
ZPRAVODAJ
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel

Zprávy z Předsednictva
Na posledním zasedání bylo ve zkratce ře-
šeno toto:
a) - příprava nových Stanov dle nového Ob-
čanského zákoníku - Ing. M. Nerad rozešle 
do regionů připravené Stanovy pro jednání 
Sněmu
- schvalovat se budou na Valné hromadě 
(nově dle Občanského zák.) 
- dosavadní návrhy z regionů se zatím prak-
ticky rovnaly nule 
- je třeba poslat písemné regionální návr-
hy na obsazení CV, Předsednictva a pozici 
předsedy. Do 20. 9. 2015 doručit libovolně 
L. Sazečkovi
- Sněm bude více „pracovní“; delegáti dle 
známého klíče; do CV se bude volit po jed-
nom zástupci z regionu 
b) - paní S. Porsche (Pražská Arcidiecézní 
Charita) oznámila vývoj situace v práci s 
reemigranty - již 140 osob, jsou převážně z 
východu Ukrajiny
- centrem pro reemigranty je stále hotel 
MV v Červené nad Vltavou
- schůzka reemigrantů s našimi zástupci v 
Červené n. Vl. byla stanovena na 6. 8. 2015
                                                          L. Sazeček

-----
Vzpomínky z Volyně

Z Domažlicka
Dne 18. 6. 2014 zemřel ve věku 90 let pan 
Václav Kocek. Byl jedním z 12 tisíc volyň-
ských Čechů, kteří v roce 1944 vstoupili 
povětšinou dobrovolně do jednotek 1. čs. 
arm. sboru.
Václav Kocek pocházel z obce Palče, kte-
rou němečtí okupanti, stejně jako některé 
jiné vesnice na Volyni, vypálili. Chtěl být 
tankistou, ale byl zařazen jako samopalník 
v rotě, které velel Antonín Sochor, nositel 
nejvyšších sovětských vyznamenání. Bo-
jový křest prodělal pan Kocek u polských 
vesnic Machnówka a Wrocanka. Zúčastnil 
se bojů Karpatsko-dukelské operace. Byl 
tam vážně raněn a po vyléčení v sovětské 
nemocnici se zúčastnil bojových operací na 
Slovensku i na Moravě. Po válce se spolu 
s dalšími krajany usídlil v obci Buková na 
Horšovskotýnecku. 
Hospodařil na zemědělské usedlosti a ná-
sledně pracoval ve veřejném životě, jako 
předseda tehdy MNV, prováděl besedy pro 
mládež a veřejnost. Vzpomínal na velitele 
armádního sboru generála Ludvíka Svobo-
du, kterého měl tu čest uvítat ve svém domě 
v obci Buková. Byl pravidelným účastní-
kem oslav konce II. světové války u památ-
níku padlých spolubojovníků v sousední 
obci Mezholezy u H. Týna.
Zákony života jsou neúprosné a letošních 
oslav 70-tého výročí konce II. světové války 
u památníku v Mezholezích se pan Kocek 
již neúčastnil. Nedovolil to neúprosný zá-
kon života a smrti. Rodině a nám, co jsme 
ho znali, zůstaly vzpomínky. 
Čest jeho památce. Předseda ČSBS OV Do-
mažlice                              Vladimír Ledvina

7/2015
Ze současného života SČVP

Z piety v Žatci
Vážené dámy, vážení pánové a vážení po-
zůstalí po hrozném vraždění, které se stalo 
před dvaasedmdesáti lety v Českém Malíně 
na ukrajinské Volyni, Vy všichni, kteří jste 
přišli sem do Žatce, hlavního města volyň-
ských Čechů poklonit památce našich mrt-
vých krajanů - volyňských Čechů.
Je dobře, že pravidelně uctíváme jejich od-
vahu a oběti, které nám daly možnost prožít 
70 let života v míru, což dnes není jinde ve 
světě obvyklé. Jsme povinni ctít jejich od-
kaz a až úzkostlivě střežit naši evropskou 
kulturu, demokracii a mír. Naše komunita, 
která má vlastní kruté zkušenosti s první 
světovou válkou, druhou světovou válkou, 
hrůzami bolševismu a banditismem ban-
derovců, nesmí ani připustit zpochybnění 
těchto velmi tvrdě vybojovaných a draze 
zaplacených evropských ideálů. My jsme 
se zasloužili o vznik legií v Rusku, jejich 
financování a tím i o vznik první republi-
ky. 12.500 našich krajanů (což bylo 26,4% 
všech volyňských Čechů) pomohlo vytvo-
řit bojeschopný Svobodův armádní sbor a 
osvobozovat naši republiku, kterou znali 
jen z vyprávění a literatury. Přes 2.000 jich 
tehdy obětovalo při jejím osvobozování 
svoje životy.
Naše generace pamětníků zná celou tu bez-
nadějnou hrůzu a strach o existenci, abso-
lutní bezmocnost před jakoukoliv krutostí, 
ze své vlastní zkušenosti. Jsme povinni udě-
lat všechno pro to, abychom před podob-
nými zkušenostmi mladé lidi uchránili a 
vypěstovali v nich opravdové vlastenectví, 
které vedlo naše předky k takovému ob-
rovskému sebeobětování v obou světových 
válkách.
Nenechme se zmást slovy o nutnosti tole-
rance a snášenlivosti, protože jsme na to 
vždy krutě doplatili. Jenom tak oběti našich 
mučedníků nebudou marné.
Děkuji Vám všem z celého srdce za účast 
zde v Žatci u prvního, volyňskými Čechy 
postaveného, pomníku v naší milované 
vlasti.                     Jaromíra Němcová Ničová

-----
Úvaha

Po přečtení článku PaedDr. Jaroslava Mo-
ravce, našeho čestného člena SČVP, ve 13. 
č./15 čtrnáctideníku Národní Osvoboze-
ní „Lékaři bez hranic“ z roku 1945, aneb 
„Zahrada Čech“ za času České pomocné 
akce pro Terezín, mi znovu výrazně oživly 
události a zážitky období 2. světové války a 
hrůzné důsledky nejen na bitevních polích, 
ale také v záchranářské oblasti, ošetřovnách 
a nemocnicích, zejména v Terezíně a okolí. 
Na stranu nepřátel se tam připojili též malí 
cizopasníci a těžké infekční nemoci, kterým 
namnoze podléhali samotní záchranáři, lé-
kaři s ošetřovatelskými týmy, jak to bylo au-
tenticky zdokumentováno v Terezíně.
Takové vzpomínky, jakkoli nepříjemné, 

těžké a bolestivé, bezpochyby ze života ne-
vytěsníme, ale, také samozřejmě, aby se staly 
účinně varovnými, měly by je slyšet mladší 
generace. Jak je často nesnadné zaujmout 
naše mladší potomky těmito otázkami zná-
me, a proto poděkování a uznání patří tako-
vým interpretům vzpomínek, jakým je náš 
milý doktor Moravec.
Je zbytečné neustále jen zdůrazňovat, že vál-
ky nejsou prostředkem pro nastolení světo-
vého míru, který je nepostradatelný, máme-li 
mít naději, že naše země ve vesmíru obstojí. 
A jak by byl život v takovém bezpečném pro-
středí krásný! Takže si myslím, že pro takový 
život by bylo nutné připravovat společnost 
hned po narození dítěte. Bez výchovného 
násilí, jen s postupným důsledným ubru-
šováním geneticky zděděných vražedných 
vlastností. 
Vím, že tyto mé další úvahy jsou stejně naiv-
ní jako bezpředmětné, přesto se mi do nich 
neustále vnucuje ta absurdita konání Zodpo-
vědných, Moudrých a Mocných, že i nadále 
spoléhají na sílu ještě nebezpečnějších obr-
něných gigantů - zbraní proti malému člově-
ku s nepatrnou sílou svalů, místo toho, aby se 
zaměřili na obranu proti následkům přírod-
ních katastrof, které jsou nevyzpytatelné a 
zatím nepřemožitelné. Snad není třeba čekat, 
až ty katastrofy začnou stmelovat národy do 
boje proti nim.                         V. Suchopárová

-----
Dopis z fronty - Vspominki!

Na památku věnuje své Anči Jozef Re

Nastalo jaro patnáctý březen
vše ze sna stalo by opět žit
krásný zpěv ptactva rozléhal se lesem
v ten den jsem musel Tebe opustit.

Stále Tě vidím tak smutnou zamyšlenou
když odcházel jsem tenkrát v širí svět
ta hrozná válka nebyla mi šťastnou
jen žalem bylo Tebe opouštět.

Ty vspomeň si na naše mládí
které tak prchlo v dál
vždyť jenom ono k lásce svádí
a tvoří věčné lásky ideal.

Ančo, promiň zda ublížil jsem někdy Tobě
zapomeň na to, vspomeň si častokrát
kdo se všech přec jen nejraději
měl jen Tebe vždycky rád.

Ančo, snad navratím se k Tobě a kdyby ne
jen jedno přání je mým snem
o tichou vzpomínku Tě prosim
a malé místo v srdci Tvém.

V dnech nejistých když zem se chvěje
proč Ti to píšu nevím sám
přede mnou všechno ku předu spěje
možná, že Ti to bude k vspomínkám ! 
                   
     Napsal Jozef Re  27. II. 1945 r.
K poskytla dcera, Marie Křížová roz. Reová, 
z Klučku u Žatce. Dopis je uveden bez úprav.



jsme to divadélko zvládli a jak se zjistilo, bylo teprve prvním, jenž 
navštívilo Mykolajivku během posledních sto padesáti let!!!
Za jarem přišlo léto, doba prázdnin a dovolených, ale ne však pro 
spolek volyňských Čechů ze Žitomiru. Pokračujeme ve zkouškách 
nového programu na mezinárodní krajanský festival do Prahy. 
Takže na žádné rozmary s výběrem kam za odpočinkem nemáme 
čas. Makáme, vážení!                                                   Olena Lagovska, 
redaktorka státního českého vysílaní v Žitomiru Světnice česká, reži-
sérka spolkové umělecké činnosti
Poznámka - Zde je třeba učinit krátkou poznámku. Zmíněný pě-
vecký soubor se zřejmě Krajanského festivalu, na který se tak těšili, 
ani nezúčastní. Pražští organizátoři, Sedm paprsků paní dr. Doušo-
vé, rozhodli, že díky údajnému pozdnímu přihlášení (přestože se 
údajně přihlásili ve stanoveném termínu do 31. 5. 2015, okamžitě 
po obdržení pozvánky (19. 5. 2015) nemohou čerpat stejnou fi-
nanční podporu z MZV, tak jako ostatní přihlášené účinkující sou-
bory. Přijet sem ale mohou, leda by si vše uhradili sami!           red. 

-----
Pozvánky

Setkání žáků matičních škol na Volyni
Pozvánka žákům českých matičních škol na Volyni, na setkání, 
které se bude konat tradičně v Žatci, v restauraci Černý Orel na 
autobusovém nádraží v pátek, 2. října tohoto roku, od 10ti hodin.
Pozvěte také Vaše přátele a známé, které srdečně vítáme. Občerst-
vení v hodnotě 150 Kč zaplatíte u vchodu do sálu.
Za Zdolbunovskou školu Vás srdečně zve Jiřina Kačerová
Za Rovenskou školu Jiřina Vinšová
Za Omelanštinu Irena Hanušová                                         Jiřina Kačerová

-----
Pozvánka na setkání

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, společně s OV ČSBS a 
ČsOL Vás srdečně zvou na Krajské setkání dne 18. září 2015 od 
10:00 hodin ve Středisku kulturních a knihovnických služeb v ulici 
Palackého č. 85 v Chomutově, druhé poschodí (jezdí výtah).
Program: - zahájení a uvítání přítomných
   - úvodní slovo
   - projevy hostů
   - oběd
   - volná zábava
Žádáme členy našeho regionu, aby přinesli členské legitimace za 
účelem vylepení známek na rok 2016. Příspěvek na občerstvení 
činí 150,00 Kč.
Za SČVP Jiřina Kačerová vedoucí regionu
Za ČSBS mjr. v.v. Beneš Vraný předseda OV
Za ČsOL plk. v.v. Vladimír Licinberg místopředseda 
                                                                                          Jiřina Kačerová

-----
Pozvání na setkání v Moravskoslezském regionu

Milí krajané a přátelé. Dne 19. září 2015 pořádá Moravskoslezský 
region každoroční setkání v Kulturním domě v Suchdole n/Odrou.
Začátek je v 10.00 hodin, prezentace již od 9.00hod. Nezapomeňte 
se přihlásit nejpozději do 12. září 2015 u paní Zdenky Novotné, Na 
Vyhlídce 346, Šenov u N. Jičína, čís. mobilu 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 posezením s hudbou.
Za regionální výbor Moravskoslezského regionu   
                   Zdenka Novotná - předseda a Marie Seitlová - tajemnice

-----
Informace

Výzva regionům
Vážení předsedové, členové, popřípadě i sympatizanti SČVP.
Dne 29. 7. jsme měli zasedání Předsednictva Sdružení. Na progra-
mu bylo hlavně projednávání zajištění řádného průběhu Celostát-
ního Sněmu (podle nového Valné hromady), který bude opět vo-
lební. Dále půjde o doplnění složení všech stávajících komisí!
Mimo to se budou do konání Sněmu zapracovávat připomínky do 
návrhu stanov a jejich příprava pro schválení na Sněmu. Regiony 
už měly připravit návrhy na doplnění. Nic jsme však od Vás ne-
dostali! Je to trochu smutné, rádi bychom totiž spolupracovali se 
všemi!
Jako jednatel Předsednictva, pověřený tímto úkolem, Vás tedy 
všechny opět žádám o maximální podporu toho programu, zejmé-
na plněním uvedených úkolů. Delegáti na Valnou hromadu budou 
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Z krajanských spolků

Dubenská Stromovka I. Malínské
Dne 5. července 2015 se ve městě Dubno a ve vesnici Mirohošť 
konalo odhalení pamětních desek paní Ireně Malinské a prvním 
Čechům, kteří přijeli do Mirohošči. Do Dubna přijela velká delega-
ce z České republiky, složená z potomků těch, kteří zde žili, a kteří 
se také zúčastnili odhalení obou pamětních desek. 
Organizátorkou vyhotovení a instalace pamětních desek je před-
sedkyně Dubenského českého spolku Stromovka paní Antonina 
Ponomarenko. Této akce se rovněž zúčastnila konzulka Generální-
ho konzulátu České republiky ve Lvově paní Valerie Füleová. 
Vedoucí akce byla básnířka z Dubna Ljubov Pšenična, která se za-
bývá překladem české literatury do ukrajinského jazyka. Během 
této události vládla příjemná atmosféra nad šálkem kávy s domácí-
mi koláči, upečenými členkami Dubenského českého spolku Stro-
movka.
Delegace z České republiky také přivezla zajímavé dárky pro děti z 
Dubenského českého spolku Stromovka. Byly to hudební nástroje 
a lidové kostýmy. A pan Jan Vohralík dokonce také přivezl zpěvník 
lidových písniček. 
Chceme srdečně poděkovat panu Vohralíkovi, paní Naději Kinské 
a občanům, kteří přispěli na tyto dárky.                   Elena Podhaiska

-----
Naši budoucnost tvoří to, 

co děláme dnes
Od září minulého roku se do stránek nových pětadvacetiletých dě-
jin volyňských Čechů Žitomiru zapsala úplně nova doba a to nejen 
rychle narůstajícím počtem těch, kteří se najednou rozhodli spo-
lu s rodinami přihlásit se k žitomirské české krajanské komunitě. 
Těch je dnes na 300 osob. Jde právě o to, co ten nárůst způsobilo a 
také jaké dobré sny se konečně uskutečnily.
Prvním velkým snem bylo to nejdůležitější pro existenci volyň-
ských Čechů v Žitomiru vůbec, po dlouholeté přestávce začít s 
výukou českého jazyka pro děti, školáky a studenty. Těch se hned 
přihlásilo na 30 ve věku 4 až 18 let a tak od října na základní škole 
č. 16 města Žitomiru, kde dříve stávala první česká škola pro děti 
prvních českých přesídlenců, zazněl první zvonek pro vyučování 
mateřského jazyka. Děti se rády učily česká písmenka, básničky a 
písničky. Zanedlouho už uměly nejen něco přečíst a zazpívat, ale i 
česky se pozdravit a představit se. 
Za dva měsíce o Vánocích dostaly možnost ukázat rodičům a celé 
české hromadě, čemu se už naučily a co umějí, ovšem, že za pod-
pory dospělých. První vánoční představení pro děti a dospělé se 
podařilo. Každý k tomu něčím přispěl, buďto ustrojením stromeč-
ku, nákupem dárku, zlacením jmelí anebo sháněním hraček pro 
loutkové divadélko. Zpívaly se koledy, odříkávaly se básničky a ver-
še, hrály se hry, tančilo a smálo se příběhům Čerta a Dědy Mráze, 
radovalo se z dárků pro každého přítomného. První české Vánoce 
pro celý spolek se konečně uskutečnily a tím pádem se uskutečnil i 
první sen našich krajanů.
Druhý sen se začal stávat viditelným bezmála za tři měsíce a to o 
Velikonocích. Jeho jméno – divadlo. Aspoň divadélko. Pro začá-
tek, ale aby fungovalo napořád. Veškeré nadšení novou spolkovou 
činností a rychle nastávající Velikonoce zkrátily a urychlily organi-
zační část příprav a tím ve skutečnosti udělaly kouzlo. Najednou se 
našla i vhodná činoherní pohádka v českém jazyce, „O neposedné 
pomlázce“, kterou novorozenému divadélku ve spolku volyňských 
Čechů Žitomiru laskavě poskytla její autorka a zároveň ředitelka, 
režisérka a herečka Libušina divadla z Prahy, Ludmila Razimová. 
Po malém předělání scénáře a zařazení tří spolkových souborů 
– dětského a dospělého pěveckého i dětského tanečního do děje, 
naše činohra dostala název Velikonoční zázraky. Zkoušky probíha-
ly 3x týdně během dvou měsíců. Zároveň spolkoví malíři připra-
vovali dekorace, švadleny šily kostýmy pro herce – velké a malé, a 
koneckonců se ukázalo, že divadlo – je to naše, správné. Premiéra 
Velikonočních zázraků se uskutečnila mezi krajany bývalé české 
vesničky Mykolajivka ve Vinické oblasti. Na prahu základní školy 
Mykolajivky nás pěkně uvítaly děti z tamějšího spolku Holenderští 
Češi, v českých krojích v čele s paní předsedkyní. 
Hodinu a půl diváci pozorovali české velikonoční zvyky a obyčeje v 
doprovodu velikonočních koled a jarních písniček, spolu s herci se 
naučili plést pomlázky a barvit vajíčka přírodními barvami, sezná-
mili se s pohádkovou bytostí Vodníkem, který se snažil zapojit do 
děje na jevišti i diváky. Po představení všechny přítomné v sálu po-
zdravila tajemnice České ambasády na Ukrajině Zdenka Cajsová. 
Paní předsedkyně Holenderských Čechů byla překvapená tím, že 
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zváni opět dle klíče (totožným s posledním Sněmem). Posílejte 
proto kromě návrhů na delegáty ze svých regionů své návrhy na 
členy CV, na členy Předsednictva, na předsedu, na členy komisí, 
lidí aktivních a ochotných totiž není nikdy dost. Zajímejte se o to, 
jak Vás Vaši zastupitelé reprezentují, jestli vůbec! Zajímejte se o 
to, jak se plní plán činnosti nejen u Vás, ale i na celostátní úrovni! 
Zajímejte se o to, jak se pracuje (nebo nepracuje) v ostatních regi-
onech. Porovnávejte si svou činnost s jinými a vylepšujte ji podle 
těch lepších příkladů!
Své návrhy na zmíněné funkce prosím pošlete nejpozději do 15. 
měsíce září, abychom Vaše návrhy mohli na následujícím zasedání 
(30. 9. 2015) ještě zpracovat a pracovat s nimi. Odpovědi posílejte 
na tyto adresy: sazecek@email.cz, jana1jiraskova@seznam.cz, 
miroslav.nerad@seznam.cz                      Děkujeme Lubomír Sazeček

-----
Region Litoměřice

OZNÁMENÍ
Výbor regionu Litoměřice srdečně zve všechny členy a jejich přá-
telé na tradiční POSVÍCENSKÉ SETKÁNÍ, které se bude konat v 
sobotu dne 26. září 2015 od 10 hodin na Kolibě v Litoměřicích. 
Pokud bude někdo požadovat odvoz z města na Kolibu, je třeba 
požadavek nahlásit p. D. Zelenkové na č. tel. 723 326 841, nebo 
mail: danielazelenkova@seznam.cz.
Doprava bude zajištěna v 9,30 na těchto zastávkách:
 1) před hlavním vchodem hlavního nádraží
 2) před supermarketem Albert (u hlavního vchodu)
 3) autobusová zastávka u Luny
Na programu bude na programu m. j. i vzpomínka Karpatskodu-
kelské operace. Věříme, že se zúčastní co nejvíce našich členů a 
příznivců. Těšíme se na Vás.
Za výbor regionu: Miroslav Kučera předs.; Daniela Zelenková jedn.

-----
Opožděné poděkování z Brna

Dobrý den, pane Pavlico,
chtěli bysme Vám poděkovat, já i můj bratr, za možnost účastnit 
se schůze volyňských Čechů. Doporučení na toto setkání jsme do-
stali od pana Holce. Přivítání bylo velice krásné, atmosféra úžasná, 
všichni byli velice kamarádští, o popovídání a zavzpomínání ne-
byla nouze, témat bylo dost co jsme probrali. Zážitek máme neza-
pomenutelný i když jsme se aspoň na chvíli vrátili do dětských let.
Děkujeme a budeme se těšit na další setkání.
Byla by možnost uveřejnit toto poděkování ve zpravodaji?
S pozdravem                                           Jaroslav Valeš a Eduard Valeš

-----
DUKLA - 3. - 6. září 2015

Program zájezdu: Čtvrtek 3. září ráno cca v 7.00 hod. odjezd z 
Mostu, dále do Žatce. Zastávky v Praze, Brně či Hradci Králové, 
Olomouc přes celé Slovensko do Svidníku.
Příjezd ve večerních hodinách do hotelu Rubín ve Svidníku (cca 
20.-21. hod.), ubytování, večeře.
Pátek 4. září snídaně, výjezd na polskou stranu do blízkosti Krosna 
(počátek Karpatsko-dukelské operace), výhled na celé údolí a směr 
operace. Návštěva Machnówky či Wrocanky (místa těžkých ztrát 
na životech), návštěva okolních muzeí (dle doporučení průvodce), 
kóta 534 aj. (dle časových možností). Oběd buď z vlastních zásob 
či podle doporučení průvodce. Město Dukla, zdejší muzeum, dále 
Novosilka (památník 2. paradesantní brigádě, opět vše dle mož-
ností na místě) a Zaršina. Návrat do hotelu, večeře a volný večer 
dle vlastního uvážení.
Sobota 5. září snídaně, Zyndranowa (zde malé muzeum), boje 
kolem hranic – možné projít na českou stranu pěšky k hlavnímu 
pomníku na Dukle (pomník Sázavskému, ženistům) a dalších 
míst podle doporučení místního průvodce (program se operativ-
ně může pozměnit), položení věnců, případně Svidník muzeum. 
Večeře a volný večer. 
Neděle 6. září snídaně a odjezd zpět do České republiky. Cestou 
návštěva památníku a hřbitova v Liptovském Mikuláši, položení 
věnců.
Program zájezdu doplní dokumentární filmy o Karpatsko-du-
kelské operaci, včetně nahraných výpovědí pamětníků, kteří už 
dnes bohužel nežijí. Doprovázet nás bude doporučený zkušený 
průvodce (vše ve spolupráci s Miroslavem Klusákem, pravnukem 
Ludvíka Svobody, přesný program se stále ladí).
Předpokládaná cena je 3.300.-kč (dle kurzu koruny a obsazenosti 
zájezdu se může mírně změnit). V ceně zájezdu je třikrát ubytová-
ní ve standartním hotelu Rubín s polopenzí, doprava autobusem 

a průvodce na Slovensku. Cestovní pojištění si každý účastník zaři-
zuje sám.
Zájemci nechť se co nejdříve hlásí a neváhají u Dagmar Martinkové: 
Email: dagmar.manhalova@seznam.cz nebo tel. 721 409 081.
Číslo účtu platby: 187 715 371/0300, do zprávy pro příjemce uveďte 
svoje jméno a příjmení!!!
Pojeďte s námi poznat příběh míst, kde naši předci bojovali a dozvě-
dět se o tom více. Pojeďte sdílet vzpomínky… 
Těší se na vás za Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 
                                                                                Dagmar Martinková

-----
VÝZVA

Sepište příběh svého předka! 
Projekt, který právě startuje…

Výzva zřejmě zní trochu úderně, ale svým způsobem odpovídá ná-
plni projektu, který se právě zahajuje a obrací se nejen na všechny 
potomky volyňských Čechů. Je určen nejmladší generaci potomků 
ještě školou povinných, ať už v lavicích škol základních, středních a 
počítá i se vysokoškolsky vzdělávajícími se zájemci, neboť jak dou-
fám, i zde potomků není málo – jelikož pravidlo vysoké vzdělanos-
ti volyňských Čechů stále platí. Jak už jsem výše uvedla, autorem 
příběhu nemusí být jen potomek volyňských Čechů, může to být 
kdokoliv ze známých, sousedů, nebo jen student, který má zájem se 
do projektu zapojit.
Cílem projektu je sepsání příběhu, který se týká vašeho předka, či 
vzdáleného příbuzného, známého, souseda, zkrátka volyňského Če-
cha či Češky. Příběh, který se může vázat k událostem 2. světové 
války, například příběh vojáka, vojačky, nuceně nasazeného, obyva-
tele české vesnice na Volyni, prožívajícího útrapy válečné mašinérie. 
Může to však být příběh ze všedního života, ze soužití obyvatel Vo-
lyně různých národností, příběh může vzpomínat i události z první 
války, téma jednoduše není úzce profilováno na danou dobu či udá-
lost. Neočekáváme žádné profesionální dílo, založené na ověřených 
pramenech, zkrátka stojíme jen o vyprávění životního osudu, který 
se traduje ve vaší rodině, nebo okolí, který může být doplněn kopie-
mi fotografií, dokumentů či dopisu z fronty atd.
Velikost příspěvku není omezována, minimálně to však musí být 
text o velikosti strany A4, elektronicky sepsaný (na PC). Potomci, 
požádejte o pomoc nejen své příbuzné, ale i své učitele dějepisu či 
českého jazyka. Tato výzva bude doručena i školám, ovšem je jen a 
jen na učitelích, zda se ujmou iniciativy a zapracují projekt do svého 
tematického plánu. 
Vybrané práce budou prezentovány a oceněny na setkání volyňských 
Čechů a jejich potomků v závěru roku. A dále, autoři nejlepších pří-
běhů, pokud se vše vydaří, se v následujícím roce vydají po stopách 
válečných bojů svých předků na Slovensko. Projekt bude podpořen 
Ministerstvem obrany, a pokud všechna jednání vyjdou, pravděpo-
dobně i předsedou poslanecké sněmovny PČR Janem Hamáčkem.
Text opatřený povinnými údaji jako je jméno a příjmení autora, ad-
resa bydliště, věk, název školy a navštěvovaný ročník, včetně dalších 
příloh (kopie dokumentů, ale nejsou povinné) posílejte buď elektro-
nicky na email: dagmar.manhalova@seznam.cz, nebo na poštovní 
adresu: Dagmar Martinková, Bohdalice 7, 683 41. Uzávěrka projek-
tu bude 30. října 2015.
Mnoho vydařených příběhů přeje koordinátorka projektu, 
                                                                                 Dagmar Martinková

Společenská rubrika
Blahopřání

- Dne 10. září 2015 oslaví moje kamarádka a rodačka z Novokrajeva 
Tonička Kramná, rozená Chomická krásných 80 let. Milá Toničko 
hodně štěstíčka, pevného zdravíčka a Božího požehnání do příštích 
let přeje                                                                          Kamila Ondrová
- Dne 10. 9. 2015 oslaví své kulaté 80.výročí narození naše milá a 
obětavá Tonička Kramná, zakladatelka Pražské organizace SČVP. 
Oceňujeme její pohotovou péči při jednáních členů pražských a čle-
nů vedení spolků. Toničko, těšíme se na další spolupráci a je nám 
potěšením jakékoliv setkání s Tebou. Přejeme Ti, aby zdraví, radost 
a každá další chvilka prožitá se svou rodinou byla to nejlepší co máš.              
                            Za všechny členy spolků - Jaromíra Němcová Ničová

Naši jubilanti
reg. Domažlice: Opožděná gratulace těm, kteří oslavili v 1. polole-
tí oslavili 91 let Emilie Tomanová z Lipin, nyní Malý Malahov; 89 
let Emilie Divišová z Ivaničů, nyní Domažlice; 87 let Anna Malá z 
Ivaničů, nyní Domažlice; 86 let doc. PhDr. Jaroslav Fiala, CSc. z Ku-
pičova, nyní Plzeň; 85 let Marie Lokvencová z Dolinky, nyní Plzeň; 



nyní Louny; 86 let Josef Sahůlka ze Zálesí, nyní Soběchleby a 75 
let  Lydie Valentová z Ulbárova, nyní Podbořany. Všem jubilantům 
přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a radosti v životě, za region 
                                                                                            Černá Slávka

-----
 Naše řady opustili

- Dne 30. 4. 2015 zemřel ve věku 79 let rodák z Pokos, pan Vladi-
slav Cupák. Všichni kdo jste jej znali, vzpomeňte si. 
                                                                                 Oznamuje manželka
- Dne 30. 6. 2015 zemřel náš krajan, zasloužilý příslušník I. Čs. ar-
mádního sboru SSSR Ing. plukovník v.v. Václav Přibyl, ve věku 92 
let.  Narodil se v Kijevu, republiku osvobozoval spolu se svým ot-
cem. Rodiče odpočívají na Olšanském hřbitově, poblíž pravoslav-
ného kostela. Upřímnou soustrast rodině vyjadřuje za region 
                                                                  Ing. Ludvík Engel - předseda
- Dne 6. srpna zemřela ve věku 89 let paní Věra Šebestová z Boratí-
na, posledně bytem u dcery v Blíževedlech. Upřímnou soustrast ro-
dině vyjadřuje za region Litoměřice    Daniela Zelenková, jednatelka
- Dne 20. 3. 2015 ve věku nedožitých 86 let zemřela Lenka Lněníč-
ková, pocházela z Malované naposledy Vroutek.
- Dne 27. 4. 2015 ve věku nedožitých 90 let zemřel Josef Babák, 
pocházel z Moldavy naposledy Postoloprty.
- Dne 8. 5. 2015 ve věku 87 let zemřel MUDr. Václav Balahura, 
pocházel z Rovna naposledy Žatec.
- Dne 4. 6. 2015 ve věku 84 let zemřela Ludmila Rampasová po-
cházela z Kvasilova naposledy Staňkovice.
- Dne 5. 6. 2015 ve věku 90 let zemřel Václav Hajný pocházel z 
Novin Českých naposledy Žatec.
- Dne 14. 7. 2015 ve věku 81 let zemřela Božena Tamchinová po-
cházela z Teremna naposledy Postoloprty.
                               Upřímnou soustrast za region Žatec Černá Slávka

-----
Vzpomínka

region Teplice: Před deseti lety jsme se naposledy rozloučili se za-
kládajícím členem SČVP, panem Václavem Bižovským, rodákem z 
Ledochovky. Pohnuté osudy celého svého rodu sepsal v obsáhlých 
pamětech, věnovaných jeho potomkům (s jejich souhlasem jsou 
zveřejněny i na facebooku SČVP). 
Od založení Sdružení vedl dlouhá léta jako předseda region Teplice 
a působil i v ústředních orgánech SČVP. Na jeho moudrost, oběta-
vost, vlídnost a rozvahu všichni s úctou a vděčností vzpomínáme.                       
                                                                                    Vlasta Holmanová

-----
Příspěvky na tisk

nelze určit region: Olga Bláhová 300
region Praha: Rostislav Zumr Děčín 200; Marie Živná Řečice nad 
Labem 200 a Vladimír Jeníček Žinkovy 250
region Žatec: Vlasta Mašková Žiželice 500; Marie Potužáková Lou-
ny 200; Eugenie Arvayová Lišťany 250; Jiří Dlouhý Vroutek 400; 
Evženie Michaličková Žatec 200; Helena Beldíková Hrušovany 
100; Dagmar Maršíková Žatec 200; Olga Berková Žatec 200 a Mi-
roslav Lešák Žatec 300
region Karlovy Vary: Ludmila Rudolfová Karlovy Vary 150 
region Uničov: Mgr. Lenka Byzovová Želechovice 200 a Ludmila 
Vohralíková Dlouhá Loučka 300
region Chomutov: Beneš Vraný jednatel OV ČSBS Chomutov 300
region zahraničí: Vladimír Anděl Londýn, Anglie, zaslal na úhra-
du členského a tisk 30 Liber.

-----
„V čísle č. 4 bylo chybně uvedeno - Radka Burešová, Heřmanice 
věnovala 100 Kč, správně mělo být Žermanice. Omlouváme se za 
chybné uvedení bydliště“.                                              Díky Nečasová
Všem dárcům děkujeme! Zároveň upozorňujeme, že tyto 
příspěvky zveřejňujeme až po připsání na účet Sdružení. Mějte 
proto všichni dárci trpělivost, na nikoho nezapomeneme. Ještě 
jednou všem dík!                                   Marie Nečasová - hospodářka

Upozornění! Název konta: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Praha č. ú.: 252001907/0300 Československá obchodní banka a.s., Poštovní spořitelna, Roz-
tylská 1, 225 95 Praha. Dary můžete posílat na adresu hospodářky Sdružení: Marie Nečasová, Podhájek 68/V, 471 24 Mimoň, mobil: 728 351 726, mail: m.neca-
sova@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. Vychází jako občasník. Šéfredaktor: Lubomír Sazeček. Příspěvky nejsou honorované, nevy-
žádané rukopisy se nevracejí. Za obsahovou náplň nevyžádaných článků a zpráv odpovídají autoři příspěvků, potažmo Redakční rada. Své případné příspěvky zasílejte 
nejpozději do konce každého měsíce na adresu: Lubomír Sazeček, Rovná 252/6, 415 01 Teplice, nebo e-mail: sazecek@email.cz, tel.: Vodafone: 776 310 958, O2: 723 
520 715. Podávání zásilek povoleno Česká pošta, a.s. odštěpným závodem Praha č. j. nov. 5400/95 ze dne 8. 8. 1995                                    Toto číslo vyšlo 23. 08. 2015 
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83 let Jiřina Eberlová z Dolinky, nyní Horšovský Týn; 82 let Božena 
Pěnkavová z Miluše, nyní Vysoká Libyně a 75 let Ing. Slavomír Lo-
kvenc z Ivaničů, nyní Polžice. 
Ve 3. čtvrtletí oslaví 84 let Rostislav Holoubek z Nové Ivančice, 
nyní Horšovský Týn. Za region                                      Vladimír Ledvina
regionu Frýdlant: V září oslaví 75 let Viktor Holeček z Volkova, 
nyní Liberec a 97 let Marie Zahrebová z Volkova, nyní Prachatice.
V říjnu potom 86 let Ludmila Milická z Volkova, nyní Liberec a 70 
let Vladimír Veselý z Mimoně. Všem oslavencům z regionu Frýdlant 
přejeme zdraví a klidné stáří, asi to potřebujeme všichni.  
                                                                                                  Miloš Šimek
region Chomutov: V srpnu oslavili 94 let Marie Michajlovičová z 
Kupičova, bytem Kadaň; 82 let Ludmila Rosendorfová z Bříství u 
Kolína, bytem Chomutov; 81 let Josef Kynšt z Dědovy Hory, bytem 
Chomutov a 65 let Vlasta Nedbálková ze Žatce, bytem Údlice. V 
červnu jsme omylem ostaršili o 20 let pana Jaroslava Báču, za což 
se omlouváme!
V září oslaví narozeniny tito členové: 90 let Marie Zavadilová z 
Buršovky, bytem Droužkovice; 87 let Anna Chloupková ze Svěrže 
u Chelmu (Polsko) bytem Chomutov; 86 let Věra Dvořáková ze 
Zdolbunova, bytem Údlice;  83 let Helena Kalíková z Rovna, bytem 
Most; 82 let Marie Koubková z Křemence, nyní Místo u Chomuto-
va a 80 let Vladimír Hrdina ze Semidub, bytem Chomutov. Hodně 
zdraví a štěstí do dalších let přeje              Jiřina Kačerová a Josef Roller
reg. Mariánské Lázně: V srpnu oslavila 88 let Emilie Baťková ze 
Zikmundovky, nyní Velká Hleďsebe. Za region přeje předseda
                                                                                               Jaroslav Juha
region Mohelnice: Ve 3/4 2015 se dožívají hezkého jubilea tito naši 
členové 90 let Jaroslav Ludvík z Bakovců, bytem Mohelnice; 87 let 
Anna Linhartová z Hrušvice, bytem Úsov; 82 let Božena Machov-
ská z Martinovky, bytem Loštice a Ludmila Klusáková z Chomou-
tu, bytem Půlpecen. Do dalších let přejeme oslavencům hodně zdra-
ví, štěstí a životní pohody, za region                            Libuše Machovská
region Olomouc: V září oslaví 87 let Eugenie Dubická z Omelan-
štiny, nyní bytem Olomouc; 82 let Zdeněk Zapletal z Hněvotína u 
Olomouce; 80 let Václav Albrecht z Hněvotína u Olomouce. Těmto 
naším členům do příštích let přejeme hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenost. Za region                                                              Miroslav Nerad
region Praha: V září oslaví 91 let Ing. Miloslav Masopust ze Strak-
lova Českého, nyní Praha; 86 let Věra Holubová z Umáně, nyní 
Praha; 83 let Marie Cuhrová z Michalovky, nyní Praha-Běchovice. 
83 let Emilie Doležalová z Bojarky, nyní Praha; 82 let Anna Ma-
roušová ze Zdolbunova, nyní Praha; 82 let Jiřina Focherová z Miro-
tína, nyní Praha; 81 let Miroslava Kuběnková z Lucku, nyní Praha; 
80 let Antonie Kramná z Novokrajeva, nyní Praha; 76 let Emilie 
Vacková z Podhájce, nyní Praha; 70 let Zina Štillerová z Přelic, p. 
Smečno a 65 let Ing. Jan Válek z Prahy. Všem jubilantům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dalších let. Za region Praha 
                                                                  Ing. Ludvík Engel - předseda
region Šumperk: Ve 3. čtvrtletí oslaví 83 let Lidie Purová Bešto-
vá ze Straklova Českého, nyní Šumperk; 75 let Vlasta Tomášková 
Šmídová z Novin Českých, nyní Zábřeh; 95 let Marie Dedeciusová 
Křivková z Novostavců, nyní Libina; 91 let Alžběta Kyselová z Li-
pjan, nyní Oskava a 82 let Antonie Divišova Linková z Krupé, nyní 
Šumperk. Všem přejeme pevní zdraví, štěstí. 
                                                                          Za region Jiřina Žáková
region Tachov: V červenci oslaví narozeniny Lydie Ganajová ze 
Stříbra 90 let. V srpnu Miloslava Vanická z Tachova 84 let. V září 
Irena Matasová z Tachova 90 let a Václav Novohradský z Tachova 
65 let. Všem mnoho zdraví, štěstí a radosti ze života za region Tachov 
přeje                                                                               Alžběta Michlová
region Žatec: V září oslaví: 85 let Helena Beldiková z Moštěnice 
Č., nyní Hrušovany; 90 let Naděžda Brůhová z Moskovštiny, nyní 
Staňkovice; 84 let Klára Jandová z Mizoče, nyní Aš; 75 let Naděž-
da Mižigárová z Volkova, nyní Rakovník; 85 let Vlasta Plocová ze 
Závidova, nyní Žatec; 60 let Mgr. Bc. Venuše Svobodová ze Žatce, 


