
Jeho svědectví přednesla dcera Alena
Trojovská. 
Přeživší... i na pietě v Novém Malíně byli
nedílnou a důležitou součástí. Pan
Mstislav Pospíšil a paní Libuše Nidetzká
jsou ti šťastní, jejichž životní příběh mohl
dál pokračovat. Pan Mstislav Pospíšil na
konci června oslavil 85. narozeniny a od
přítomných se dočkal upřímné gratulace.
Místopředsedkyně Senátu, jež byla na
akci pozvána, předala oslavenci
stříbrnou pamětní medaili.
Vzpomínková akce v Novém Malíně byla
zahájena kladením věnců. Starosta obce
Mgr. Marek Štencl přivítal přítomné. Ze
zástupců institucí a organizací to byla
místopředsedkyně senátu Jitka Seitlová,
hejtman Olomouckého kraje Josefa
Suchánka, zástupce Sdružení Poláků z
Volyně z Wroclavi, zástupce
partnerských vypálených obcí, zástupce
dalších regionů v ČR. Pietní akce se
zúčastnily také děti z právě probíhajícího
tábora v Mladoňově. Ty také položily
několik vzpomínkových kamínků k
památníku. Minuta ticha, státní hymna a
pravoslavná bohoslužba byly důstojným
projevem naší úcty k obětem.

Text: Edita Langpaulová, Dana
Pospíšilová, foto: Jaroslav Báča
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Proběhly piety za Český Malín

Reportáž 

Letos je to 79 let od tragédie v Českém
Malíně na Volyni. Datum 13. července
1943 je důvěrně známé snad každému
volyňskému Čechovi a jistě i nejednomu
potomkovi. Pravidelné piety se jako
vždy konaly v Žatci a Novém Malíně,
obci, jež od roku 1947 nese jméno
původní obce na Volyni.
V neděli 10. července 2022 pod
taktovkou místního regionu SČVP
proběhlo uctění památky obětem v
Žatci. Pod záštitou starostky města
Žatec Zdeňky Hamousové se na akci
setkali zástupci celostátních institucí a
také starostové severočeských obcí
Kryry a Blatno,  potomci volyňských
Čechů, Miroslav Brda a Václav Beneš.
V projevech Zdeňky Hamousové a
náměstka Ministerstva obrany Lubora
Koudelky zazněla fakta týkající se
smutného výročí. Byla také zmíněna
dramatická a vážná situace v současné
Ukrajině. Není snad probíhající válka na
Ukrajině pokračovaní zvěrstev, které
země poznala za nacistické okupace?
Přítomným se jistě vryl do paměti
osobní příběh podplukovníka Bohumila
Filípka ze Žatce, který malínskou
tragédii jako jeden z mála přežil. Již
není mezi námi, ale svoji vzpomínku
písemně zaznamenal a tím nám
mladším předal cenné svědectví. 

u příležitosti 

75. výročí návratu

volyňských Čechů

do vlasti

KDY: sobota 1. 10. 2022

KDE: Litoměřice,

hotel Koliba

C E L O S T Á T N Í

S E T K Á N Í

Zveme členy SČVP,

jejich blízké a další.

14:00 plavba lodí 

po Labi s obědem

17:30 příjezd do hotelu

 

18:00 společná večeře

19:00 společenský

večer
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Z regionů . . .

Region Žatec objednává na akci v
Litoměřicích 1. 10. autobus. Odjezd
ze Žatce bude upřesněn. Zájemci se
přihlásí na e-mailu:
scvp.zatec@seznam.cz nebo od
konce srpna a v září vždy v pondělí
od 10 hodin na telefonu 415 710 734.
Region Žatec pořádá v pátek 9. září
2022 se od 14 hodin členskou schůzi
SČVP v Galerii Sladovna v 1. patře
zadního traktu /výtah k dispozici/ na
Masarykově ulici v Žatci. Na schůzi
budou vybírány členské příspěvky,
případně dobrovolné příspěvky na
tisk. Členové mimo oblast obdrží
dopisy se složenkami. Ostatní, kteří
se nezúčastní schůze, uhradí
členské příspěvky v kanceláři vždy v
pondělí od 10 do 12 hodin, tel. 415
710 734, případně u důvěrníků nebo
na účet č. 247654268/0300 s
uvedením jména a příjmení, za koho
je příspěvek uhrazen, a to nejpozději
do konce listopadu. (Abychom v
prosinci mohli provést kontrolu.) Na
schůzi budou v prodeji publikace.
Nezapomeňte si respirátory pro
případ zhoršení epidemiologické
situace.
Výbor regionu Brno srdečně zve
všechny své členy, krajany a přátele
na podzimní setkání 7. října 2022 od
13:00 hodin do Komunitního centra
pro válečné veterány, Dobrovského
27c, Brno Královo pole.
Region Podbořany pořádá
přednášku Aleny Flimelové a
Romana Štéra s názvem "Ženy v
armádě". Přednáška se bude konat
6. 10. od 17 hodin v Muzeu
volyňských Čechů. Na místě bude
možné koupit knihy Ve stínu mužů a
Ženy odstřelovačky. Vstupné
dobrovolné.
Výroční schůze regionu
Podbořany bude ve čtvrtek 8. 9. od
15 hodin. V místě konání bude
změna! Setkání proběhne v
Kulturním domě Podbořany v 1.
patře. K dispozici bude výtah. 

Obrazem z piety v Žatci a Novém Malíně

Pieta v Novém Malíně.  Projev přednáší místopředsedkyně Senátu

Parlamentu ČR Jitka Seitlová.  

Přeživší Mstislav

Pospíšil ,  který

obdržel gratulaci 

ke svému životnímu

jubileu.

U pomníku Edvarda

Beneše v Žatci .

Hosté na pietě 

za Český Malín

v Žatci .
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Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. 

 

POZVÁNKA

 na celostátní setkání volyňáků a jejich přátel a příznivců

 

KDE:  v Litoměřicích, v sále hotelu Koliba

KDY: 1. 10. 2022 od 14 hodin

 

schválilo předsednictvo SČVP u příležitosti 75. výročí

reemigrace Čechů z Volyně

 

 

Program: 

14:00 plavba lodí po Labi s obědem, živou hudbou

17:30 příjezd do hotelu Koliba

18:00 slavnostní přivítání, společná večeře

19:00 společenský večer a bohatý kulturní program

 

Protože chceme, abyste se dobře bavili, bude zajištěno pohoštění i hudba,

u které se můžeme veselit až do ranních hodin. 

Z moravských regionů bude vypraven autobus a pro účastníky bude

samozřejmě zajištěno ubytování přímo na Kolibě. Trasa autobusu bude

ještě upřesněna podle zájmu členů z jednotlivých regionů. 

Tři cenové varianty:

- doprava, plavba na lodi s oběděm a večeře v hotelu Koliba, nocleh v

hotelu Koliba včetně snídaně, plavba lodí a program na lodi i večerní

program v hotelu je 1.500,- Kč pro členy SČVP, pro nečleny pak 1.800,- Kč.

Konečná cena bude upřesněna hlavně podle ceny autobusu.

 

- nocleh se snídaní na Kolibě, plavba na lodi s obědem, večeře a program

za 1000 Kč. 

 

- plavba na lodi s obědem, večeře a program za 600 Kč.

 

Koordinátorkou celé akce je na Moravě Dagmar Dohnálková, tel. 724 100

125 a e-mail: dohnalkova.d@seznam.cz, u které se můžete hlásit a která

vám poskytne potřebné informace. 

 

Další autobus vypravuje region Žatec a bližší informace vám poskytne

předsedkyně tohoto regionu Olga Nepivodová na e-mailu:

scvp.zatec@seznam.cz nebo od konce srpna a v září vždy v pondělí

od 10 hodin na telefonu 415 710 734.

 

Protože očekáváme velkou účast a musíme se na vás dobře připravit,

prosím o potvrzení vaší účasti do 10. 9. 2022. Nejjednodušší to bude pro

ty, kteří pojedou autobusem, přihlásit se u Dáši Dohnálkové, ostatní

prosím o registraci u předsedy regionu Litoměřice Mirka Kučery na tel.

777 165 898 nebo na e-mailu: mirek-kucera@email.cz.

Věříme, že si na tuto akci uděláte čas a přijedete se pobavit, setkat se

známými, zavzpomínat na naše předky a navázat nové kontakty.

 

          Srdečně vás zveme  

Za předsednictvo SČVP Miroslav Kučera, předseda

Z regionů . . .

Region Chomutov společně s OV
ČSBS a ČsOL srdečně zvou na
krajanské setkání, které se uskuteční
dne 23. září od 10 hodin v Chomutově,
ve Středisku kulturních a knihovnických
služeb v ulici Palackého č. 85 v
druhém poschodí s možností výtahu.
Členové regionu mohou přinést
legitimace za účelem vylepení známek
na rok 2022. Příspěvek na občerstvení
je 200 Kč.
Přítomni budou za SČVP Jaroslav
Báča, za ČSBS předseda Benaš Vraný
major v.v., za ČSOL podplukovník v. v.
Vladimír Licinberk.

Dovolujeme si vás všechny pozvat na
tradiční setkání Volyňáků a jejich přátel a
příznivců, které se uskuteční 5. 11. 2022 v
sále Kulturního domu v Suchdole nad
Odrou, na adrese Sportovní 470.
Protože se na vás chceme jako vždy
svědomitě připravit, prosím o potvrzení
vaší účasti do 10. 10. 2022. Nejjednodušší
to bude přímo u mě na telefonu 724 100
125 nebo na e-mailu dohnalkova.d
@seznam.cz. Všechny účastníky prosím o
přinesení nějaké drobnosti do tomboly, ale
to už určitě znáte. Pokud bude mít někdo z
Vás zájem o ubytování, určitě Vám
poradím.
Členy MS regionu, kteří ještě v té době
nebudou mít zaplaceno, prosím, aby si
sebou přinesli i 250 Kč na zaplacení
členského příspěvku na rok 2023. Ten
zaplatíte u svých důvěrníků. Pro letošní
setkání jsme zajistili opět živou hudbu, tak
věřím, že se tentokrát zdržíte déle a
společně si zatancujeme a všichni se
dobře pobavíme. Máme i jednu skvělou
zprávu. Jako zlatý hřeb celého setkání
vystoupí Karel Gott revival Morava, které
Vám už dva roky slibujeme, takže je určitě
dobré si cestu do Suchdola naplánovat. 

Moc se na vás všechny těšíme.

Za celý přípravný tým Dagmar
Dohnálková, předsedkyně MS regionu.

Setkání v Suchdole nad Odrou

Pozvánka
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Pokyn k vybírání členských příspěvků

Schválen předsednictvem CV SČVP 22. 6. 2022

Vážení členové, vážené vedení regionů,
na předsednictvu dne 22. 6. 2022 byl schválen pokyn k vybírání členských
příspěvků a to v souladu se stanovami oddíl 5.2.4 a organizační směrnicí čl. 3.

1. Členské příspěvky jsou jedním ze základních zdrojů příjmů. Jejich řádné a
včasné placení patří k základním povinnostem členů SČVP.

2. Členské příspěvky jsou vybírány od členů v regionech, ke kterým jsou členové
zařazeni k 1. lednu a hromadně zasílány na účet CV SČVP se seznamem členů
do 31. ledna příslušného roku. Členové, kteří budou přijati v průběhu roku uhradí
členský příspěvek rovněž v regionu a bude hromadně zaslán na účet CV SČVP.
Člen přijatý ve 4. čtvrtletí platí členský příspěvek od následujícího roku. Děti do 18
let a čestní členové příspěvek neplatí.
Seznamy členů v regionech lze v průběhu roku odsouhlasovat s centrální evidencí
vedenou Marií Nečasovou.

3. Regiony vybírají členské příspěvky dle svých zvyklostí a možností. Některé
regiony mají svůj účet, případně vybírají příspěvky na členských schůzích a jiných
setkáních, nebo prostřednictvím důvěrníků, případně jiným způsobem dohodnutým
v regionu. Členské příspěvky neposílejte jednotlivě na účet CV SČVP, pouze
výjimečně s uvedením jména a účelu.

4. Doporučení regionům. Je vhodné začít s vybíráním členských příspěvků ve
druhé polovině roku. Jedná se o příspěvky na následující rok.

5. Příspěvky na tisk je možno vybírat v regionech společně s výběrem čl.
příspěvků, případně během roku. Je nutno je zasílat odděleně se zvláštním
seznamem. Výjimečně je možno zasílat příspěvky na tisk přímo na účet SČVP
uvedený na zadní straně Zpravodaje. V tomto případě je nutno uvést ve zprávě
– přísp. na tisk, jméno a příjmení dárce, aby bylo možno příspěvek zařadit a
zveřejnit. Pokud příspěvek hradí ze svého účtu děti nebo vnoučata je nutno
uvést jméno a příjmení za koho je příspěvek hrazen.

6. Předpokládáme, že odpadnou problémy s vybíráním příspěvků.

Předsednictvo CV SČVP

Vážení a milí přátelé,

v letošním roce uplynulo 5 let od
posledního setkání boratínských
rodáků, jejich dětí, vnoučat, pravnoučat
a přátel. Proto jsme se rozhodli, že
obdobné setkání uskutečníme v sobotu
dne 3. září 2022 od 13 hodin v sále
hotelu Koliba v Litoměřicích na Zahradě
Čech. Pro co největší informovanost
Vás prosíme, abyste tuto informaci
předali Vašim známým, kteří pochází z
Boratína. Zároveň se nám co nejdříve
jmenovitě přihlaste i s uvedením
Vašeho e-mailu nebo nebo telefonního
čísla.
Kontakty, na které je možné se přihlásit:
Daniela Zelenková
danielazelenkova@seznam.cz, 
tel.: 723 326 841
Jaroslava Rousová
rousovajar@seznam.cz,
tel.: 728 189 032

Na Vaši účast se moc těšíme.
Daniela Zelenková, jednatelka

Setkání rodáků 

a potomků z Boratína

Pozvánka

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel
má zřízený transparentní účet na
podporu volyňských Čechů, kteří přichází
z válečné Ukrajiny. Jeho výhodou je
možnost každého zájemce nahlédnout
do jeho výpisu. Číslo transparentního
účtu je 294306194/0300 a lze najít na
stránkách ČSOB.
Pokud nechcete účet vyhledávat, můžete
se podívat na jeho výpis na stránkách
www.scvp.eu. Na levé straně je rubrika 
"O spolku" a po jeho rozkliknutí půjdete
na podrubriku "Transparentní pokladna".
Je tam uložen vždy aktuální výpis. 

Zřízení a vedení

transparentního účtu

Konec regionu Krkonoše

Loňský rok navždy odešla předsedkyně
Krkonošského regionu paní Jiřina
Novotná. Vzhledem k nízkému počtu
členů v tomto regionu se vedení rozhodlo
tento region zrušit. Tento krok byl
schválen vedením SČVP. 

Prodej knih nově 

u Evy Henemanové

Prodej a distribuci knih pro členy i
nečleny nově zajišťuje paní Eva
Henemanová. Zájemci, kteří mají o
koupi zájem, ať individuální, nebo
hromadný, ať píšou na e-mail:
evahenemanova@centrum.cz nebo
posílají sms na číslo 724 235 309.
Paní Henemanová se všem
zájemcům ozve. Seznam knih i s
cenou najdete na spolkovém webu
www.scvp.eu. Na levé straně je
rubrika "Naše publikace", který stačí
rozkliknout.

Region Tachov srdečně zve na
tradiční podzimní setkání, které
proběhne opět v restauraci Baileys dne 
10. 9. 2022 v 11:00 hodin. Organizátoři
uvítají fotografie, které chtějí v kopii
uložit na webové stránky www.
volynaci.cz. Na programu je tombola,
občerstvení i vybírání členských
příspěvků 250 Kč. Jako host vystoupí
Mgr. Dagmar Martinková, PhDr.
Registrace u Květy Vachudové, tel.
602 614 156.



Nachází se v západní části Ukrajiny 34 km od Dubna, 21 km od Ostrohu a 10 km
od Zdolbunova. Název Huleč Česká měla obec do roku 1945, dnes se jmenuje
„Gilča Druhá“ a za ní pokračuje „Gilča První“, bývalá Huleč Ukrajinská. Podle
kroniky „Huleč Česká na Volyni“ byla založena v roce 1871 emigranty ze všech
koutů Čech, kteří se sjeli do Ruska, Volyňské gubernie, zakoupit tam majetky
Urveny a Huleč od místních šlechticů. Všechny rodiny kolonistů se nastěhovaly
do koupeného zámku v Urvenách, původně majetku šlechtičny Kornelie
Oměcínské-Kurierové. Asi 4 kilometry od zámku na jižním konci Ukrajinské Hulče
byl dvůr, který Češi také koupili a vzniklé osadě začali později říkat Hájek. Po
dlouhých vyjednáváních, scelení pozemků a rozdělení půdy bylo započato s
výstavbou obce. Podle seznamu kupujících Čechů dle kupní smlouvy z roku
1877 se jednalo celkem o padesát sedm rodin. Na základě této smlouvy Češi
koupili majetek Huleč a Urveny o celkové rozloze 1369 desjatin, tj. 1506 hektarů
za šedesát tis. rublů. Kornelie Oměcínská-Kurierová jim bez náhrady postoupila
pozemek pro školu a pozemek s kostelem a přilehlým hřbitovem. Majetek byl
rozdělen na všech padesát sedm kupujících a vlastní rozdělení provedli Češi
mezi sebou dle výše peněžního vkladu do společného fondu. Huleč patřila k řadě
nejvyspělejších obcí na Volyni a hrála význačnou roli v životě celé volyňské
menšiny. Měla hned po svém založení svého duchovního v osobě Františka
Kašpara, faráři církve českobratrské. Byla první obec, která zavedla pěstování
chmele, a byla obcí, kde se široce rozvíjel zemědělský průmysl zejména bratří
Hovorků, Stárků a Rychna. Charakteristické a proslavené byly pro obec ovocné
zahrady tak typické svými višňovými sady. Kromě zemědělství na asi 1100
hektarech orné půdy s produkcí obilovin, později kukuřice, cukrové řepy, řepky a
tabáku, a chmelnic, které tvořily 5 % orné půdy, byly vybudovány průmyslové
podniky: parní mlýn, nejmodernější na Volyni, větrný mlýn na výrobu jahel,
mlékárna a slévárna. Dále zde byly dvě dílny na hospodářské stroje, dvě
kovárny, truhlářství, kolářství, tesařství a zednictví, ze živností krejčí, obuvníci,
řezníci, tři obchody se smíšeným zbožím a tři hostince, kde se konaly zábavy,
slavnosti a divadla. Mezi spolky patřil Sokol založený v roce 1929, hulečtí
sokolové se zúčastňovali i všesokolských sletů v Praze. Sbor dobrovolných
hasičů byl založen v roce 1908 a prapor českých hasičů obce Huleč, který byl
vyšit v témže roce, je opatrován ve sbírkách Ústředního hasičského muzea v
Přibyslavi. Pracovalo zde úvěrové družstvo. Dobou všestranného a
mimořádného kulturního pokroku byla v letech pro Huleč osobnost Františka
Kašpara, farář církve českobratrské. Po svém přistěhování v roce 1877 vyvinul
kromě své činnosti kněžské a učitelské i práci osvětovou. V roce 1905 založil
pěvecký spolek „Hlahol“, ochotnický a divadelní kroužek, vznikly i dvě kapely. V
roce 1925 byl zřízen Český klub, společenský a kulturní dům, který si Češi
postavili sami. V současnosti tady najdeme i vzpomínkovou místnost s artefakty
dokumentujícími každodenní život a práci zakladatelů obce. Byla zde veřejná
knihovna, odbočka České matice školské a pošta s veřejným telefonem. V obci
se nacházel pravoslavný kostel Cyrila a Metoděje a českobratrský kostel. Když
česká škola na faře, kde působili František Kašpar a Josef Rychna, v roce 1887
vyhořela, vyučovalo se v domácnostech. V letech 1892–1905 fungovala nová
ruská škola, poté vyučoval v Urvenách Václav Kašpar a v roce 1924 byla zřízena
česká škola, kde se postupně vyučovalo ukrajinsky, polsky, rusky i česky podle
toho, jaká vláda byla právě na Volyni. Po vypuknutí první světové války se 29
osob přihlásilo do České družiny. Při reemigraci do Československa v roce 1947
odešlo z Hulče sto čtyřicet dva rodin s počtem pět set devět osob. V 1.
československém armádním sboru za 2. světové války sloužilo sto dvacet osob a
dvacet jedna z nich padlo. V roce 2010 byl na místě starého hřbitova odhalen
pomník, aby připomínal obyčejné občany, kteří nebyli hrdiny a vojáky, ale svou
těžkou prací a poklidným životem
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Obec Huleč Česká

vytvářeli předpoklady pro život dalších
generací. Na pomníku je v ukrajinštině,
češtině a polštině napsáno: „Věčná památka
těm, kteří odešli na věky a zanechali za
sebou dobrou a světlou vzpomínku.
Polákům, Čechům a Ukrajincům, kteří zde
žili v 19. a 20. století.“ Na pravoslavném
hřbitově, kde je řada českých hrobů,
najdeme kamenný náhrobek s nápisem viz
foto. V roce 2018 potomci rodáků z Hulče
vybrali a poskytli finanční příspěvek na nové
oplocení tohoto českého hřbitova. Již řadu let
se konají setkání rodáků z Hulče a jejich
potomků, v současné době v Kolešovicích na
Rakovnicku, poslední 25. setkání proběhlo
28. května 2022. Právě na Rakovnicku se
totiž po reemigraci v roce 1947 usídlila
spousta volyňských Čechů. Rodáků už
mnoho nežije, proto se setkávají potomci,
aby si připomněli a oživili vzpomínky a životní
příběhy svých předků, kteří vždy uctívali a
uchovávali památku na dobu, kdy na Volyni
žili, vytvořili nový způsob života podle svých
zvyklostí a zkušeností a pozvedli tuto oblast
jak po stránce hospodářské, tak i kulturní.
Setkávají se také proto, aby vzpomenuli na
statečnost těch, kteří ve válce nasazovali své
životy, abychom tady teď mohli být.

Text: Marie Čonková, foto: Vlačeslav
Šljachovij

Použité prameny: Bonek, Manová, Stárek:
Huleč Česká na Volyni, databáze VHA 
a internet.

K 145. výročí českého osídlení

Náhrobek s nápisem na pravo-
slavném hřbitově v Hulči.



Tábor v Rožmberku nad Vltavou

Tábor v Rožmberku nad Vltavou se konal v
červnu (17. -30. 6. 2022), trval celých 14
dnů a byl zaměřen na děti potomků Čechů
z Ukrajiny. Hlavním cílem tábora byla
výuka českého jazyka a kulturně -
vzdělávací program. Účastnily se děti ze
všech koutů republiky, nejvíce však přímo
z Rožmberka. Děti měly šanci poznat
přírodní i historické krásy tohoto krásného
regionu. Díky vstřícným vztahům a dobré
organizaci jsme tak měli šanci navštívit
klášter Vyšší Brod, hrad Rožmberk, zámek
Hluboká nad Vltavou nebo ZOO Hluboká
nad Vltavou. Poznali jsme mnoho zákoutí
řeky Vltavy, okolní lesy včetně místních
pověstí a historie. Na veškeré výlety a
každodenní situace jsme také děti pečlivě
připravovali v hodinách českého jazyka
cílenou slovní zásobou. Jsem
přesvědčena, že i to je správná cesta jak
se úspěšně zabydlet, byť přechodně, ale
plnohodnotně v České republice. 
Dětí bylo skoro čtyřicet, byla jsem jediná
česká vedoucí a každodenní výuka
českého jazyka dětí mezi 5 - 15 rokem
věku s různou znalostí jazyka byla
poměrně náročná. Odměnou mi byly
šťastné a spokojené tváře dětí a vděčnost
místních maminek. Mile mě potěšila
podpora a vstřícnost města Rožmberk nad
Vltavou, personálu kuchyně (z restaurace
a hotelu U Martina), správy areálu, který
patří České poště. Velké díky patří paní
Evženii Poliščuk, která mimo "velitelský
post" zde v ubytovacím zařízení uprchlíků
vede na Ukrajině krajanský spolek v
Malinivce (Žitomirská oblast).
Stravování, výlety a výtvarné potřeby byly
výhradně financovány z transparentního
účtu - proto velké díky patří dárcům, kteří
přispěli na transparentní účet. Dále velké
díky za finanční podporu Česko-
slovenskému legionáři - SPIA Czech,
Nadaci Agrofert a Muzeu v Bohdalicích.

Text: Dagmar Martinková, foto: Dagmar
Martinková, E. Poliščuk
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Tábor v Mladoňově u Nového Malína (10.
-17. 7. 2022) se na tomto místě se konal již
podruhé, a to díky vynikajícímu zázemí
místního Ústavu ekologického vzdělávání.
Zde byla zhruba polovina českých potomků
a polovina ukrajinských potomků Čechů z
Volyně (Ukrajiny) a přátel. Díky perfektně
sehranému týmu vedoucích, který funguje
již z předchozích ročníků, děti prožily
nabytý a plnohodnotný program. Navštívili
jsme Staré Město pod Sněžníkem, blízkou
pevnost a výtečnou cukrárnu, poutní místo
Králíky, město Šumperk a stanici
profesionálních hasičů, golf v Rapotíně,
Muzeum silnic a jiné. V táboře jsme podnikli
několik vycházek, spoustu výtvarných a
sportovních aktivit. 
Na závěr tábora jsme se účastnili pietního
aktu k výročí vypálení Českého Malína dne
16. července. Pan starosta obce Nový
Malín - Marek Štencl skvěle zajistil
přepravu a pohoštění pro táborové
účastníky. Ostatně, velmi důstojně se nejen
starosta, ale celá obec zhostili organizace
celého pietního aktu. Děkujeme!

Text a foto: Dagmar Martinková

Tábor v Mladoňově u Nového Malína
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Jindřich Dušek se narodil se 28. 7. 1909 v obci
Olešná (dnes Olešenka) u Přibyslavi. Otec se
jmenoval František Přibyslav, matka Františka,
bratr František a dále pak měl čtyři sestry.
Absolvoval střední školu. Prvním zaměstnáním
se uvádí "kancelářský pomocník Ministerstva
pošt a telegrafii v Chotěboři". V březnu 1928 v
19 letech přešel na pracviště Geneálního
ředitelství pošt v Praze na Vinohradech. V
Praze též bydlel. Krátce na Vinohradech, poté
na Smíchově. Po čase byl odveden Vojenským
doplňovacím velitelstvím v Čáslavi. V říjnu 1930
nastoupil vojenskou základní službu u 4.
dělestřeleckého pluku v Josefově, kde sloužil
jeden a půl roku. Dosáhla hodnosti svobodníka.
Po vojenské službě, která končila v březnu
1930, se vedle zaměstnátní zapojil do veřejně
prospěšné práce, byl členem Československé
strany lidové, byl členem pražské organizace
Krajanská péče o zahraničí. Vypomáhal v
Arcibiskupském semináři v Praze (ředitle Dr. J.
Beran) a v jiných orgánech Čs. strany lidové.
Společnost Krajanská vydává časopis
Probuzení, orientovaný na kontakty s Čechy v
cizině. Časopis vede zvlášť rubriku "Našim na
Volyni". Jde vlastně o rozsáhlou akci pod
stejným jménem. Akci řídí Jindřich Dušek,
navíc celý časopis rediguje (uvádí se "vydává").
Akce je rozšířenou misijní prací, jež na české
Volyni probíhá již od 1. světové války. To je
stejná akce, organizuje Olomoucké
arcibiskupství. Jindřich Dušek tak rozšiřuje
okruh činnosti, zejména na poli udržování
národní, kulturní a náboženské vazby
volyňských Čechů s vlastí, s praktickým
uskutečňováním záměru například organizací,
do sdružení mládeže katolické, pravoslavné,
evangelické, konkrétní materiální pomocí.
Doplňuje knihovny, dodává kroje a jiné
pomůcky, provádí konkrétní nábor
dospívajících chlapců na školy do ČSR,
organizuje velké krajanské sjezdy k oslavám a
sjednocování. Například jeden z největších
sjezdů pod názvem "Svatováclavský sněm" se
uskutečnil s velkým přispěním Jindřicha Duška
v roce 1934 v Lucku. 

Jindřich Dušek - přítel volyňských Čechů

Vzpomínka k 75. výročí reemigrace

Jinou velkou akcí byla příprava sjednocujícího sjezdu mládeže v Praze pod názvem
"Sdružení Čsl. mládeže na Volyni - Polsko". Všechny misijní akce 1934-8 osobně
doprovázel a organizačně zabezpečoval. Uvádí sám, že na Volyni byl desetkrát.
Ještě závěr roku 1938 po Mnichovské dohodě cestoval po Volyni tři týdny s
vídeňským redaktorem Cónem. Usiloval, aby se vztahy mezi volyňskými Čechy a
taky Čechy na Těšínsku nezhoršovaly s Poláky. 
V době protektorátu zřejmě dále pracoval na poště. Z archivů máme prozatím
pouze záznam z policejné přihlášky, že se 21. 12. 1939 přestěhoval do Libuše, č. p.
196 u Prahy. Ihned po válce v roce 1945 navazuje kontakt s volyňskými Čechy -
demobilizovanými vojáky, předválečnými funkcionáři. V jeho domku v Libuši se
může scházet první iniciativní skupina jež si dává název "Prozatimní volyňský akční
výbor". Vede ho Rostislav Hlaváček (který odešel z nucených prací v Německu a
našel u J. D. útočiště na několik týdnů.) (Pozn. redaktora) Výbor má k dispozici
domek ke scházení se. Ve stejné době s podporou pražských katolických orgánů,
zakládá Jindřich Dušek společnost "Kruh přátel volyňských Čechů". Brzy svou
činnost v této společnosti spojuje s prací v nově založené zájmové společnosti
"Svaz Čechů z Volyně". Kruh přátel se postupně rozšiřuje do několika městských
poboček, zahrnuje spolupráci s místními i volyňskými občany a navazuje spolupráci
s družstvem Domovina (vydavatel, který plně hradil náklady na týdeník Věrná
stráž). 
K záslužným akcím Kruhu přátel je třeba zahrnout zabezpečení administrativní a
materiální redkace Věrné stráže, zřízení malínského fondu, organizaci a podporu
studia volyňských Čechů na žateckém gymnáziu, organizační a sociální pomoc
postiženým právě přicházejícím reemigrantům, podíl na organizaci a provádění
oslav.
Po únoru 1948 ještě před ukončením činnosti Svazu Čechů z Volyně je spolupráce
Jindřicha Duška s volyňskými Čechy postupně zcela minimální. V současné
volyňské literatuře se jeho život po roce 1948 neuvádí.
Z osobního podání jeho synovce Františka Duška, kterého v srpnu 2010 navštívil
J. Kindl v Krhanicích u Prahy, jsou údaje velmi sporadické. František Dušek nebyl
se svým strýcem v blízkém kontaktu. Z paměti volně vypověděl, že se je jeho strýc
po roce 1948 živil v JZD jako pečovatel v kravíně. Krátce na Kolínsku později na
Žatecku. Bydlel ve vlastním domku, měl rád zvířata, choval dojnici. Prohlašoval, že
zvíře je lepší přítel než člověk. Jistou dobu pracoval jako krajský tajemník Svazu
přátel SSSR (SČSP). Znal osobně manželku prezidenta Marii Zápotockou. Žertem
prý říkal, že je jeho ochránkyní. 
Dne 23. 3. 1964 jel do žatecké nemocnice na zdravotní kontrolu a tam náhle
zemřel. Trpěl nemocí srdce a cukrovkou. Synovec F. Dušek byl do Žatce povolán k
potvrzení totožnosti mrtvého. Podle vlastního přání je Jindřich Dušek pochován v
rodinném hrobu v Olešence. Synovec popsal místo hrobu: hřbitov Olešenka u
Přibyslavi, velký rodinný hrob s nápisem "Rodina Duškova". Cesta je hlavním
přístupem, podél zdi osmý hrob. V obci Olešenka čp. 2 žije z příbuzenstva jeho
neteř s rodinou paní Marie Jarošová. Jako dodatek uvedl F. Dušek, že strýc
Jindřich připravoval spolu s baletním mistrem V. Libovickým knihu o volyňských
Češích. Domnívá se, že kniha je někde uložena.
Údaj z publikace III. díly dějiny vč stra 150 hovoří stručně, že Dušek po únoru 1948
vstoupil do KSČ. Pracoval jako tajemník Svazu československo-sov. přátelství v
Liberci, byl veden v osobním svazku StB jako podezřelý ze styku s Vatikánem, byl
zavřen a po mnoha útrapách se koncem roku 1963 vrátil do Žatce, kde pracoval v
domově důchodců.
Neteř paní Jarošová v písemné odpovědi v roce 2012 uvádí, že nemá o strýcovi
dochované zprávy a posílá fotografii z roku 1956. Poslední období života
výjimečného přítele volyňských Čechů v letech 1948-64 by si zasluhovalo doplnit.              

 Text: Ing. Josef Kindl

Tento "neúplný" životopis představuje
osobnost Jindřicha Duška, který se sehrál
důležitou roli v historii volyňských Čechů,
a to jak na Volyni, tak i v Československu
během reemigrace. V roce 2012 ho sestavil
a napsal Ing. Josef Kindl. Toto je jeho první
zveřejnění. 
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Žatec a volyňští Češi od roku 1945 do současnosti

Příspěvek z konference k 75. výročí návratu

V Jesenici byli ubytováni členové
neúplných rodin navrátivších se z Volyně,
vdovy a sirotci. Ve střediscích pobývali
reemigranti jen po nezbytnou dobu do
usídlení.
Opět se vrátím do roku 1945. Již 15.
května 1945 byl ustaven v Libuši u Prahy
„Kruh přátel volyňských Čechů“. Členové
odešli do Žatce a 13. července 1945
zorganizovali bohoslužby a občanskou
vzpomínku v žateckém divadle za oběti
Českého Malína. 
V Žatci byl založen Svaz Čechů z Volyně.
16. prosince 1945 byl zvolen přípravný
výbor, kterému předsedal Vladimír
Mesner. 10. února 1946 se v Žatci
uskutečnila první valná schůze a 17.
května byly Zemským národním výborem
schváleny stanovy. Sídlo svazu v
Šafaříkově ulici se stalo společenským
střediskem volyňských Čechů. Ze stanov
oddíl I. § 2 uvádím: "Účelem Svazu je
svépomoc a hájení zájmů svých členů,
Čechů z Volyně a ze Sovětského svazu
vůbec. Svaz podporuje nemajetné členy,
především invalidy a rodiny po padlých,
získává pro ně podpory od příslušných
úřadů a korporací, jedná v záležitostech
svých členů s úřady a pracuje nad
povznesením hospodářských, kulturních a
sociálních podmínek svého členstva. Svaz
je organizací nepolitickou a
nadstranickou." 
V den výročí vzniku ČSR 28. října 1946
vyšlo první číslo týdeníku Věrná stráž,
který byl vydáván v rámci Svazu Čechů z
Volyně. Redakce sídlila tamtéž, co Svaz.
Ze starší generace v něm působili Vladimír
Mesner, Jiří Rébl a Josef Foitík, z mladší
generace Rostislav Hlaváček a Jaroslav
Chudoba a nejmladší Václav Židlický a
Jaroslav Fiala, kteří v této době byli ještě
studenty. Mezi významné osobnosti patří
Jindřich Dušek, který nebyl volyňským
Čechem ale sympatizantem, byl
organizátorem Kruhu přátel volyňských
Čechů a zasloužil se o vzdělávání
volyňské mládeže. V létě roku 1947
například organizoval Doplňovací a
rekreační školu volyňské mládeže v
Jesenici. Dne 13. července 1946 byl na
žateckém hřbitově položen z iniciativy
volyňských Čechů základní kámen k
pomníku obětí obyvatel Českého Malína. 

Narodila jsem se v Žatci v květnu 1947 dva měsíce po příjezdu mých rodičů
do vlasti. Mojí domovskou obcí jsou Libočany, kde jsem žila do svých dvou let
a po té v roce 1949 museli rodiče opustit dům, který jim byl přidělen, neboť
vznikající státní statek potřeboval byty pro své zaměstnance. Tak jsme se
přestěhovali k příbuzným do Liběšic u Žatce. Od roku 1978 žiji v Žatci.
Nyní se vrátím zpět do roku 1945. Informace jsem získala jednak ve Věrné
stráži, což byl týdeník Svazu Čechů z Volyně, dále v knize Žatec vydané v
edici „Dějiny českých měst“ a v některých publikacích vydaných volyňskými
Čechy.
Po osvobození v roce 1945 již nic nedrželo volyňské Čechy po útrapách
prožitých od roku 1939 do roku 1945 ve východní části Volyně od třicátých let
a toužili po návratu do vlasti. Hlavní překážkou návratu do Československa
byla neochota Sovětského svazu dovolit odchod mnohatisícové výkonné a
zdatné skupiny obyvatel.
Dne 25. dubna 1945 předložila v Košicích tříčlenná delegace
československých vojáků pocházejících z Volyně vedená bývalým předsedou
České matice školské na Volyni štábním kapitánem Vladimírem Mesnerem
žádost o přesídlení prezidentu republiky Dr. Edvardu Benešovi. Údajně byli
ujištěni, že za zásluhy v bojích jako dobří zemědělci a chmelaři budou
přednostně a pospolu umístěni na Žatecko a Podbořansko. Po skončení války
vojáci přešli z velké části do žatecké posádky, kde byla v létě 1945 zřízena
Vojenská skupina Žatec pod velením štábního kapitána Jaroslava Perného,
která měla organizovat demobilizaci a usidlování vojáků. 
Dne 26. května vznikl Prozatímní volyňský akční výbor pověřený jednáním o
umožnění repatriace. V srpnu výbor požádal ministerstvo zemědělství o
potvrzení práva přednostního osídlování několika českých a moravských
okresů. Přednost v usídlování volyňští vojáci nezískali, ale v říjnu ministerstvo
zemědělství po dohodě s ministerstvem obrany vybralo okresy v nichž bude
provedeno osídlení volyňskými Čechy – vojáky. Čeští vojáci z Volyně
přicházeli na Žatecko až v době, kdy již více než třetina hospodářství byla
obsazena dříve příchozími národními správci z vnitrozemí. V očekávání
osudu tu setrvávali původní němečtí vlastníci. Atmosféra byla poznamenána
válečnými zvyklostmi. Střety mezi národními správci a vojáky přetrvávaly.
Zahraniční vojáci mohli osídlit jen jednu třetinu uvolňovaných usedlostí. Nejen
mezinárodní jednání o reemigraci, ale i domácí zájmové kalkulace měly velmi
politický rozměr. Problémy v osídlování se vyskytovaly i na Žatecku.
Až 11. prosince 1945 sovětská vláda rozhodla o právu na přesídlení do
Československa. Dne 10. července 1946 byla dohoda podepsána. Dne 29.
ledna 1947 odjel z města Dubna první vlak, koncem měsíce dubna poslední.
8. února 1947 přijel na žatecké nádraží první transport volyňských Čechů,
další vlaky následovaly. Podle přijatých pravidel vznikla shromažďovací
střediska. Hlavním středisko pro oblast severního a západního pohraničí bylo
v Žatci, následovalo středisko v Třemošné u Plzně pro jižní a jihozápadní
Čechy a středisko v Šumperku pro Moravu a Slezsko. Postupně se vytvořily
pobočky v Podbořanech, Mostě, Dolním Jiřetíně a dalších. 

Dne 8. června proběhla konference v Domě armády, kterou pořádalo
SČVP. Program byl nabitý a poslední příspěvek od Olgy Nepivodové
nemohl být odprezentován celý. Proto místo obvyklé reportáže
zveřejňujeme celou její prezentaci.  
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V roce 1946 bylo nutno, aby se volyňští Češi sžili s domácími obyvateli, ať to
byli Češi nebo Němci. Někteří příchozí vojáci trpěli osobními problémy, ale v
roce 1947 se situace zklidnila. Volyňští vojáci očekávali tolik žádoucí příjezd
svých blízkých. Dne 12. ledna 1947 se konal v Žatci první volyňský ples, kde
vystoupil v půlnoční přestávce se souborem Vladimír Libovický, rodák z Novin
Českých, baletní mistr a režisér. Ve dnech 4. až 11. května 1947 byla v
místnostech Věrné stráže v Šafaříkově ulici zpřístupněna výstava Volyňští v
odboji a budování. Výstavu organizoval Svaz Čechů z Volyně, Kruh přátel
volyňských Čechů a týdeník Věrná stráž. Výstava byla vlastně prvním
pokusem shromáždit památky a dokumenty přibližující život na Volyni.
Vyvrcholením činnosti svazu byly celostátní oslavy 12. a 13. července 1947 k
ukončení návratu do vlasti. V sobotu 12. července byla otevřena výstava
Volyňští v odboji a budování. Součástí oslav byl i Sjezd volyňské mládeže
ČSR konaný v sále žatecké Střelnice. V sobotu večer se konala slavnostní
akademie v Městském divadle, kde účinkovali volyňští rodáci Eduard Haken a
Vladimír Libovický. V neděli celebroval katolickou bohoslužbu v parku před
reálným gymnáziem pražský arcibiskup ThDr. Josef Beran, pravoslavnou
sloužil na hřbitově u základního kamene malínského pomníku archimandrita
Andrej a evangelickou bohoslužbu v evangelickém kostele synodní senior
ThDr. Josef Křenek. Politická část oslav začala v neděli již dopoledne
přehlídkou čestné roty na žateckém náměstí. Slavnostní projevy přednesli
zástupci Svazu Čechů z Volyně, ministr národní obrany generál Ludvík
Svoboda, arcibiskup ThDr. Josef Beran a další. Zazněl připravený slavnostní
slib, přednesený předsedou Svazu, štábním kapitánem Vladimírem
Mesnerem. Přísahu složilo na 7000 přítomných volyňských Čechů. V těchto
dnech byla jedna z fází poválečného vývoje Žatce slavnostně uzavřena. 
Doba od ustavení Vojenské skupiny Žatec v roce 1945 a 13. červencem 1947
je snahou volyňských Čechů o zakotvení v nových domovech, ale i snahou o
uchování určité svébytnosti. V této době byl Žatec vnímán jako hlavní město
volyňských navrátilců. Svaz Čechů z Volyně ještě pět let plnil funkci
tlumočníka i zastánce reemigrantů. Nakonec se neubránil politickému tlaku.
Zanikly i noviny. Vše v duchu ideologie, kterou poznali volyňští Češi ve svých
někdejších domovech. Bývalí vojáci později vstupovali do Svazu
protifašistických bojovníků. 
V roce 1958 byl ze sbírky volyňských Čechů odhalen v Žatci u hřbitova
památník obětem Českého Malína. Každoročně se zde konají pietní akty k
uctění památky zavražděných. A něco k současnosti. Již od roku 1990 se
prováděl nábor do nově vznikající organizace Sdružení Čechů z Volyně.
Ustavující konference se konala 14. září 1991. Vznikaly regiony, mezi nimi i
region Žatec. Dne 15. března 1994 proběhla v muzeu v Žatci vernisáž putovní
výstavy „Osudy Čechů na Volyni“, která vznikla ve spolupráci SČVP a
Národního muzea. Putovní výstava zavítala na devětadvacet míst v Čechách
a na Moravě. Dne 14. května 2004 díky vstřícnosti vedení města Podbořany
se podařilo trvale instalovat putovní výstavu do nově otevřeného muzea v
Podbořanech. V současné době probíhá plánovaná přestavba expozice. Další
významnou událostí v Žatci se 29. června 2007 stalo slavnostní odhalení
busty prezidentu Dr. Edvardu Benešovi v rámci oslav šedesátého výročí
návratu do vlasti. Tím se podařilo ze sbírky volyňských Čechů vyjádřit naši
úctu a poděkování  za uskutečnění návratu do vlasti. Protože odlitek byl z
bronzu, bylo nutno vyřešit jeho ochranu proti krádeži. Takže busty jsou v Žatci
dvě. Plastová je na Kruhovém náměstí, bronzová v budově radnice.
Předsednictvo celostátního výboru rozhodlo, aby pomník byl darován
městskému úřadu, s čímž vedení města souhlasilo.
V roce 2012 se 14. dubna uskutečnilo celostátní setkání pod patronací
hejtmanky Ústeckého kraje při příležitosti oslav 65. výročí návratu volyňských 

Ústeckého kraje uskutečnil pietní akt k 70.
výročí vypálení Českého Malína u
památníku u hřbitova. Po pietním aktu
následovalo celostátní setkání. V roce
2017 se 15. a 16. července konalo pod
záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka
celostátní setkání k 70. výročí návratu
volyňských Čechů do vlasti. Součástí
setkání bylo odhalení pamětní desky na
Hlavním nádraží v Žatci, na které dne 8.
února 1947 přijel první vlak, dále proběhl
vzpomínkový akt u busty prezidenta Dr.
Edvarda Beneše a uctění památky Libuše
Mrázkové u pamětní desky v Žatci
Podměstí. Další den proběhl pietní akt u
památníku u hřbitova.
V letošním roce se 10. července uskutečnil
pietní akt k 79. výročí vypálení Českého
Malína v Žatci u hřbitova. Dále pokračoval
vzpomínkový akt k 75. výročí návratu
volyňských Čechů do vlasti na Kruhovém
náměstí a uctění památky Libuše
Mrázkové u pamětní desky v Žatci
Podměstí. Program byl zakončen
společným obědem v restauraci. Autobus
převezl zájemce od hřbitova na Kruhové
náměstí, do Podměstí a k restauraci.
Vzhledem k tomu, že dochází k opravám
na hlavním nádraží se setkání u pamětní
desky k příjezdu prvního vlaku nekonalo. 

Text: Olga Nepivodová, foto: Jar. Báča



Region ŠUMPERK
V srpnu 2022 slaví 84 let pan Jiří
Klaban z Velkých Losin a 83 let paní
Eliška Krobotová z Rapotína.
V září oslaví 85 let pan Remigium
Haken ze Sobotína, 85 let paní
Antonie  Kinštová  z  Nového Malína 
a 89 let paní Libuše Nidetzká 
z Nového Malína.
Všem oslavencům srdečně gratulujeme.

Region PRAHA
V srpnu oslaví 94 let Ing. Josef Kindl z
Buderáže, nyní Praha, 85 let Ing.
Antonín Janata z Brandýsu n./ Labem,
nyní Roztoky u Prahy, 75 let Ing.
Zdeněk Cinégr ze Žatce, nyní Český
Brod, 45 let Vladimír Turek z Malé
Zubovštiny, nyní Nová Role.
V září oslaví 98 let Ing. Miloslav
Masopust ze Straklova Č., nyní Praha,
93 let Věra Holubeva z Umáně, nyní
Praha, 90 let Emilie Doleželová z
Bojarky, nyní Praha, 89 let Jiřina
Focherová z Mirotína, nyní Praha, 89
let Anna Maroušová ze Zdolbunova,
nyní Praha, 88 let Miroslava
Kuběnková z Lucku, nyní Praha, 87 let
Antonie Kramná z Novokrajeva, nyní
Praha, 83 let Emilie Vacková z
Podhájce, nyní Praha, 82 let Ing.
Václav Vohralík z Lipin, nyní
Mutějovice, 80 let Ing. Viktor Ballada z
Ládovky, nyní Praha, 75 let JUDr.
Dagmar Nygrínová z Hořenec, nyní
Praha, 60 let Vendulka Táborská z
Chlumec n./ Cidlinou.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme
a přejeme do dalších let zdraví a životní
pohodu.

Region CHOMUTOV
V srpnu oslaví 88 let pan Hovorka Jan
z České Hulče, nyní Žatec, 85 let paní
Hradecká Milena roz. Bajerová z
Rovna, nyní Chomutov, 89 let paní
Rosendorfová Ludmila z Chomutova,
99 let paní Tomášková Nora ze
Zdolbunova, nyní Jirkov.
V září oslaví 81 let pan MVDr.
Helebrant Miloš z Volkova, nyní
Chomutov, 94 let paní Chloupková A. 

Region MORAVSKOSLEZSKÝ
V srpnu slaví narozeniny paní Zdeňka
Kahánková - Skálová, nar. Krnov, bytem
Krnov - 70 let; pan Václav Křesina nar.
Kunín, bytem Nový Jičín - 75 let; pan
Ing. Jaroslav Holý, nar. Niva Hlubinská,
bytem Nový Jičín - 85 let a pan Vladimír
Kočina, nar. Michalovka, bytem Nový
Jičín - 86 let.
V září slaví pan Josef Blaha, bytem
Bílovec - 65 let; paní Božena Štefková -
Dziubová, nar. Tasovice, bytem Ostrava-
Poruba 75 let; paní Zdeňka Šreková roz.
Vaněčková, nar. Omelany, bytem Fulnek
- 81 let; pan Vladimír Borovský, nar.
Volkov, bytem Kostelec Fulnek - 82 let;
pan Stanislav Kopecký, nar. Janovka,
bytem Hladké Životice - 86 let; pan
Vladimír Jeřábek, nar. Zborov, bytem
Kunín - 88 let; paní Nina Stehlíková,
nar. Hončarka, bytem Šenov u Nového
Jičína - 90 let; pan Jiří Kabát, nar.
Martinovka, bytem Bílovec - 90 let; paní
Emilie Najmonová - Javůrková, nar.
Hubín český, bytem Suchdol nad Odrou -
91 let.
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme
jen dny plné zdraví, vitality, pohody,
radosti, spokojenosti a také štěstí.

Region LITOMĚŘICE 
V srpnu slaví 83 let Irena Dvořáková ze
Stromovky, bytem Litvínov. 
V září oslaví 60 let Jana
Waldhauserová z Litoměřic, 80 let
Ljubov Šponiarová z Kutjanky, bytem
Úštěk, 87 let Anna Šarayová ze
Stromovky, bytem Hoštka, 98 let Růžena
Stehlíková z Novostavců, bytem
Čížkovice. 
Všem oslavencům srdečně gratulujeme.

Region CHEB
V srpnu oslaví 90. narozeniny pan
Rostislav Kozák ze Sofievky, nyní
Cheb, dále 86. narozeniny paní Libuše
Pancířová z Volkova, nyní Vojtanov, a
75. narozeniny pan Josef Křížek z
Českého Boratína, nyní Aš. Všem
jubilantům přejeme pevné zdraví a
životní pohodu do dalších let.

Gratulujeme!Region Praha
Ing. Miloslav Masopust 1 000 Kč
Emilie Vacková 500 Kč

Region Litoměřice
Ing. Jiří Bohatec 200 Kč, Dobromila
Knobová 200 Kč, Mikuláš Prošek 200
Kč, Vlastimil Šebesta 365 Kč

Region MORAVSKOSLEZSKÝ 
Vyhlídalovi 200 Kč, Fofová Marie 250
Kč, Kubištová Marie 50 Kč, Sajler
Antonín 200 Kč, Tejčková Marie 200
Kč, Vašendová Vlasta 200 Kč,
Vaněčková Marie 400 Kč, Šťastný
Josef 250 Kč, Brezovská Nona 300 Kč
Macenaurová Ludmila 300 Kč, 
Bc. Vaculová Marcela 250 Kč, Maulis Viktor
100 Kč, Říha Václav 300 Kč Černá Emilie
200 Kč, Procházková Slavěna 100 Kč,
Kubínová Marie 200 Kč, Janko Václav 200
Kč, Ing. Volná Martina 150 Kč, Jandová
Vlasta 1000 Kč

Region Žatec
Alžběta Němečková 150 Kč
Helena Součková 200 Kč
Jiřina Koppová 200 Kč
Ing Ludmila Štěchová 300 Kč
Jaroslava Borovská 300 Kč

Region Podbořany
Emilie Marková 300 Kč

Region Tachov
Jiří Hudousek 1 000 Kč

Příspěvky na tisk 
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Region PODBOŘANY
V srpnu a září slaví jubiluem
Krejčová Marie 86  let z Buderáže,
dnes Siřem, Křížková Stanislava ze
Strojetic 82 let, Sahulka Josef ze
Zálesí, dnes Soběchleby 93 let,
Miroslav Šturma z Buršovky, dnes
Podbořany 83 let, Lydie Valentová
roz. Fuksová z Ulbárova, dnes
Podbořany 82 let.
Všem jubilantům i těm, kteří zde
nebyli jmenováni, srdečně
gratulujeme.



Region MOHELNICE
V srpnu slaví 87 let  Klusáková
Ludmila z Bakovce, nyní Půlpecen, 87
let Minářová Emilie z Omelan, nyní
Rudoltice, 94 let  Linhartová Anna z
Chomoutu, nyní Mohelnice, 75 let
Bačovský Jos.,  Kurdybáň Žornovský.
V září oslaví 97 let Ludvík Jaroslav z
Bakovce, nyní z Úsova, 81 let
Macháčková Zdenka, Kurdybáň
Žornovský. Všem našim oslavencům
přejeme hodně zdraví do dalších let.

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.  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 Marie
Nečasová, Podhájek 68/V, 471 24 Mimoň, tel: 728 351 726, e-mail: m.necasova@seznam.cz. Děkujeme.

Vydává Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel pro potřebu svých členů. Za obsahovou náplň odpovídají autoři příspěvků. Vychází jako občasník. Číslo
vydání 4/2022. Šéfredaktorka: E. Šebesta Langpaulová. Příspěvky nejsou honorované, nevyžádané rukopisy se nevracejí. Příspěvky zasílejte na e-mailovou
adresu: zpravodajscvp@seznam.cz nebo na E. Šebestová, Na Hůrce 248, 439 82 Vroutek. Tiskne: MH Tisk, Bubenská 43, 170 00 Praha 7 Holešovice.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod ev. č.: MK ČR E 5901. Termín pro zaslání příspěvků do č. 5/ 2022 je 25. 9. 2022. Www.scvp.eu. Toto číslo vyšlo
23. srpna 2022.

rovněž válečným veteránem, usadila v
Československu. Nejdříve bydleli v
Klimentově na Mariánskolázeňsku,
později v Liběšicích na Litoměřicku, a
nakonec v Kadani. Kromě výchovy svých
dětí Marie pracovala převážně v
dělnických profesích, mj. jako obsluha
jeřábu při výstavbě sídlišť u Pozemních
staveb Ústí nad Labem. Upřímnou
soustrast rodině za region Chomutov
vyjadřuje Jaroslav Báča. (Foto: J. Klůc)

Region MORAVSKOSLEZSKÝ
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že
V květnu odešla dlouholetá členka od roku
1992, paní Jiřina Kimlová, rozená
Špačková z Hukovic u Nového Jičína ve
věku 88 let. V červnu odešla dlouholetá
členka od roku 2012, paní Jaroslava
Suchomelová, rozená Jurčáková z
Nového Jičína ve věku 88 let. V červenci
zemřela dlouholetá členka od roku 1995,
paní Emilie Machovská, rozená Fofová,
z Fulneku ve věku 94 let. Upřímnou
soustrast za region projevují Dagmar
Dohnálková a Jana Hiršová.

Region PODBOŘANY
Ve věku 89 let odešla v červenci Ludmila
Hroudová, rozená Nouzová z Hulče
České, naposledy bytem v Kryrech.
Celé rodině přejeme upřímnou soustrast.

Region LITOMĚŘICE
Dne 8. července zemřela ve věku 89 let
paní Emilie Zajícová z Ledochovky
posledně bytem Domov důchodců
Libochovice. Upřímnou soustrast rodině
věnuje za region Litoměřice Daniela
Zelenková, jednatelka

Region ŽATEC
Dne 4. 7. 2022 zemřela ve věku 88 let
paní Jiřina Zachová roz. Majerová,
pocházela z Volkova, naposledy bytem
Liběšice.
Dne 10. 7. 2022 zemřela ve věku 68 let
paní Libuše Levická, pocházela z
Teremna, naposledy bytem Vyškov.
Upřímnou soustrast rodině za region
Žatec projevuje Slávka Černá.

z Šerže Chelm, nyní Chomutov, 89 let
paní Koubková Marie roz. Bajerová z
Křemence, nyní Místo, 84 let paní
Kosková Vlasta roz. Pěničková z
Omelánštiny, nyní Chomutov, 80 let paní
Matějková Antonie z Rovna, nyní Jirkov.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let. 

Region ŽATEC
V srpnu slaví 70 let p. Zdeňka
Hlaváčková roz. Bechyňská z
Michalovky, nyní Liběšice, 83 let p. Nila
Hordějčuková z Novokrajeva,  nyní
Chlumec, 96 let p. Marie Kočková z
Ulbárova, nyní Žatec,  70 let p. Bohumil
Mašek z Pokos, nyní Žíželice, 92 let p.
Marie Potužáková roz. Klicperová z
Volkova, nyní Louny, 92 let p. Nina
Smrčková roz. Ježková z Volkova, nyní
Žatec.
V září oslaví 97 let Naděžda Brůhová
roz. Veselá z Novin Českých, nyní
Staňkovice, 75 let p. Marie Hofmanová
roz. Kulichová z Mirohoště, nyní
Postoloprty, 85 let p. Jaroslava
Kahounová roz. Kahounová z Huště,
nyní Vilice, 82 let p. Naděžda
Mižigárová z Volkova, nyní Rakovník,
89 let p. Alexandr Olmer z Moškova,
nyní Třemošná, 88 let p. Vlasta
Ransdorfová ze Zálesí, nyní
Kolešovice, 70 let p. Marie Valoušková
ze Zdolbunova, nyní Žatec.
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně
zdraví štěstí a spokojenosti.

Region OLOMOUC
V září oslaví 87 let pan Václav Albrecht
z Hněvotína u Olomouce. Našemu členu
do příštích let přejeme hodně zdraví a
osobní pohodu.

Region BRNO
V srpnu oslavuje 88 let paní Alžběta
Bezděková roz. Janečková z Teremna,
nyní Brno. V září oslaví 55 let Miroslav
Žitný z Olbramovic. Oběma jubilantům
přejeme pevné zdraví a životní pohodu
do dalších let.

NAŠE ŘADY OPUSTILI

Region CHOMUTOV
Dne 14. července 2022 v nedožitých 101
letech zemřela poslední žijící veteránka
1. čs. samostatné tankové brigády paní
Marie Michajlovičová roz. Mašková z
Kupičova. Po osvobození Volyně v roce
1944 se ve svých 23 letech dobrovolně
přihlásila do čs. zahraniční armády. Byla
přiřazená jako spojařka k 1. čs.
samostatné tankové brigádě 1. čs.
armádního sboru v SSSR. Zúčastnila se
bojů na Dukle a osvobozování Ostravy.
Za svojí činnost v průběhu bojů obdržela
Československou medaili Za chrabrost
před nepřítelem a následně dalšími
oceněními. Po válce se s manželem
Petrem Michajlovičem,


