrné stráže až do roku 1951, po-
užíval se také v členských průkazkách  
a na odznacích. Sdružení tento sta-
ronový znak použilo na trička, která 
jsou nyní v prodeji. Můžete si je koupit  
v modré, červené či bílé variantě a vy-
brat mezi pánským a dámským stři-
hem, dostupné velikosti jsou S – XXL. 
Barevnost: Vrchní pole (se lví hlavou) 
je modré, pravé pole (se lvím ocasem 
a zadní nohou) je červené a zbývající 
část je bílá. Červená je i plocha kolem 
„věnce“. Cena trička je 230,-. Pokud 
máte o tričko zájem, kontaktujte naši 
předsedkyni Dagmar Martinkovu 
(Dagmar.Manhalova@seznam.cz)

red

Dne 12. 5. 2016 v 16.00 proběhla  
v Chomutově v Domě Jiřího Popela  
z Lobkowicz vernisáž výstavy Návraty vo-
lyňských Čechů. Po přivítání hostů Jiřím 
Kopicou přednesl úvodní slovo k výstavě 
člen Historicko-dokumentační komise 
Jaroslav Báča. Dále byla vyzvána předsed-
kyně chomutovského sdružení paní Jiřina 
Kačerová, aby pohovořila o tom, jak se jim 
na Volyni žilo. Na závěr promluvil místo-
předseda ČSOL plk.v.v. Vladimír Licin-
berg. Výstava se všem zúčastněným líbila.

 Jaroslav Báča 

Kdo se zúčastnil podzimního Celostát-
ního setkání volyňských Čechů v Praze,  
v sále Ministerstva obrany Na Valech, 
možná si vzpomene, že jsem tehdy ve svém 
projevu zmínila svoji účast na pochodu 
Nesmrtelného pluku v Moskvě (8. 5. 2015). 
Současně jsem vyslovila i výzvu, zda by se 
mezi námi našli nadšenci a účastnili se ob-
dobného pochodu u nás, pokud by se tedy 
uskutečnil. A nadšenci se postupně hlásili. 
Původně jsme však plánovali pochod čás-

tečně odlišit od „ruského vzoru“. Napří-
klad jej uskutečnit ke Dni vzniku republiky 
a současně uctít také památku legionářů  
z 1. světové války, k nimž naši předci také 
patřili. Zvažovali jsme také jiné, originální 
pojmenování. 

Nakonec se chopili aktivity další dobro-
volníci, což však věci neuškodilo. Nakonec 
se tento pochod, uctívající statečnost všech 
lidí, kteří aktivně bojovali za 2. světové vál-
ky proti fašismu, uskutečnil v Praze dne 8. 
května, tedy v Den vítězství nad fašismem. 
Akce se účastnilo pod názvem Nesmrtel-
ný pluk ‒ Česká republika pět organizací. 
Hlavní organizační osobou se stal dobro-
volník a vlastenec pan Kratochvíl ve spo-
lupráci s ČSBS, naším sdružením, Společ-
ností Ludvíka Svobody a dalšími dvěma 
ruskými krajanskými organizacemi. Je 
pravda, že akce měla určité organizační 
nedostatky, ovšem kladem je, že se USKU-
TEČNILA a PROBĚHLA V KLIDNÉ AT-
MOSFÉŘE. Je třeba dodat, že až s podivem 
zcela bez zájmu našich médií. Ruská mé-
dia se samozřejmě zajímala, a není divu, je 
to ruská idea a u nich se za to nikdo ne-
stydí. A navíc, většina účastníků byla rus-
ky mluvící. Nás sice nebylo mnoho, ale jak 
už kdysi řekl volyňský Čech doktor Václav 
Vondrák při přísaze České družiny v Ky-
jevě roku 1914: „Naše síla není v čísle…“ 

Naším cílem bylo veřejně uctít památ-

ku našich předků, taktéž zachránit a 
obnovit rodinné vzpomínky na tyto 
účastníky druhé světové války. Záro-
veň jsme chtěli připomenout, aby si 
v této neklidné době, plné lokálních 
válečných konfliktů, především mladá 
generace uvědomila, jak je důležité ak-
tivně bojovat za život v míru. 

A já bych Vás všechny chtěla vyzvat, 
pojďte příští rok také! Buďte hrdí na 
své předky! 

Vaše předsedkyně Dagmar Martin-
ková 

Dne 7. května se konalo (jako v po-
sledních deseti letech již každoročně) 
setkání kupičovských rodáků, jejich 
partnerů, potomků a přátel v Krásném 

Dvoře. Program byl také obvyklý: ekume-
nická bohoslužba za účasti tří duchovních 
(katolického, evangelického a pravoslav-
ného), slavnost u pomníku Kupičovských, 
kteří položili své životy v době 2. světové 
války (bylo jich 50, z toho 28 jich padlo na 
frontě, ostatní byli oběťmi bombardování 
nebo byli zavražděni). Před lety jsme k 
úpatí pomníku uložili i prsť z hrobů našich 
předků na kupičovském hřbitově. 

Slavnost u pomníku se neobešla jako 
každoročně bez účasti vojáků žatecké po-
sádky, bez jejich čestné stráže u pomníku, 
položení věnců, čestné salvy a české státní 
hymny. Pravoslavný duchovní Vladimír 
Čejka opravený pomník znovu vysvětil. 

Setkání se mimořádně zúčastnil i hejt-
man Ústeckého kraje pan Oldřich Bube-
níček, který věnoval na úpravu pomníku 
částku 60 tisíc korun a pronesl i krátký 
projev. Později nám organizaci našeho se-
tkání velice pochválil starosta obce Krásný 
Dvůr pan Zuliko Vychytil. Za dar i pochva-
lu mu patří náš velký dík. Vřelý dík patří  
i manželům Moorovým, kteří, ač nejsou  
z Kupičova, ba ani z Volyně, věnovali na 
pomník 30 tisíc korun. My Kupičováci, 
jsme ze svého fondu věnovali 10 tisíc korun 
a sbírka vynesla další tisíce (přesná částka 
bude známa až začátkem měsíce). Největší 

Ze současného života SČVP

(pokračování na další straně)

Setkání kupičovských rodá-
ků, jejich potomků a přátel 

Výstava Návraty volyňských 
Čechů v Chomutově

Nesmrtelný pluk v Praze
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dík však patří starostovi obce Krásný Dvůr 
panu Vychytilovi (není Volyňák), který ce-
lou akci kolem pomníku zorganizoval a ze 
svého rodinného účtu také přispěl 5 tisíci 
korunami. 

Po bohoslužbách a slavnosti u pomní-
ku, při které jsme si také připomněli rok 
1946, kdy jsme se už nemohli dočkat, až 
budeme v Čechách, jsme si pochutnali na 
dobrém obědě, který nám jako každoročně 
připravily kuchařky ve školní jídelně, a po-
tom následovala volná zábava, kdy jsme si 
navzájem sdělovali vzpomínky, zážitky, ro-
dinné události, a především jsme byli rádi, 
že jsme zase po roce spolu, jako jsme bývali 
v Kupičově. 

Pravidelně se scházíme od roku 1997 
(starší generace organizovala setkání pou-
ze k významným výročím). Tehdy po 50 
letech od reemigrace přijely na setkání více 
než čtyři stovky krajanů, letos po 69 letech 
se jich dostavilo ještě více než 80. 

Dohodli jsme se, že zorganizujeme se-
tkání i příští rok – k 70. výročí reemigrace. 
A potom se uvidí. Na shledanou v Krás-
ném Dvoře v roce 2017!

Miloslava Žáková

Pod tímto názvem proběhne letos naše 
konferenční setkání, které se bude konat 
dne 8. října 2016 v Litoměřicích. Nad kon-
ferencí převzal záštitu náš pan prezident 
i ministr vnitra. Přihlásit se můžete pro-
střednictvím „Závazné přihlášky“, která 
bude zveřejněna na webových stránkách 
našeho sdružení www.scvp.eu, nebo ji po-
žadujte přímo od svých zástupců regionů. 
Na přihlášce jsou veškeré podrobné infor-
mace. Účastnický poplatek pro členy sdru-
žení bude 250,- Kč a zahrnuje celodenní 
občerstvení. Zajištěn je kulturní program, 
dále bude součástí programu bude výstava 
našich členů, diskusní panel apod. Je mož-
né si také objednat ubytování ve zdejším 
hotelu či ubytovně. Počet účastníků není 
omezen! 

Těšíme se na vás.
Za organizátory místopředseda sdružení 

a zástupce Komise černobylských  
a novodobých reemigrantů doc. Boris Iljuk 

a předsedkyně sdružení Mgr. Dagmar 
Martinková

V sobotu 14. 5. 2016 se uskutečnilo slav-

nostní setkání Sdružení Čechů z Volyně a 
jejich přátel v Horšovském Týně. Akce se 
zúčastnilo asi 40 lidí, pro které jsme měli 
připravené pohoštění. V úvodu předseda 
regionu, pan Vladimír Ledvina, pronesl 
krátký projev. Poté následovalo vystoupení 
ženského pěveckého sboru pod vedením 
paní Lengálové, který zazpíval dvě ukra-
jinské písně a několik českých lidových 
písní. Po zbytek odpoledne jsme si pěkně 
zazpívali za doprovodu harmonikáře pana 
Jaroslava Brabence. Setkání to bylo velmi 
příjemné, ani se nikomu nechtělo domů.  
Velice nás to potěšilo a za rok se těšíme 
opět na shledání. 

Libuše Průchová

Jarní „schůze“ uničovského regionu se 
nesla ve znamení radosti ze společného 
setkání a bylo vidět, že po vleklé zimě si 
toho mezi sebou máme hodně co říct, a že 
se všichni na sebe moc těšili. Naši členové 
a hosté měli možnost seznámit se s novou 
paní předsedkyní, od které se dozvědě-
li spoustu novinek ze sdružení, jaké akce  
v poslední době proběhly a jaké se naopak 
plánují. Paní předsedkyně byla všemi při-
jata velice srdečně, a ač byla mezi námi po-
prvé, velmi rychle se zařadila do naší uni-
čovské volyňské rodiny. V programu jsme 
měli také připravené promítání o loňském 
zájezdu na Duklu, a i když někdo zrovna 
nevyhrál v bohaté tombole, dostal alespoň 
malou cenu útěchy. 

Kromě zábavy jsme ale také trošku pra-
covali, všichni obdrželi dotazníky, v nichž 
vyjádřili svůj názor na další vývoj a formu 
Zpravodaje, v druhé části pak na to, čím 
bychom v našem regionu chtěli přispět k 
propagaci a uchování tradice volyňských 
Čechů. Jak z dotazníku vyplynulo, ve Zpra-
vodaji bychom uvítali více fotografií, ob-
jevily se návrhy např. na koutek s recepty 
našich babiček, propagace VČ mezi mladší 
generací či historický vývoj VČ. V rám-
ci regionu bychom pak chtěli veřejnosti 
prezentovat jak obecnou historii VČ, tak 
i historii VČ v našem regionu, včetně do-
bových fotografií a vystavení památných 
předmětů. 

Blanka Langrová

V neděli 29. 5. 2016 se uskutečnila velice 
vydařená akce ke Dni dětí našeho regionu 
Litoměřice, jednak do ZOOparku Cho-
mutov, a poté opékání buřtů na utajeném 

(pokračování z předchozí strany)

(pokračování na další straně)

Vzpomínky 
na Volyň

místě. Nejenže jsme naplnili celý autobus, 
ale museli jsme ještě požít 2 osobní auta 
ochotných rodičů a jejich přátel. Celkem 
se zúčastnilo 43 účastníků, z toho 23 dětí. 
Z Litoměřic jsme vyjeli v 8 hodin ráno 
a domů jsme se vrátili až po 18 hodině.  
V ZOOparku se dětem velice líbilo, měly 
možnost se seznámit se zvířátky, povozit 
se na koníčcích a využít různá zákoutí, kde 
byla možnost vyzkoušet prolézačky atd.

Po 14 hodině jsme odjeli na dosud uta-
jené místo, kde jsme s dětmi opékali buř-
ty, hráli různé hry a děti se měli možnost  
i svézt traktůrkem, což nadchlo nejen klu-
ky, ale i děvčata. 

Jsme velice rádi, že se tyto akce pro mladé 
potomky volyňských Čechů stávají čím dál 
lákavější, ať již to je Den dětí, Mikulášská 
nadílka a jiné, i když je to organizačně ve-
lice náročné.  Proto patří veliké poděková-
ní Dáše Pelikusové, Jirkovi Jetenskému, ale  
i našemu předsedovi Mirku Kučerovi, který 
zajistil organizaci odpolední akce opékání 
buřtů.

Daniela Zelenková, jednatelka regionu

Tři vlny reemigrace krajanů do 
vlasti: přínos a perspektivy 

Vyprávění Marie Mráčkové –
dokončení

V letošním roce zemřela ve věku dožitých 
stých narozenin paní Marie Mráčková, roz. 
Jirkovská, z Volkova. Rozhodl jsem proto za-
slat její vyprávění o pestrém životě na Volyni.

Na kurganě jsme měli kousek políčka. 
Kurgan, to měl být společný hrob z nějaké 
války. (Bylo to jen úložiště popela spálených 
lidských těl. ‒ pozn. J. P.) Otec se rozhodl, že 
tam postaví domek, zcela na samotě. Nej-
dříve se kopala studna. Při kopání se našly 
nějaké úlomky kostí, když jsme je s bratrem 
dali dohromady, vyšlo nám z toho jakési 
paroží, nebyly to kosti člověka. Peněz bylo 
málo, jen to, co tatínek dokázal vydělat,  
a tak se domek stavěl několik let. S bratrem 
dělali vše sami. V roce 1934 byl konečně 

Slavnostní setkání v Horšov-
ském Týně

Setkání uničovského regionu

Vydařený Den dětí regionu Lito-
měřice
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domek hotov. Bylo to těsně za rybníkem, 
a tak do vesnice jsme jezdili loďkou. Touto 
dopravou to bylo blízko. 

Bratr se oženil s Pavlou Soběslavskou, já 
jsem odjela do Berestečka k tetičce. Ta se 
s Dotrem rozešla a žila s doktorem Stefa-
novským, který měl dva syny, Juru a Igora. 
Kluci byli stářím jako já. Na čtyři roky pro-
žité u tetičky ráda vzpomínám. Venkovský 
doktor uměl všechno, od interny, zubaře, 
chirurga i porodníka. Jednou doktor přijel 
od židovské rodiny zcela vyčerpaný. Když 
si trošku odpočinul, začal vyprávět. 

V židovské rodině zemřela těhotná žena. 
Jejich zákon ale nedovoluje ženu s plodem 
uvnitř pohřbít. Toužebně prosili doktora, 
aby jim z této situace pomohl. Ten poradil, 
aby ohřáli dostatek vody a do té položili 
mrtvou. Touto masáží se tělo uvolnilo, po-
tom ji položili na stůl, velkou silou a ještě 
dalšími masážemi dítě přirozenou cestou 
dostali ven. Kleště nebo císařský řez mu 
nebyl dovolen. 

Když ve Volkově zemřel pan Pixa, jely 
jsme s tetou z Berestečka na jeho pohřeb. 
Tam jsem se sešla s Jaroslavem Mráčkem 
a v roce 1938 jsme se vzali. Jaroslav byl 
vyučený sedlářem u pana Soběslavského. 
Protože ve Volkově byli už dva sedláři Hu-
deček a Soběslavský, odstěhovali jsme se 
na Senkevičůvku, kde také Jaroslav dělal 
svoje řemeslo. V blízkosti byly české ves-
nice Niva, Hubin a Budky. Řemeslnické 
práce bylo dost. Lidé viděli, že je šikovný a 
pracovitý řemeslník, začali nabízet půjčky, 
aby si postavil domek s prostornou dílnou.  
K tomu nedošlo, přišel rok 1939, zača-
la válka, přišla sovětská vojska a náš byt 
zabrali pro štáb. Museli jsme se stěhovat. 
Jednou za mnou přiběhla paní Kozáko-
vá, abych šla pomoct lékaři. Přivezli totiž 
chlapce s rozbitou hlavou, tak jsem šla. Asi 
jsem si počínala dost šikovně. Doktor řekl, 
že na uklízení je mě škoda, abych šla dělat 
sestru. A tak jsem se stala sestrou bez zdra-
votního vzdělání. Naučila jsem se obvazo-
vat rány i píchat injekce.

Znovu nás čekalo stěhování i s ordi-
nací. Ocitli jsme se až na Nivě Hubinské  
u pana Kovalčuka. Doba to byla zlá, peníze 
neměly valnou cenu. O topení byla nouze. 
Chodili jsme kolem tratě sbírat uhlí, někdy 
nám topiči lokomotiv shodili pytel s uh-
lím, za což jsme byli velice vděční. 

Jednou jsme se probudili, bylo to asi  
v roce 1943, a vidíme německé tanky, lau-
fy (hlavně) jsme měli až u samých dveří. 
Na návsi jsem zahlédla Vláďu Dufka, v tu 
dobu to byl student gymnázia, jak hovoří 
s německými vojáky. Vysvětlil jím, že ves-

nice je česká, že Češi se do politiky neple-
tou. Vojáci ihned nařídili, donést slámu  
a zapálit ohně. Bylo to znamení pro letadla, 
aby v těchto místech nebombardovala. Ne-
trvalo dlouho, letadla přiletěla, zakroužila 
nad vesnicí a odletěla. Za nějakou krátkou 
chvíli bylo slyšet, jak shazují bomby na ve-
dlejší ukrajinské vesnice, kde byly hlášené 
skupiny banderovců. Bylo jich zabito čtr-
náct, byla to pomsta za banderovské řádě-
ní.

Ordinace u doktora osiřela, co se stalo s 
doktorem, nikdo nevěděl. Z jakých důvo-
du zmizel? Kdo ho odvedl? Když bylo vi-
dět, že ordinace bude zničená, vzala jsem 
si z ní injekční stříkačku, skalpel, pinzetu, 
několik obvazů, jódovou tinkturu a kyslič-
ník. Vše se mi brzy hodilo. Nevím, kdo za 
mnou přišel, že u Tomšů je shromážděno 
několik raněných, vojáků, ruských par-
tyzánů, bylo jich asi třicet. Bylo to přede 
žněmi, nanosila se do stodoly od sousedů 
sláma, ženy přinesly prostěradla, z kterých 
se dělaly obvazy, protože jiný vhodnější 
materiál nebyl. Ze Senkevičovky přichá-
zel felčar (doktor), co to bylo platné, když 
léky žádné nebyly. V jednu dobu přišel je-
den člověk a sdělil, že vezou pro Němce na 
frontu léky, něco málo nám z toho přivezl. 
Alespoň malá pomoc. 

Za pár dní bylo vidět, že se rány začínají 
hojit. Rány, v kterých byly střepiny, se na-
dále nehojily a hnisaly. Když se do okres-
ního města Luck cesta uvolnila, Rusové 
raněné odvezli do nemocnice. Než raněné 
odvezli, nás, které jsme raněné ošetřovaly, 
postavili ke zdi, uvnitř vše prohledali. 

Mne však začali vyhledávat banderov-
ci, snad pro moje léčitelské schopnosti. 
Přivezli chlapa, který měl prostřelenou 
ruku, přikázali mi, abych ho ošetřila. Ošet-
řila jsem ho, věděla jsem však, že když  
o mně vědí, budou vyžadovat i další přípa-
dy ošetření. Rozhodli jsme se s Jaroslavem, 
že odtud odejdeme, nemeškali jsme a hned 
druhý jsme se dali na cestu. Odešli jsme do 
Volkova, 30 km. Nikdo si nás cestou nevší-
mal, protože mimo svačiny jsme s sebou 
nic nenesli. 

Tatínek žil v baráku sám, tak jsme zůstali 

(pokračování z předchozí strany) u tatínka. Jednou jsem se šla s Jaroslavem 
podívat k jeho matce. Již z dálky vidíme, že 
stojí na cestě a volá na nás, prý tam je v ba-
ráku opilý Němec a střílí. Šla jsem dovnitř, 
Němec proti mně, začala jsem se usmí-
vat, to dělám, když se bojím, trošku jsem  
s Němcem zatočila jako k tanci, ten upadl, 
zvedla jsem ho k posteli, on se svalil a hned 
usnul. Zula jsem mu boty, jeho flintu strčila 
pod postel a šla ven. Jaroslavova maminka 
volala: „Ty žiješ“?

Další nepěkný případ se stal s velitelem 
banderovců. Jednoho dne k nám přišel 
všem dobře známý vrah, hlavně polských 
rodin, Ozirkovskyj. Prý má hlad, abychom 
mu dali najíst. Šla jsem na půdu, tam jsme 
měli klobásy, on za mnou. Rozhlédl se po 
půdě, myslel, že tam někoho přechovává-
me. Osmažila jsem mu klobásu, ten se po-
řádně najedl a odešel. Hned po jeho návště-
vě, tu noc, nám ukradli prase a napsali: „Jak 
skažeš to toby smerť“. (Rozšířený překlad: 
„Když něco někomu povíš, čeká tě smrt“ – 
pozn. J. P.) Nic jsme nikomu neříkali, pro-
tože jejich vyhrůžky by se možná splnily,  
k takovým strašným činům neměli daleko.  

Jaro 1944
Naši mužové odešli do armády. Několik 

žen se domluvilo, že se pojedou za muži 
podívat. A tak jsme vyrazily. Chvílemi 
jsme šly pěšky, někde, za butylku (flašku) 
vodky nás kousek někdo svezl. Dostaly 
jsme se skoro až k frontě, dál nás k mužům 
nepustili. Až plukovník Růžička, kterého 
jsme moc prosily, nás pustil tam, kde stá-
ly zenitky (protiletadlové těžké kulomety). 
A přece jsme naše chlapce našly. Chudáci 
ještě ani neměli uniformy, a už dělali pro-
tileteckou obranu.(Zřejmě to bylo směrem 
na západ od Lucka u města Torčin – pozn. 
J. P) Byli špinaví, unavení, málem jsme nad 
nimi plakaly. Mezi obyvateli jsme sehna-
ly potřebné a uvařily jim boršč. Najedli se  
a my s nimi, přespaly jsme ve stodole na 
slámě. Ráno nás poslali zpět, protože fron-
ta byla moc blízko.

Dopisy přicházely moc málo, a to jen 
smutné, a dost bylo těch nejsmutnějších, 
kde se oznamovalo, že padl syn, otec, man-
žel. 

Po válce někteří zůstali v Českosloven-
sku, a když už byl konec války a vojáci byli 
propuštěni do civilu, několik se jich vrátilo 
domů do Volkova. Brzy nás čekala radostná 
zpráva, mluvilo se o tom, že bude repatriace 
a odstěhujeme se z Volyně do vlasti. Doba 
čekání, která byla dva roky dlouhá. Přece 
jsme se dočkali a v na jaře 1947 odjely první 
vlaky a mezi nimi i Volkováci. 

Jiří Pancíř
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navštívili vojenské muzeum v Bialystoku. 
Přejezd Běloruských hranic probíhal odpo-
ledne a večer příjezd do Minska a ubytová-
ní v hotelu 40 let Pobědy. Druhý den jsme 
navštívili kulturní komplex Linie Stalina, 
nacházející se 20 km od Minska. Zde byla 
vystavena veškerá vojenská technika, jak 
současná tak i válečná. Další den jsme od-
jeli do města Bobrujsk, vzdáleného 160 km. 
V roce 1917 byl ve městě umístěn Čs. ná-
hradní prapor a navštívil jej zde i T. G. Ma-
saryk. Zde jsme u hrobu legionářů společně 
s naším velvyslancem v Bělorusku položili 
květiny. Dále následoval přejezd do města 
Gomel, kde jsme navštívili Oblastní muze-
um vojenské slávy a muzeum kriminalis-
tiky. Druhý den dopoledne jsme navštívili 
Brestskou pevnost, a kdo chtěl tak si mohl 
prohlédnout i železniční muzeum, které 
bylo hned vedle pevnosti. 

Odpoledne jsem navštívil své známé, 
rodinu Ostrých, které jsem naposledy vi-
děl před 30 lety u nás, na Mostecku. Měl 
jsem jenom adresu, kde bydleli. Už v Min-
sku jsem začal pátrat po telefonním čísle,  

a zda tam ještě bydlí. Už tam nebydleli,  
a tak jsem získal číslo na sousedy a ti mi 
do druhého dne zjistili číslo na moje zná-
mé. Bylo to radostné shledání po tak dlou-
hé době. Podaroval jsem je dárky, fotkami  
a DVD, které jsem natočil při zájezdech 
na Ukrajinu. Oni také pocházejí z Volyně 
z Buhryna, která sousedí s obcí Novostav-
ce, odkud pochází mí prarodiče a rodiče, 
kteří se tam narodili. Můj děda byl kovář 
a učil dědu Ostrýho z Buhrina kovařit. 
Když dědu zatklo NKVD, musela babička 
s celou rodinou z Novostavců utéct před 
banderovci do Bábina a poté do Buhrina, 
kde u těchto Ostrých bydleli až do reemi-
grace. Večer byl odjezd od hlavního vla-
kového nádraží přes Ukrajinu do Polska.  
V ranních hodinách jsme přijeli do Kra-
kova, kde jsme navštívili Muzeum letectví. 
Příjezd do Brna byl v odpoledních hodi-
nách. 

Tohoto zájezdu se také zúčastnili další 
členové Sdružení Čechů z Volyně a jejich 
přátel, a to Miroslav Nerad a Václav Krejčí.

Jaroslav Báča

Pozvánky
silky, pomník čs. paradesantní brigádě, 
Machnówku (pietní akt), polskou Du-
klu a muzeum, dále vesnici Zyndranowa  
s muzeem, Kapišovou (místo velké tanko-
vé bitvy), kótu 534 (dle časových možností 
a zdatnosti účastníků zájezdu), muzeum 
ve Svidníku, pietní akt u hlavního hřbito-
va a pomníku na Dukle (pomník generálu 
Sázavskému), vyhlídkovou věž a muzeum 
nad průsmykem, cestou zpět návštěva pa-
mátníku a hřbitova v Liptovském Mikuláši, 
pietní akt. Návrat 11. září pozdě odpoled-
ne. 

Předpokládaná cena je 3 350.- Kč (dle 
kurzu koruny a obsazenosti zájezdu se 
může mírně změnit). Pro děti do 12 let je 
cena zájezdu 2 350.- Kč. Cena zahrnuje 
čtyřikrát ubytování ve standardním hote-
lu Rubín s polopenzí, doprava autobusem, 
průvodce na Slovensku a vstupné do mu-
zeí. Cestovní pojištění si každý zařizuje 
sám. Zájezd je spolufinancován dotací na 
autobus, kterou získala Společnost Ludvíka 
Svobody. 

Zájemci nechť se co nejdříve hlásí u Dag-
mar Martinkové na email: volynsti.cesi@
gmail.com nebo tel. 721 409 081 (preferuji 
email). Platba zájezdu po potvrzení rezer-
vace na účet u ČSOB č. 187 715 371/0300, 
nejlépe do 10. 8., do zprávy uvést jméno.

Dagmar Martinková

Letní dětský tábor
V srpnu se bude konat první neformální 

letní dětský minitábor. Je to v podstatě zku-
šební běh tábora, a to v termínu 11. až 14. 

srpna, tedy od čtvrtka do neděle. Je určen 
dětem od 7 do 15 let, mladší děti přijímá-
me pouze s doprovodem (rodičů, prarodi-
čů). Tábor se bude konat v malebném pro-
středí malé vesničky Dřemčice, která patří 
pod obec Třebívlice v okrese Litoměřice.  
V plánu bude koupání, vycházky, sportov-
ní hry, výtvarné tvoření, pohádky atd. Spa-
ní ve vlastních stanech, zázemí velké chaty 
i s veškerým občerstvením. 

Cena tábora je 800,- (celodenní stravo-
vání, výtvarné potřeby). Rezervace pobytu, 
přihlášky a veškeré další informace u před-
sedkyně sdružení Dagmar Martinkové 
(721 409 081 nebo dagmar.manhalova@
seznam.cz) nejlépe do 29. června 2016. 
Tábor je určen pro odhodlané a nadšené 
táborníky! Těšíme se na vás! 

Dagmar Martinková

Ve dnech 26. 4.‒1. 5. 2016 jsem se zúčastnil 
zájezdu Československé obce legionářské, 
jednota plk. J. Ševce-Horácko, do Běloruska. 
Tento tematický zájezd přiblížil zájemcům 
tuto z vojenské historie velice zajímavou lo-
kalitu. Bělorusko je symbolem utrpení, obra-
ny a partyzánské slávy. Města Brest a Minsk 
obdržela čestný titul Město hrdina. Na úze-
mí Běloruska působil také 1. Československý 
partyzánský oddíl v SSSR pod vedením kpt. 
Jana Nálepky a partyzánský oddíl v rámci 
brigády Spartak pod vedením por. Františ-
ka Horáka. Současně jsme si zde připomněli 
100 let bojů Československých legionářů, 
kteří na území dnešního Běloruska působili 
jako frontoví rozvědčíci v letech 1915‒1917. 

Akce byla pořádána Cestovní agenturou 
Expressbus z Brna z kasáren Černá pole. 
Po nočním přejezdu Polska jsme druhý den 

Pietní setkání v Novém Malíně
Výbor regionů Šumperk Vás zve na pietní 

setkání k uctění památky malínských mu-
čedníků, které se uskuteční v sobotu dne 
16. července 2016 v 11 hodin u památníku 
v Novém Malíně. 

Alena Kubelová
Pietní akt v Žatci 

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 
region Žatec Vás zve na pietní akt k 73. 
výročí vypálení Českého Malína, který se 
koná za spoluúčasti: MěÚ Žatec, CV SČVP, 
Vojenské posádky Žatec, KVV Ústí nad 
Labem, Památníku Lidice, OV ČSBS Ža-
tec a ČsOL Žatec. Pietní akt se uskuteční v 
neděli dne 10. července 2016 od 10 hodin 
u památníku u hřbitova v Žatci. Při této 
příležitosti můžete navštívit pietní místo  
v parčíku u Mateřské školy „U Jezu“ v Žatci-
-Podměstí, kde je umístěna pamětní deska 
Libuše Mrázkové-Novotné, která zahynula 
9. září 1944 u Dukly. Mateřská škola je po 
Libuši Mrázkové pojmenována. 

Srdečně zve výbor regionu
Zájezd na Duklu 

Termín: 7.‒11.září 2016 
Plánovaný program: Středa 7. září ráno 

cca v 6.00 hod. odjezd z Mostu do Žatce, 
další zastávky v Praze, Brně, Olomouci  
a Novém Jičíně do Svidníku.

Postupně navštívíme: Krosno (počá-
tek Karpatsko-dukelské operace), Nowo-

Od našich 
čtenářů

Zájezd do Běloruska

Výzva Ministerstva obrany
Ministerstvo obrany se na nás obrací 

s žádostí o spolupráci. Za pomoci gru-
zínského dobrovolníka objevilo MO 
nový český válečný hrob nedaleko Telavi 
v Gruzii. Je to hrob volyňského Čecha, 
desátníka Miroslava Charváta, který se 
narodil 14. 2. 1921 ve Zdolbunově. Byl 
příslušníkem výcvikového střediska čs. 
letectva. Zahynul při leteckém výcviku 
4. 5. 1945. Gruzín, který hrob našel, by 
se rád spojil s jeho potomky nebo pří-
buznými. Pokud někdo takový mezi 
vámi je, prosím ozvěte se na můj email 
či telefon. Děkuji. 

Dagmar Martinková, předsedkyně
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Letní kino v Brně

Dne 13. července 2016 se v letním kině 
na nádvoří radnice Brno‒střed, Domini-
kánská 264/2, uskuteční promítání doku-
mentu Jána Mančušky Volyňští, před sa-
motným promítáním bude mít přednášku 
naše předsedkyně Mgr. Dagmar Martin-
ková, ve které zmíní jak zajímavosti živo-
ta na Volyni, tak účast Volyňáků v obou 
světových válkách, tak se dotkne i tragé-
die Českého Malína, který byl v tento den 
před 73 lety vypálen. Akci doprovodí i vý-
stava Návraty volyňských Čechů. Vstupné 
je 90,-, začátek ve 21.00. Těšíme se.

red

Setkání v Suchdole nad Odrou
Milí krajané a přátelé, 

dne 1. října 2016 pořádá Moravskoslezský 
region každoroční setkání v Kulturním 
domě v Suchdole n/Odrou. Začátek je  
v 10.00 hodin, prezentace již od 9.00 hod. 
Nezapomeňte se přihlásit nejpozději do 
10. září 2016 u paní Zdenky Novotné, Na 
Vyhlídce 346, Šenov u N. Jičína, tel. č. 736 
100 352, nebo u svých důvěrníků. Poplatek 
je 250,- Kč (přípitek, oběd, káva, svačina), 
platba bude u prezentace. Počítejte také  
s tombolou. Přihlašujte se prosím závazně 
a v daném termínu.
Těšíme se, že se opět setkáme a prožijeme 

pěkný den vzpomínkami a příjemným po-
sezením s hudbou.
Za regionální výbor Moravskoslezského re-
gionu Zdenka Novotná, předseda a Marie 

Seitlová, tajemnice
Setkání v Rakovníku

Srdečně zveme všechny členy regionu 
Rakovník, sousedních regionů i všechny 
naše sympatizanty na společné setkání 
a besedu, která proběhne 29. 7. od 14.00 
ve vinárně našich krajanů Menzlových U 
Zlatého hroznu v Rakovníku. Přijďte si po-
povídat se známými a shlédnout snímky  
z Volyně. 

Za region  Ing. Václav Vohralík

Společenská rubrika
Blahopřání
Region Brno: V červnu oslaví 88 let paní 
Emilie Skopíková ze Slíně, nyní Olbramo-
vice, 84 let paní Marie Pechalová-Holická 
ze Sergejevky, nyní Brno, 87 let pan Vla-
dimír Odstrčil ze Straklova, nyní Brno,  
a 75 let pan Miroslav Kvapil z Ostrova, 
nyní Mokrá. Jubilantům přejeme pevné 
zdraví v příštích letech. 

Za region Jan Pavlica 
*****

Region Domažlice: V květnu oslavila 84 let 
paní Jiřina Eberlová z Dolinky, nyní Hor-
šovský Týn, a 69 let paní Marie Lokvenco-
vá, nyní Polžice u Horšovského Týna. 
V červnu oslaví 79 let paní Ludmila Bur-
dová z Kopče, nyní Velký Malahov, 76 let 
pan Ing. Slavomír Lokvenc z Ivaniče, nyní 
Polžice, 88 let paní Božena Pěnkavová z 
Miluše, nyní Vysoká Libyně, a 67 let paní 
Anna Petříková, nyní Lochousice. Všem 
oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně 
spokojenosti, pohody a životního elánu.

 Za region Miloslava Chocholatá
*****

Region Karlovy Vary: V červenci oslaví 82 
let paní Helena Povýšilová z Dubna, by-
tem Ostrov n/Ohří, v srpnu oslaví 87 let 
pan Jiří Borč z Rovna, bytem Plzeň a 85 
let pan Ota Janča z Siviru, bytem Ostrov 
n/Ohří. 
Všem uvedeným vše nejlepší, hlavně hod-
ně zdraví do dalších let.

Za KV region přeje Helena Horáková

Region Litoměřice: V červnu oslaví 70 let 
pan Konstantin Nedomlel z Kněhynek, 
bytem Chroustníkovo Hradiště, 75 let paní 
Helena Urbánková z Kvasilova, bytem 
Litoměřice, 81 let paní Marie Šrajtrová  
z Mirohoště, bytem Štětí, 85 let paní Ana-
stazie Gernerová z Lipin, bytem Litoměři-

ce, 91 let paní Anna Bajerová z Buršovky, 
bytem Úštěk. 

Za region Litoměřice všem blahopřeje 
Daniela Zelenková, jednatelka 

*****
Region Moravskoslezský: V červnu oslaví 
70 let pan Josef Báča z Malého Špakova, 
bytem Kujavy, 83 let paní Jiřina Kimlová 
z Krupá-Hranice, bytem Hukovice, 80 let 
pan Alexandr Krajdl z České Sklině, by-
tem Ostrava, 90 let paní Anna Vendolská 
z Dembrovky, bytem Slezské Rudoltice, 
82 let pan Vladislav Mareš ze Mstěšína, 
bytem Studénka, 82 let paní Jaroslava Su-
chomelová ze Vsetína, bytem Nový Jičín, 
a 83 let pan Jaroslav Janko z Martinovky, 
bytem Krnov.
V červeneci oslaví 81 let pan Miroslav Ka-
bát ze Mstěšína, bytem Šenov u Nového 
Jičína, a 89 let Ing. Václav Petras z Kvasi-
lova, bytem Nošovice.
V srpnu oslaví 80 let pan Vladimír Kočina 
z Michalovky, bytem Nový Jičín.
Jubilantům přejeme vše nejlepší, do dal-
ších let hodně zdraví a životní pohodu.

za Moravskoslezský region Zdenka Novot-
ná a Marie Seitlová

*****
Region Nymburk: V našem regionu osla-
vili a oslaví svá jubilea tito naši spoluob-
čané: 70 let pan Ivan Vacek z Milovic, 65 
let paní Emilie Jakušová z Milovic, 65 let 
paní Alena Pišlová z Milovic a taktéž 65 let 
paní Ludmila Černá z Milovic, 60 let paní 
Anna Vojtová z Milovic, 55 let paní Oxana 
Tauchenová z Milovic, 50 let paní Pavlina 
Horníková z Přepeře, 45 let pan Vjačeslav 
Černý z Milovic, 45 let paní Taťana Čer-
ná z Milovic, 35 let pan Jaroslav Vlačiha 
z Milovic a 30 let pan Vjačeslav Koníček 
z Milovic. Přejeme vše nejlepší, do dalších 
let hodně zdraví a životní pohody.

Anna Mazniková

Regionon Olomouc: V červnu oslaví 55 let 
paní Jiřina Cáhliková, nyní bytem Olo-
mouc.
V červenci oslaví 81 let paní Marie Mar-
ková, nyní bytem Třebíč, 70 let paní An-
tonie Derychová, nyní bytem Oldřichov u 
Přerova. Těmto naším členkám do příštích 
let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nost. 

 Za region Miroslav Nerad
*****

Region Praha: V červnu oslaví 93 let paní 
Antonie Držmišková z Novin Českých, 
nyní Seč, a 85 let pan Josef Albrecht z Bo-
ratína, nyní Kladno.
V červenci oslaví 98 let paní Libuše Ku-
bešová z Kyjeva, nyní Praha 1, 91 let paní 
Janina Vrbová z Lucku, nyní Praha 4, 89 
let paní Vlasta Vránová z Ládovky, nyní 
Mimoň, 82 let paní Anna Karmazinová 
z Kyjeva, nyní Praha 4, 80 let paní Zita 
Holousová z Lucku, nyní Česká Lípa, 75 
let paní Naděžda Kinská z Kruky-Ver-
ba, nyní Rudimov, 75 let PhDr. Stanislav 
Černý CSc. ze Šeršni, nyní Josefov, a 75 let 
pan Zdeněk Pichrt z Novin Českých, nyní 
Praha 5.
V srpnu oslaví 88 let Ing. Josef Kindl z Bu-
deráže, nyní Praha 4. Všem našim jubilan-
tům přejeme do dalších let hodně zdraví a 
životní pohody.

 Za pražský region Ing. Ludvík Engel
*****

Region Chomutov: V měsíci červnu osla-
ví narozeniny tito naši členové: 91 let paní 
Olga Nedbálková z Dlouhého Pole, bytem 
Údlice, 87 let pan Alexandr Čech ze Semi-
dub, bytem Škrle u Chomutova, 83 let paní 
Stanislava Lebedová ze Sofijevky, bytem 
Chomutov, 81 let paní Helena Jančarová 
z Boremel, bytem Jírkov, a 79 let paní Ja-
roslava Hývlová z Lišice, bytem Kláštěrec 
nad Ohří.
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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.ne-
casova@seznam.cz. Prosíme, abyste neupomínali zveřejnění dárců a darů, zveřejňujeme je až po obdržení účetního dokladu. Peněžní dary neposílejte na adresu 
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Příspěvky na tisk 
region Podbořany: Marie Medunová, 
Vroutek, 200,-; Marie Langmaierová, Vrou-
tek, 300,- 
region Žatec: Jaroslav Nový, Ostrov, 300,-; 
Viktor Novotný, Most, 250,-
region Frýdlant: Vladimír Veselý, Mimoň, 
100,-
region Olomouc: Břetislava Březinová, 

Hněvotín, 200,-
region Praha: Jaroslava Lukavská, Praha, 
200,- 
region Uničov: Lenka Byzovová, Želecho-
vice, 200,- 
region Chomutov: Luba Rösslerová, 
Droužkovice, 100,-
region Šumperk: Stanislav Procházka, 
Šumperk, 200,-; Slavěna Eliášová, Šum-

perk, 200,- 
region Litoměřice: nejmenovaný dárce, 
Roudnice n/Labem, 200,- 
region Rakovník: Mstislav Toušek, Praha, 
300,- 
region Karlovy Vary: Věra Sekulová, Čes-
ká Lípa, 200,-

Všem dárcům srdečně děkujeme,
Marie Nečasová 

V měsíci červenci oslaví 82 let paní Hele-
na Paparegová z Novin Českých, bytem 
Kadaň, 87 let paní Anna Roušarová z Ko-
lodenky, bytem Droužkovice, a 87 let paní 
Emilie Pelcová z Verby, bytem Klášterec 
nad Ohří.
V měsíci srpnu oslaví 95 narozeniny paní 
Marie Michajlovičová z Kupičova, bytem 
Kadaň, 93 let paní Nina Tomášková ze 
Zdolbunova, bytem Staré Vinařice, 83 let 
paní Ludmila Rosendorfová-Suchome-
lová z Bříství, 82 let paní Valentina Le-
decká z Mizoče, bytem Mezihoří Blatno  
u Chomutova, 79 let paní Milena Hradec-
ká-Bajerová z Rovna, bytem Chomutov,  
a 70 let paní Miloslava Šatrová-Síťařová  
z Údlice, bytem Chomutov.
Hodně zdraví a štěstí do dalších let přeje za 

region Jiřina Kačerová a Josef Roller.
*****

Region Cheb: Životní výročí v  červnu 
oslaví: 55 let pan Petr Pancíř z Volkova, 
nyní Krásná u Aše.

Pevné zdraví a životní pohodu jménem 
chebských krajanů přeje Libuše Pancířová.

*****
Region Šumperk: V  měsíci červnu osla-
ví tito naši občané svá jubilea: 85 let paní 
Emilie Hradílková- Hetflajšová z Kurdy-
báně, nyní Šumperk, a 85 let pan Jan Vác-
lav z Knerut, nyní Vikýřovice. 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a osobní pohody za region Šumperk 

Jiřina Žáková
*****

Region Teplice: V měsíci květnu oslaví 
79. narozeniny paní Libuše Moravcová, 
roz. Kovalčuková, rodačka ze Sviščova, 
82. narozeniny pan Josef Zedník z Mos-
tu, rodák z Podhájců a 82. narozeniny Ing. 
Vladimír Lešner, rodák z Podhájců. Dne 
13. května oslavil v plném zdraví a síle 95. 
narozeniny čestný člen SČVP JUDr. Ing. 

Jaroslav  Musial, který se velkou měrou 
zasloužil o přijetí černobylských krajanů 
ve městech Krupka a Osek v teplickém 
okrese. 
V měsíci červnu oslaví 89. narozeniny 
paní Lenka Hejdová, rozená Holubičková, 
rodačka z obce Malovaná, a 89. narozeni-
ny oslaví také pan Vladimír Šrajter, rodák 
z  Mirohoště, 83. narozeniny  oslaví paní 
Antonie Janečková rozená Škrancová, ro-
dačka z Novostavců a 79. narozeniny osla-
ví Ing. Vladimír Lešner, rodák z Kvasi-
lova. Všichni tito naši jubilanti nyní žijí v 
Teplicích. Všem oslavencům přeje hodně 
zdraví a pohody výbor regionu Teplice.

 Za správnost: Vlasta Holmanová
*****

Region Žatec: V červnu oslaví 85 let paní 
Věra Balahurová z Rovna, nyní Žatec, 90 
let paní Jaroslava Borovská z Volkova, 
nyní Cheb-Podhrad, 80 let paní Božena 
Dobešová z Újezdce, nyní Chomutov, 75 
let pan Jiří Fencka z Michajlovky, nyní 
Chomutov, 87 let pan Jiří Hovorka ze 
Špakova, nyní Plzeň, 83 let pan Jiří Jení-
ček z Novokrajeva, nyní Žatec, 85 let pan 
Jiří Končický z Českého Straklova, nyní 
Most, 75 let pan Antonín Kudrnáč ze So-
fievky, nyní Žatec, 93 let paní Anna Leono-
vičová z Turysku, nyní Žatec, 70 let Mgr. 
Danuše Manová ze Žatce, nyní Žatec, 65 
let paní Bohumila Sulovská z Čejkovic, 
nyní Žatec, 81 let paní Marie Šimková ze 
Závidova, nyní Měcholupy, 84 let pan Vla-
dislav Šulitka z Jadvipolu,  nyní Velichov, 
82 let pan Augustin Jirásek z Ludhardov-
ky, nyní Podbořany, a 97 let paní Tamara 
Lenzová z Hulče, nyní Vroutek.
Hodně štěstí a zdraví za region Žatec přeje 

Slávka Černá 

Region Uničov: V letošním roce slaví vý-
znamná jubilea tito naši členové: 30 let 

Mgr. Lenka Byzovová z Želechovic, 75 
let paní Libuše Ficnarová z Příkaz, 91 
let paní Olga Hniková z Uničova, 75 let 
paní Vlasta Kačerová z Medlova, 75 let 
paní Jiřina Knirschová z Uničova, 85 let 
pan Josef Laurin z Medlova, 90 let paní 
Anna Pecová z Pňovic, 75 let pan Jaro-
slav Sedláček z Uničova, 92 let pan Václav 
Augusta ze Šternberka, 70 let paní Hele-
na Chládková z Lužice, 91 let pan Vik-
tor Ráža ze Šternberka. Všem oslavencům 
gratulujeme a přejeme mnohá léta, hodně 
štěstí, zdraví a lásky.

Blanka Langrová

*****
Naše řady opustili
Dne 15. 4. 2016 zemřel ve věku nedožitých 
95 let náš dlouholetý člen pan Bohuslav 
Anděl, který pocházel z Novin Českých, 
naposledy bytem Praha 9. 
Dne 10. 5. 2016 zemřela ve věku 89 let naše 
dlouholetá členka paní Naděžda Laubová, 
která pocházela ze Záborolu, naposledy 
bytem Praha 4.

Upřímnou soustrast za region Praha 
projevuje Ing.Ludvík Engel

*****
Dne 12. 5. 2016 ve věku nedožitých 87 let 
zemřela paní Anna Roušarová, roz. Bure-
šová. Pocházela z Kolodenky u Rovna na-
posled bytem Droužkovice.
Upřímnou soustrast rodině za region Cho-

mutov vyjadřuje Jiřina Kačerová a Jaroslav 
Báča

*****
Dne 11. 5. 2016 ve věku 87 let zemřela paní 
Eugenie Michaličková. Pocházela ze Se-
midub, naposledy bytem Žatec. 

Upřímnou soustrast za region Žatec 
Slávka Černá


