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Celostátní setkání Volyňských 
Čechů

V podzimní sobotu 28. listopadu 2015 
se v reprezentačních prostorách minis-
terstva obrany uskutečnilo Celostátní se-
tkání volyňských Čechů. Účastníků bylo 
opravdu hodně, návštěvnost překonala  
i kapacitu velkého sálu. Bohužel, začátek 
byl nepříjemně opožděn. Naštěstí se jed-
nalo o ojedinělý nedostatek celého dne. Již 
při zahajovacím proslovu nové předsed-
kyně, Mgr. Dagmar Martinkové, bylo cí-
tit, že celé setkání se ponese v příjemném 
duchu. 

Po úvodních proslovech následovaly v 
dopoledním programu příspěvky vztažené  
k historii volyňských Čechů. První před-
nesl profesor Jaroslav Vaculík z brněnské 
Masarykovy univerzity, následoval jej 
příspěvek PaeDr. Jiřího Rodíka, zakla-
datele dukelského muzea na Slovensku. 
Následující příspěvek z pera historika  

a spisovatele PhDr. Karla Richtera, CSc. 
apeloval na udržení si ryzího češství  
a doslova zvedl dojaté účastníky ze seda-
del a zasloužil si potlesk vestoje. Čtvrtý 
příspěvek přednesl PaeDr. Jaroslav Mora-
vec. Věnoval se morálním vlastnostem vo-
lyňských Čechů, které ti v minulosti pro-
kázali ať již svou činností na Volyni, nebo 
svou účastí v bojích první i druhé světové 
války. Poslední příspěvek tohoto bloku 
přednesl historik Roman Štér a popisoval 
boje v Karpatech v roce 1944. 

Odpolední program se nesl v uvolněněj-
ším duchu. Zazněly příspěvky z projektu 
„Příběhy našich předků“, který se snaží 
přivést mladé k zájmu o historii vlastních 
rodin, což je činnost jistě velmi záslužná. 
V dalších číslech Zpravodaje budeme pří-
spěvky týkající se volyňské historie po-
stupně zveřejňovat. 

Přítomní mohli podepsat přání panu 
Josefu Holcovi, které v průběhu setkání 
vyrobily děti v dětském koutku. O tom, 
že společná historie mezi námi stále rezo-

nuje, svědčí nejen družná atmosféra mezi 
účastníky, kdy se po dlouhé době potká-
vali staří známí a trávili přestávky v přátel-
ských debatách, ale i počet prodaných knih  
s volyňskou tématikou. Nezbývá než dou-
fat, že i další setkání volyňských Čechů 
budou takto příjemná.

red
Setkání bývalých žáků  
matičních škol

Dne 2. října 2015 se konalo v Žatci se-
tkání bývalých žáků českých matičních 
škol na Volyni. Tradičně v restauraci Čer-
ný orel na žateckém autobusovém ná-
draží. Bývalá žákyně zdolbunovské školy 
Jiřina Kačerová zahájila toto setkání vzpo-
mínkou na žáky a učitele této školy, dále 
předala slovo žáku rovenské školy Jiřímu 
Borčovi, který rovněž přednesl vzpomín-
ku na školu, na její začátky, učitele a žáky. 
Za školu v Omelanštině uvedl vzpomínky 
pan Václav Malhaus. Po obědě následova-
lo povídání s přáteli. Všichni si přáli, aby-
chom se v příštím roce zase všichni sešli.

Jiřina Kačerová a Jiřina Vinšová      

Ze součastného života SČVP

dědictví, zanikly normální přátelské lidské 
vztahy ve všech vrstvách občanů a přestaly 
platit duchovní a morální hodnoty našich 
národů. Stačí jen sledovat denní tisk, roz-
hlas a televizi, člověk se nestačí divit, kolik 
je v našem státě denně zločinů, vražd, se-
bevražd, krádeží, podvodů a podobně. My 
jsme věřili, že už nikdy nebude válka, že 
si nikdo nevezme na svědomí tak strašný 
zločin proti lidstvu, ale zřejmě někdo má 
zájem, aby nebyl na světě mír.

Dnes se překrucují dějiny, neb se dáva-
jí události do jiných souvislostí dle zájmu 
některých politických skupin. Pozastavu-
jeme se nad skutečností, jak se v dnešní 
době zachází s existencí tohoto státu. Sty-
díme se za ty vládní činitele, kteří proda-
li náš denní tisk a povolili dát do cizích 
služeb náš rozhlas a televizi a nezabránili 
hanobení našeho národa. Také rozdělení 
Československa bylo právně pochybeno, 
občanů všech jeho částí Čech, Moravy, 
Slovenska a Podkarpatské Rusi se na roz-
dělení nikdo neptal.

Naše mládež a poválečné generace by 
měly znát celou pravdu o našich dějinách  

Vážení, 
uběhlo 70 let od ukončení druhé světo-

vé války, projdou další desetiletí, ale naše 
národy neměly by nikdy zapomenout a za-
psat si do svých srdcí ty, kteří položili svůj 
život za čest a demokracii Československé 
republiky. Byl to domácí odboj, příslušní-
ci československých zahraničních armád, 
partyzáni, vězňové koncentračních táborů 
a příslušníci spojeneckých armád, a to bez 
rozdílu jejich politické příslušnosti, nábo-
ženského vyznání a vzdělání.

Druhá světová válka, kterou vyvola-
lo nacistické Německo, byla nejkrvavější  
a nejničivější válkou v dějinách, způso-
bila nevyčíslitelné materiálové ztráty, vy-
pálení a likvidaci tisíců měst a obcí, vy-
kradení kulturních památek a devastaci 
ohromných prostorů přírody, stála kolem 
50 milionů lidských obětí z toho 360 tisíc 
Čechoslováků, a to elitu našeho národa. 
Ale co je nejhorší, zanechala nám strašné 

Od našich 
čtenářů

a druhé světové válce, o tom se v našich 
školách pravdu nedozvědí, do školního 
programu nemají zařazené pravidlo sluš-
ného společenského chování ani nábožen-
ství a také jako mladiství jsou zproštěni 
zodpovědnosti za trestné činy. 

Každý národ žije z kulturního a morál-
ního dědictví předchozích generací, a také 
toho, co bylo přáním těch, kteří položili 
své životy za osvobození ČSR a těch, kte-
ří se dožili konce války a nejsou už mezi 
námi. Aby naše mládež byla vychovávána 
k pracovitosti, ušlechtilé kázni v lásce ke 
své rodině, své obci, svému kraji, ke svému 
národu a k přírodě. Aby byla vychována  
k úctě ke všem národům bez výjimky, aby 
se z nich nestala davová společnost, ale aby 
z ní vyrůstaly vzdělané osobnosti schopné 
pokračovat v budování našeho státu a vy-
soké demokratické a humánní společnosti  
v duchu zakladatelů Československa Ma-
saryka, Beneše a Štefánika. Přáli by si, aby 
se vrátily dobré přátelské mezilidské vzta-
hy do všech vrstev naší společnosti, aby 
opět platily duchovní a morální hodnoty 

(pokračování na další straně)
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Poděkování za práci
Velké poděkování za práci v pražském regionu si zaslouží naše členka Jiřinka Kolářo-
vá, která se podílí na organizování zájezdů, zajišťování společenských akcí a uskuteč-
ňování veškerého dění v našem regionu. Za to jí velký dík.        

 Ing. Ludvík Engel, předseda

Setkání regionu Praha
Dne 27. ledna 2016 se v hotelu Legie 

na Sokolské ulici 33 v Praze uskuteční 
setkání regionu Praha. Termíny dalších 
setkání jsou: 24. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 
29. 6., 21. 9., 26.1 0., 23. 11., 28. 12.

Za region Praha Ludvík Engel
******

Zasedání celostátní výboru
Dne 27. ledna 2016 v 10.00 se koná v 

Praze v hotelu Legie na Sokolské ulici 33 
zasedání Celostátního výboru SČVP. 

Dagmar Martinková, předsedkyně
******

Zasedání HDK
Dne 30. ledna v 10.30 se koná zasedání 

Historicko-dokumentační komise v Pra-
ze, hotel Legie, 4. patro (zastávka metra 
I.P.Pavlova). Jsou zváni všichni zájemci  
o historii a o spolupráci v komisi. 

Srdečně zve předsedkyně komise  
Dagmar Martinková

Pozvánky

Volyňský ples v Litoměřicích  
Zveme Vás na 3. reprezentační ples Vo-

lyňských Čechů a jejich přátel, který se 
bude konat opět v sále hotelu Koliba v Li-
toměřicích v sobotu dne 6. února 2016 od 
20.00 hodin.

Srdečně zveme naše členy a jejich přátele, 
kterým bude k tanci a poslechu hrát oblíbe-
ná skupina KADET  ing. Antonína Kučery. 
Nebude chybět ani bohatá tombola.

Vstupné 150,- Kč. Ubytování je možné 
zajistit rovněž v hotelu Koliba na čísle te-
lefonu 416 732 911, nebo mailem koliba@
post.cz. Těšíme se na Vás.

Miroslav Kučera, předseda
Daniela Zelenková, jednatelka

******

našich národů a obohacené přecházely  
z generace na generaci, aby Českosloven-
sko bylo opět zemí krásnou, zemí pohos-
tinnou, zemí lidí vzdělaných a dobromy-
slných. Tak dej Bůh.

Neprezentovaný příspěvek, Celostátní 
sjezd Volyňských Čechů

Kpt.v.v Jaroslav Sitar

Poděkování

Poslední číslo Zpravodaje  9/2015 mne, 
jako všechny předešlé, velice potěšilo, 
ale zároveň dost překvapilo. Vzhledem 
k tomu, že již delší dobu nejsem aktivní 
členkou výboru reg. Litoměřice, nemám 

dostatek informací o dění  na ústředí, 
a také se mi velice zastesklo po vzácné 
krajanské atmosféře našich setkání, roz-
hodla jsem se zúčastnit ve Zpravodaji 
oznámeného Celostátního setkání volyň-
ských Čechů v Praze dne 28. 11. 2015.

Tento příspěvek píši jen jako zkráce-
né osobní pocity radosti, že jsem mohla 
zase pobývat mezi Volyňáky a prožívat  
v bohatě fundovaných referátech našich 
významných osobností ty nezapomenu-
telné události našeho válkou poznamena-
ného mládí. 

V bohatém programu se mi všechno 
moc líbilo, ale zvlášť jsem byla ráda, když 
probíhal akt oficiálního předání funkce 
předsedy, kdy vynikla přátelská shoda  
a poděkování odstupující předsedkyni 

paní Jaromíře Němcové-Ničové za boha-
tou činnost ve prospěch Sdružení a také 
poděkování za dobré rady funkci přejí-
mající paní Mgr. Dagmar Martínkové. 
Vše bylo korunováno pěknou živou ky-
ticí.

Sešlo se nás v budově Ministerstva 
obrany na Valech mnoho, ale veteránek 
druhé světové války z řad Volyňských tam 
zřejmě mnoho nebylo a mně se dostalo té 
cti, že jsem byla přizvána na čestné místo 
jako zástupkyně všech ostatních, které by 
tam měly být, ale z určitě vážných důvo-
dů být nemohly. Této okolnosti jsem moc 
litovala a i jejich jménem si dovoluji po-
děkovat za všechna pochvalná hodnocení 
v projevech řečníků.                                             

Věra Suchopárová

Společenská rubrika
Blahopřání
Region Brno:   V lednu oslavuje  88 let 

paní Emilie Košťáková z Českých No-
vosilek, nyní Oleksovice, 87 let pan Josef 
Bryksa z Junkovky nyní Brno, 75 let paní 
Emilie Smahelová z Budky Hlubinské, 
nyní Brno, 65 let pan Miroslav Vaněk  
z Branišovic, nyní Pohořelice.  

Jubilantům přejeme pevné zdraví a ži-
votní pohodu do dalších let, za region Jan 

Pavlica
******

Region Karlovy Vary: V lednu oslaví 80 
let paní Miluše  Houšková z Černigova, 
bytem Ostrov n/Ohří, 84   let paní Marie 
Bouzová z Uljanovky, K. Vary, 86  let pan 
Josef Glanc z Polonného, K. Vary, 87   let 

pan Miloslav Randa z Oseka, Karlovy 
Vary.

Všem jubilantům hlavně zdraví a dobrou 
pohodu přeje Helena Horáková

******
Region Mariánské lázně: V  prosin-

ci oslavila 77 let paní Lidie Antonuková 
z Kynžvartu.

Vše nejlepší a hodně zdraví a spokojenos-
ti do nového roku přeje za region předseda 

Jaroslav Juha
******

Region Mohelnice: V I. čtvrtletí 2016 se 
dožívají hezkého jubilea tito členové: 85 
let paní Marie Králová z Bakovce, bytem 
Úsov, 82 let pan Vladimír Mach z  Cho-
moutu, bytem Libivá. 

Jubilantů přejeme zdraví, štěstí a životní 
pohodu. Za region Machovská

******
Region Olomouc: V lednu oslaví 91 let 

paní Břetislava Václavíková z Moldavy, 
nyní Olomouc, 82 let pan Josef Macoun z 
Moldavy, nyní Hněvotín u Olomouce.

Do příštích let přejeme hodně zdraví, štěs-
tí a spokojenost. Za region  Miroslav Nerad 

******
Region Litoměřice: V lednu oslaví 70 let 

paní Jiřina Vacková z Mirohoště, bytem 
Litoměřice, 75 let pan Jaroslav Vyleťal 
z Křemence, bytem Ústí n.L., 80 let paní 
Pavlína Černá z Mirohoště, bytem Mladá 
u Liběšic, 83 let paní Emilie Boučková 
z  Buršovky, bytem Úštěk, 84 let paní 

(pokračování z předchozí strany)
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Růžena Škrabalová z Michalovky, bytem 
Litoměřice, 86 let paní Irena Čásarová ze 
Zavidova, bytem Mělník – Mlazice, 87 let 
pan Vladimír Iránek z Malého Omelánku, 
bytem Polepy,t.č. DD Libochovice, 89 let 
paní Marie Stanislavská z Teremna, bytem 
Polepy. 

Všem jubilantům srdečně přeje 
pevné zdraví a spokojenosti Daniela 

Zelenková,jednatelka
******   

Region Žatec: V lednu 2016 oslaví 92 
let paní Olga Berková z Novin Čes., nyní 
Žatec, 86 let paní Anna Burešová z Kva-
silova, nyní Holedeč, 81 let paní Antonie 
Černá ze Sviščova, nyní Žatec, 88 let paní 
Alžběta Hasilová z Hubína, nyní Radiče-
ves, 89 let paní Věra Ketnerová z  Prahy, 
nyní Žatec, 92 let paní Libuše Klíglová ze 
Zdolbunova, nyní Žatec, 83 let paní Emilie 
Kroupová z  Buderáže, nyní Žatec, 87 let 
paní Eugenie Michaličková ze Semidub, 
nyní Žatec, 83 let paní Věra Moravcová 
z Michalovky, nyní Žatec, 84 let paní He-
lena Polcarová z Volkova, nyní Žatec, 82 
let paní Eliška Růžičková ze Slíně, nyní 
Žatec, 85 let paní Ing. Lydie Šlehoferová ze 
Semidub, nyní Plzeň, 85 let paní Eugenie 
Šťípková z Novostavců, nyní Velemyšleves, 
84 let paní Božena Vávrová z Novokrajeva 
nyní Plzeň, 89 let pan Radislav Vodráško 
z Bludova, nyní Černčice, 85 let pan Jiřina 
Zetková z Volkova, nyní Žatec, 75 let pan 
Richard Hájevský z Verby, nyní Vroutek, 
90 let pan Ing.Václav Petříček z Rapatova, 
nyní Podbořany, 90 let paní Antonie Řa-
dová ze Sofievky, nyní Podbořany, 87 let 
pan Vladimír Valenta z Dorohostají, nyní 
Podbořany. Všem jubilantům přejeme do 
dalších let hlavně zdraví, hodně štěstí a ra-
dosti v životě. 

Za region Žatec Slávka Černá
******

Region Moravskoslezský: V  lednu osla-
ví 70 let Mgr. Václav Krejčí z Moldavy, 
bytem Opava, 84 let pan Jiří Kříž ze Zá-
lesí, bytem Drahotuše, 85 let paní Marie 
Dvořáková z Martinovky, bytem Krnov, 
85 let pan Břetislav Ludvík z Cholopece, 
bytem Stará Ves – Bílovec, 88 let MVDr. 
Vladimír Samec z Dembrovky, bytem 
Nový Jičín, 93 let paní Emilie Horská  
z Karlovace, Chorvatsko, bytem Hladké 
Životice, 95 let paní Anna Čmuchálková  
z Pokos, bytem Krnov. Všem jubilantům 
přejeme vše nejlepší, do dalších let hodně 
zdraví a životní pohodu. 

Za Moravskoslezský region  
Zdenka Novotná – předsedkyně  a  Marie  

Seitlová – tajemnice
******

Region Praha: V lednu oslaví 91 let pan 
Vladimír Winter z Prahy 4, 88 let paní 

Věra Latzelová z Radotína, nyní Praha 
10, 86 let paní Marie Kadavá  z Volko-
va, nyní Praha 8, 85 let Ing. Leon Polív-
ka z Hlinsku, nyní Tábor, 83 let pan Josef 
Holý z Alexandrovky, nyní Nové Město 
nad Metují, 82 let paní Helena Štufková 
z Verby, nyní Příbram, 82 let paní Irena 
Mašková ze Mstěšína, nyní Teplice, 80 
let paní Irena Vaníčková ze Zálesí, nyní 
Nymburk, 65 let paní Jiřina Kolářová  
z Litoměřic, nyní Praha 6.

Hodně zdraví a pohody do dalších let 
přeje Ing.Ludvík Engel, předseda

******        
Region Chomutov: V měsíci lednu oslaví 

90 let paní Olga Síťařová z Dlouhého pole, 
bytem Chomutov, 87 let pan Vladimír Li-
cinberg z Dlouhého Pole, bytem Chomu-
tov, 83 let pan Josef Roller z Hulče, bytem 
Kadaň, 70 let paní Ludmila Haldovská, 
bytem Údlice, 70 let paní Libuše Röslero-
vá ze Semidub, bytem Droužkovice a 65 let 
ing. Jaroslav Kuchař z Kadaně.

Hodně zdraví a štestí do dalších let přeje 
Jiřina  Kačerová a Josef Roller

                                             
Naše řady opustili

 Dne 13. 11. 2015 zemřela ve věku 82 let 
Slavěna  Zajícová, narozena v Novostav-
cích, žila v Koclířově. Kdo jste ji znali, vě-
nujte ji tichou vzpomínku.

 Za region Brno Jan Pavlica 
******

V  listopadu po dlouhé nemoci zemřel 
pan Josef Rébl z Launova, bytem Úsov. Byl 
zakladatelem a předsedou mohelnického 
regionu Svazu Volyňských Čechů. Všem 
pozůstalým projevujeme tímto upřímnou 
soustrast. 

Za region Machovská
******

Dne 10. 10. 2015 v  nedožitých 87 le-
tech zemřel pan Antonín Lněníček  
z Nepomyšle, pocházel ze Sofievky.

Dne 16. 11. 2015 v 88 letech zemřela paní 
Anna Ausburková z  Očihova, pocházela 
z Turkoviče.

Upřímnou soustrast pozůstalým, za regi-
on Žatec vyjadřuje Slávka Černá

******
Dne 17. prosince 2015 zemřel pan Jin-

dřich Kučera, narozen v Kupičově. Nyní 
žil v Šanově, okr. Rakovník. V srpnu 2015 
oslavil 92 let. Kdo jste jej znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku.        

Zprávu podává dcera  
Jiřina Pidrmanová

******
Dne 19. listopadu 2015 ve věku 90 let ze-

mřela naše členka paní Marie Zavadilová 
z Buršovky, bytem Droužkovice. 

Upřímnou soustrast vyjadřuje rodině 
Jiřina Kačerová a Josef Roller

Gratulace

Josef Holec
Dne 28. listopadu 2015, přesně v  den 

Celostátního setkání, oslavil náš váleč-
ný veterán Josef Holec úctyhodných 97 
let. Narodil ve vesnici Český Straklov na 
Volyni. Jen díky nebojácnosti Josefova 
otce, zkušeného legionáře z  první války, 
byla jeho rodina a jejich životy zachráně-
ny před různými ozbrojenými bandami, 
které napadaly a rabovaly po celé Vo-
lyni. Před druhou válkou se Holcovi 
přestěhovali do Novin Českých, kde si 
pronajali mlýn poháněný parní turbínou. 
Ten jim však závistivý zaměstnanec 
podpálil. I to se však později ukázalo jako 
dobré znamení, neboť po záboru polské 
Volyně sovětskou správou nespadali Hol-
covi do škatulky kulaci, což je uchránilo 
před vyvezením na Sibiř, nebo dalšími 
perzekucemi. 

V  době války Josef Holec oblékl tři 
uniformy. Po napadení Polska byl po-
volán do polské armády, avšak nesta-
čil zasáhnout do bojů, neboť Polsko do  
17 dnů kapitulovalo. Pod sovětskou sprá-
vou se Josef jako gramotný a vpodstatě 
nemajetný stal tajemníkem na obci. Po-
sléze byl povolán do Rudé armády. Brzy 
však došlo k napadení Sovětského svazu 
a Josefova dělostřelecká jednotka byla 
přepadena a zničena fašisty. Josef Holec 
se zachránil a krátce se skrýval, poté byl 
zajat. Zachránil jej německý voják z čes-
kého pohraničí, když poznal, že Josef je 
Čech. V Novinách Českých se zapojil do 
ilegální odbojové organizace Blaník. Na 
jaře 1944 Josef Holec vstoupil v Rovně do 
Svobodovy armády, a tak oblékl třetí uni-
formu – 1. československého armádního 
sboru, tak jako stovky dalších volyňských 
dobrovolníků. Od září se účastnil krutých 
bojů v Karpatsko-dukelské operaci a v zá-
věru roku byl raněn ve Vyšném Komární-
ku. Jak sám vzpomíná, ranila jej střepina 
do hlavy a částečně ochrnul. Jen slyšel: 
„už dodělává“, tak si myslel, že je s ním již 
konec. Naštěstí jej našla zdravotnice Irena 
Malínská, volyňská Češka, a zajistila mu 
nejlepší péči. 

V lednu 1945 se na vlastní žádost vrátil 
k armádě. Po skončení války se usadil na 
Žatecku. Zde se však zapojil do odbojo-
vé protikomunistické činnosti, která byla 
po zrazení brzy odhalena. Josef Holec byl 
odsouzen na 18 měsíců, které si odpraco-
val na Jáchymovsku při těžbě uranu. Nyní 
žije Josef Holec u svého syna v  Petrově 
nad Desnou u Šumperku. Milý Pepíčku, 
přejeme Ti hlavně hodně zdraví!

Dagmar Martinková
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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.necasova@seznam.cz. Prosíme, abyste neupomínali zveřejnění dárců a darů, zveřejňujeme je až po obdržení účetního dokladu. Peněžní dary neposílejte na 
adresu šéfredaktora. Změny v evidenci členství, adres, přihlášky nových členů, ukončení členství a dotazy zasílejte zásadně na adresu hospodářky. Děkujeme.
Vydává Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel pro potřebu svých členů. Za obsahovou náplň odpovídají autoři příspěvků. Vychází jako občasník. Šéfredak-
torka:Tereza Bártková. Sazba: Tomáš Bártek. Jazyková korektura: Lenka Bílková. Příspěvky nejsou honorované, nevyžádané rukopisy se nevracejí. Příspěvky 
zasílejte na e-mailovou adresu: zpravodajscvp@seznam.cz nebo na korespondenční adresu: Tereza Bártková, Dolnopolní 97, Brno 614 00. Termín pro 
zaslání příspěvků do č.2/16 je 29.1. 2016. Stránky SČVP www.scvp.eu, stránky Sdružení vlastníků pozemků www.vpnvosv.cz. 

Toto číslo vyšlo 12. 1. 2016 

Příspěvky na tisk
region Žatec: Jiří Končický, Most, 200,-; Josef 
Holec, Žatec,  250,-; Rostislav Pelant, Podbo-
řany, 200.-;  Olga Šindlerová, Liběšice, 500.- 
region Šumperk: Ing. Pavel Holec, Petrov 
nad Desnou, 250,-
region Teplice: Irena Chýnová, Včelnice, 300,.
region Cheb: Vladimír Slevinský, Nový Kos-
tel, 400,-
region Praha: Ing. Miloslav Holý, Nové Město 

nad Metují, 200,-
region Litoměřice: Renata Hyngarová, Ústí 
nad Labem, 250; nejmenovaný dárce, 100,-
region Vyškov: František Masařík, Bučovice, 
500,-
region Brno: Josef Bryksa, Brno, 500,-
nelze určit region: Jana Klanová, 200,-; z účtu 
160987123/0300 bez jména, 300,- + 400,-

Všem dárcům srdečně děkujeme 
Marie Nečasová                                                                              

Důležité upozornění 

Prosíme, aby částky zaslané na účet SČVP, 
byly doplněny poznámkou o účelu platby. 
Zda je to za členské příspěvky, nebo příspě-
vek na tisk. Zároveň dodejte jméno člena, 
nebo do kolonky „variabilní symbol“ napište 
číslo členské legitimace, abychom mohli určit 
dárce.

Děkuji za pochopení  Marie Nečasová

Pietní vzpomínky

Josef Kučera 
„Nikdo mne ne-

musí se slzami ctít  
a pohřbívat s  plá-
čem“, tak znělo motto 
poručíka v.v. Josefa 
Kučery, který se na-
rodil 22. ledna 1921 
v Teremně na Voly-
ni. Jeho otec Karel 
se jako legionář zú-
častnil bojů na Sibiři. Zažil příchod So-
větů, dopady jejich vlivu na hospodářství 
či kulturu a deportace známých na Sibiř.  
V roce 1941, po okupaci německou armá-
dou, se aktivně zapojil do činnosti ilegální 
organizace Blaník. 

V březnu 1944 vstoupil stejně jako mno-
ho dalších do československé armády. Do 
konce války pak sloužil jako spojař, jeho 
prvním válečným křestem byl tragický 
Dukelský průsmyk. Bojoval také u Liptov-
ského Mikuláše a Žiliny, boje pro něj skon-
čily až u Hulína a 17. května slavnostně se 
svou jednotkou vpochodoval do vytouže-
né Prahy. Po válce byl převelen na Žatecko 
a krátce na to demobilizován v  hodnosti 
desátníka. V prosinci 1945 se přestěhoval 
do Brna, kam za ním v  roce 1947 přijela 
jeho rodina. Téhož roku si otevřel známou 
kavárnu Legie. V roce 1955 byl zatčen  
a odsouzen za velezradu, špionáž a poru-
šení státního tajemství na sedm let, po pěti 
letech v  jáchymovských dolech  byl pro-
puštěn. Později žil a pracoval v Brně. 

V roce 1990 spoluorganizoval obnove-
ní Československé obce legionářské, byl 
krátce jejím předsedou, než musel ze zdra-
votních důvodů odstoupit. Byl také regio-
nální předsedou Sdružení Čechů z Volyně, 
členem ČSBS, Odkazu legionářů a KPV. 
Zemřel 9. září 2015 a na hřbitově v brněn-
ských Židenicích ho na poslední cestu vy-

provodila čestná vojenská salva a oznámila 
všem tuto smutnou novinu.

Sepsáno na základě Paměti národa a 
článku J. Kuxe v Židenickém zpravodaji

red
Mikuláš Končický

Genpor. v. v., Mikuláš Končický se na-
rodil se 1. 1. 1925 na Volyni ve vesnič-
ce poblíž města Dubno. Jeho otec, sám 
učitel, jej velmi podporoval ve vzdělání,  
a proto se i on sám dal na učitelskou drá-
hu. V dětství a mládí zažil období polské 
i sovětské nadvlády a německou okupaci 
1941–1943. Byl svědkem nucených depor-
tací Židů, německého i sovětského zatý-
kání a razií banderovců i jiných samozva-
ných uskupení. 

Roku 1944 narukoval do českosloven-

ského armádního sboru, po výcviku se 
stal velitelem tanku. Zúčastnil se dukel-
ské, jaselské a ostravské operace. Rozhodl 
se žít v osvobozené republice, i přesto, že 
jeho rodinu do Československa z SSSR ne-
pustili. Po válce zůstal v  armádě, působil 
především jako pedagog a tankotechnický 
odborník. Vyvinul také několik učebních 
pomůcek i praktických zařízení. V roce 
1968 byl z armády vyhozen kvůli odmíta-
vému postoji k okupaci Československa. 
Po roce 1989 byl rehabilitován, posléze se 
stává čestným občanem města Ostravy, 
předsedou Československé obce legio-
nářské-Ostrava, členem jednota Ostrava 1  

a předsedou MV Českého svazu bojovník 
ů za svobodu v Ostravě. V roce 2011 mu 
byl udělen Řád Bílého lva za zvlášť vyni-
kající zásluhy o obranu a bezpečnost státu 
a vynikající bojovou činnost. Byl také no-
sitelem Československého válečného kří-
že, Československé medaile Za chrabrost, 
Polského válečného kříže a řady dalších 
československých, sovětských a polských 
vyznamenání. 

V roce 2015 vyšly jeho vzpomínky v kni-
ze Bez nároku na slávu. Mikuláš Končic-
ký zemřel necelé tři týdny před svými 91. 
narozeninami, 13. 12. 2015. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu vzpomínku. Čest jeho 
památce.

Sepsáno na základě Paměti národa
red

Co je Paměť národa?
Jde o rozsáhlou sbírku vzpomínek 

pamětníků, budovanou po celé Ev-
ropě jednotlivci, neziskovými orga-
nizacemi, školskými a vzdělávacími, 
státními a příspěvkovými institucemi, 
kteří chtějí své nahrávky, texty, fotografie  
a archivní dokumenty sdílet, porovná-
vat, vyhodnocovat a společně nad nimi 
diskutovat. Uchovává a zpřístupňuje 
sbírky vzpomínek pamětníků, kteří sou-
hlasili, aby jejich svědectví posloužilo 
ke zkoumání moderních dějin a bylo 
veřejně přístupné. Pamětníci vyprávějí 
své celoživotní vzpomínky dokumen-
taristům z  neziskové organizace Post 
Bellum. Tato organizace sesbírala už ti-
síce osudů a zpřístupňuje je na portále  
Paměť národa (www.pametnaroda.cz.) 
Z této úctyhodné sbírky vznikají rozhla-
sové dokumenty Příběhy 20. století, kte-
rý vysílá Radiožurnál v  sobotu v  21 h.  
a Český rozhlas Plus v neděli ve 20 h.

Post Bellum se na veřejnost obrací 
s  prosbou, abychom jim pomohli najít 
zajímavé pamětníky a tuto neziskovou 
organizaci podpořili.


