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Vážení a milí členové Sdružení, přátelé. Dostáváte do rukou další vydání našeho Zpravodaje. Děkujeme všem za spoustu 
zajímavých příspěvků. Vzhledem k tomu, že Zpravodaj nevychází v průběhu měsíce července a srpna, sešlo se nám mnoho 
námětů, které bohužel nebylo možné, vzhledem k  rozsahu, umístit do tohoto prvního poprázdninového čísla. Vaše pří-
spěvky budeme postupně zveřejňovat.

Přeji vám všem příjemný podzim a zajímavé čtení 
Šárka Horská

POZVÁNKY
POSVÍCENSKÉ SETKÁNÍ 
S HUDBOU v Litoměřicích

Výbor regionu Litoměřice srdečně zve 
své členy a  jejich přátele na tradiční 
Posvícenské setkání, které se uskuteční 
v sobotu dne 30. září 2017 od 16 hodin 
v  sále restaurace Koliba na Zahradě 
Čech. Na tomto setkání budou podá-
vána volyňská jídla. 

Doprava na místo konání bude zajiš-
těna. Požadavky prosím nahlašte jedna-
telce p. Zelenkové, tel. 723 326 841 nebo 
e-mail: danielazelenkova@seznam.cz.  
Moc se na Vás těšíme a rádi se s Vámi 
opět setkáme.

Daniela Zelenková, jednatelka

Zasedání předsednictva SČVP
Dne 30. září 2017 se bude konat zase-
dání předsednictva SČVP v 10.30 v ho-
telu Koliba v Litoměřicích.

Dagmar Martinková

VÝSTAVA NÁVRATY 
VOLYŇSKÝCH ČECHŮ

Srdečně zveme na výstavu Návraty 
Volyňských Čechů.

Výstava bude probíhat v měsících září 
a  říjnu na zámku Linhartovy (mezi 
městy Krnov a  Město Albrechtice –
Severní Morava). Vernisáž se konala 
2. 9. 2017, otevírací doba zámku je 
v září: sobota, neděle 10.00–16.00 hod., 
v říjnu: sobota, neděle 10.00–15.00 hod. 

Organizované skupiny (mini-
málně 10  osob) mohou zámek na-
vštívit po telefonické domluvě na tel. 
č. 554 652 241, 728 323 270 nebo na 
e-mailu hruby@zsma.cz i mimo běžnou 
otevírací dobu.

Zámek je vhodný i  pro rodinný výlet 
s  dětmi, protože zde zároveň probíhá 
(kromě dalších expozic) i  výstavní ex-
pozice hraček (panenky, vláčky, dře-
věné hračky, nafukovací hračky Fatra 
a modely autíček).

Ing. Libuše Gebauerová

OZNÁMENÍ
Setkání regionu Šumperk
Výbor regionu Šumperk zve všechny 
své členy a přátele na setkání, které se 
uskuteční v  sobotu dne 23. září 2017 
v jídelně bývalého podniku Moravolen 
v Šumperku v 13.30 hodin.

Srdečně zve za výbor regionu   
Jaroslav Miller

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Milí krajané a jejich přátelé. Dne 23. září 
2017 bude mít Moravskoslezský region 
setkání v Kulturním domě v Suchdole 
nad Odrou. Začátek v  10.00  hod. 
Prezence již od 9.00 hodin. Závazné 
přihlášky můžete zasílat do 18. září 
2017 na adresu: paní Zdenka Novotná, 
Na Vyhlídce 346, Šenov u  Nového 
Jičína, PSČ 742 42 nebo č. mobilního 
telefonu 736 100 352. Dále se pak mů-
žete přihlásit u svých důvěrníků.

Poplatek je 250 Kč (přípitek, oběd, 
káva, svačina). Platit se bude u  pre-
zence. Počítejte s  tombolou. Přihlašujte 
se závazně a dodržte termín přihlášení. 
Těšíme se opět na setkání.

Za regionální výbor:  
Zdenka Novotná – předseda,  

Marie Seitlová

Region Brno
Výbor regionu Brno srdečně zve 
všechny své členy, krajany a přátele na 
podzimní setkání dne 13. 10. 2017 od 
13 hodin, nově do Centra pro válečné 
veterány, Dobrovského 27c, Brno. 
Vchod z boku od koupaliště. 

Trasa MHD Brno: od hlavního ná-
draží: tramvaj č. 12 směr Technologický 
park, zastávka Dobrovského, po výstupu 
z tramvaje jdete podél koupaliště, je po 
pravé straně, na konci zahnete doprava 
asi 100 m, až dojdete ke Komunitnímu 
centru pro válečné veterány, od tramvaje 
je to celkem cca 300 m. 

Za region Jan Pavlica 
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Region Žatec – Podbořany
Zájezd do Litoměřic
V sobotu 30. září 2017 uskuteč-
níme zájezd na posvícenské setkání 
v Litoměřicích na Kolibě. 

Odjezd z  Podbořan od restaurace 
„U růže“ v 8 hodin, ze Žatce od Zvonu 
v 8.30, od Moskvy v 8.35, z Loun v 9 ho-
din. Odpoledne prohlídka Litoměřic. 
Doprava zdarma. 

Zájemci se přihlásí vždy v  pondělí 
v  kanceláři ČSBS od 10  do 12 hodin 
osobně nebo na telefonu 415 710 734.

Členská schůze
V sobotu 7. října 2017 se koná od 11 ho-
din členská schůze regionu v restauraci 
„Chrámu chmele a  piva“ u  orloje na-

proti Chmelařskému muzeu v  Žatci. 
Srdečně zveme všechny členy.

Výbor regionu

Podzimní posezení – Praha
Region Praha Vás srdečně zve dne 
25.  10. 2017 v  10 hodin na podzimní 
posezení s  kulturní vložkou do hotelu 
Legie v Praze 1, 4. patro.

Zájemci mají možnost se přihlásit 
u paní Jiřiny Kolářové tel 728 191 260, 
220 921 949 (večer), nebo e-mailem 
Kolarova.Jirina@seznam.cz nejpozději 
do 20. 10. 2017.

Vstupné 120 Kč, oběd a občerstvení 
v ceně. Tradiční tombola, soutěž o nej-
chutnější koláčky.

Za region Praha Ing. Ludvík Engel

Časopis Ruské slovo  
číslo č. 8. 2017 oznamuje:

V  nakladatelství Scriptorium s  pod-
porou státního fondu kultury České 
republiky a  Československé obce le-
gionářské vychází překlad do čes-
kého jazyka knihy Alexandra a  Diny 
Muratových «Судьбы чехов в 
России, XIX—XX век. Путь от 
Киева до Владивостока» (Osudy 
Čechů v Rusku, 19. – 20. století. Cesta 
z Kyjeva do Vladivostoku).

Prezentace knihy se uskuteční 26. září 
v  16.00 v  domě národnostních men-
šin.

OD NAŠICH ČTENÁŘŮ
70. výročí návratu volyňských 
Čechů do vlasti 

Zúčastnila jsem se další zajímavé akce 
SČVP – celostátního setkání u  příle-
žitosti 70. výročí návratu volyňských 
Čechů do vlasti v  Žatci. Již dle bodů 
programu bylo možno usuzovat o důle-
žitosti témat této akce. 

Je sepsána bohatá historie o  vý-
znamu volyňských Čechů i  v  utváření 
Československé republiky v obou světo-
vých válkách, jak samotnými účastníky 
války, tak renomovanými historiky, ale 
vývoj mezinárodních událostí pouka-
zuje na to, že se události často zájmově 
zkreslují a je správné si tyto skutečnosti 
připomínat a deformace narovnávat. 

V  hlavním programu prvního dne 
akce bylo s  nostalgií vzpomínáno na 
příjezd prvního turnusu volyňských 
Čechů do Žatce na Hlavní nádraží, kde 
byla teď odhalena pamětní deska s po-
ctami vojenské čestné stráže a komen-
táři pamětníků. 

Další vzpomínkový akt se konal na 
Kruhovém náměstí u busty prezidenta 

Dr. Edvarda Beneše, taktéž s  poctami 
vojenské čestné stráže, pokládáním ky-
tic a výstižnými komentáři. 

Třetí akcí bylo pietní vzpomínání 
na známou smutnou událost – úmrtí 
Libušky Mrázkové, roz. Novotné, 
která padla za obranu vlasti hned na 
začátku zapojení jednotky do boje 
v Machnuvce. Krásné kytice a komen-
táře blízkých spolubojovníků, zejména 
vzpomínka veteránky – zdravotnice 
mjr. Nadi Bruhové, která jí posloužila 
do posledního vydechnutí a  vyslechla 
její tichý povzdech „Já už jsem dobojo-
vala, ale vy děvčata vydržte a zvítězte!“ 
(omlouvám se za případnou nepřesnost 
citace), živě připomněly takové kruté 
důsledky války. Žatečtí občané rozhodli 
pojmenovat jejím jménem Mateřskou 
školu v Žatci Podměstí, kde je umístěna 
a udržovaná její pamětní deska – místo 
konání této pietní akce. 

Další část programu se konala při 
obědě v hotelu Moskva, kde jsme mohli, 
mimo užívání si příjemného prostředí 
k  diskusím, sledovat obdivuhodnou 
aktivitu paní Dagmar Martínkové – 
historičky a  naší předsedkyně SČVP. 

Její bohaté vědomosti, zvlášť historické 
a mimořádná schopnost volně komen-
tovat i  ovlivňovat záležitosti jsou vy-
nikající a ve veškerých funkcích dobře 
využitelné. 

Proč jsem se rozhodla napsat tyto 
kusé vzpomínky na akci, bylo vystou-
pení našeho čestného člena PaedDr. 
Jaroslava Moravce, který v  rámci své 
archivářské práce velice důkladně po-
znává mentalitu lidí a  následně celé 
komunity. Historii volyňských Čechů 
poznal dokonale z archivů a literatury, 
ale také z  osobních styků s  mnohými 
Volyňáky a  často jejich zásluhy pre-
zentuje na veřejných setkáních. Musím 
přiznat, že jsem byla velice překvapena, 
když hovořil také o  mně v  širokých 
kladných souvislostech a  bylo mi líto, 
že to krásné hodnocení, které jsem 
přijímala jako symbolické pro naše vo-
lyňské ženy, neslyšely právě také ony, 
kterým osud nedopřál tolik času, jako 
mně. V tomto příspěvku si dovoluji vřele 
poděkovat panu doktoru Moravcovi za 
jeho upřímný zájem vyzvedávat dobré 
volyňské povahové stránky, nabyté také 
těžkými okolnostmi života, a tím opod-
statnit jejich poctivé vlastenecké hrdin-
ství v boji proti fašizmu a za zachování 
míru. 

Dalších akcí programu jsme se s ro-
dinou již neúčastnili vzhledem k mým 
fyzickým možnostem. 

Věra Suchopárová 
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VZPOMÍNKY NA VOLYŇ
Zájezd na Volyň

Vážení a milí přátelé,
máme za sebou letošní zájezd na Volyň 
a jak je zde dobrým zvykem, krátce za-
vzpomínáme.

Vyjeli jsme v neděli, 9. července v 7.30 
ze Žatce. Obvyklá zastávka v  Praze 
a  v  Olomouci a  dále do Polska. První 
ubytování byl hotel v Polsku u Přemyšle. 
Noc jsme tedy strávili v  postelích, ni-
koli na autobusové sedačce. Ráno v 5.30 
jsme vyspaní a  odpočatí vyrazili směr 
Ukrajina.

V Dubně byla kratší zastávka, asi 5 ho-
din, zakončená večeří. Následovalo 
Rovno – zajeli jsme k  pomníku pad-
lých Volyňských Čechů uctít památku 
položením věnce. Poté bylo ubytování 
v nám již známém hotelu Mir.

V úterý ráno následovala cesta do vzdá-
lenějšího Žitomíru. Tam jsme vystou-
pili na náměstí s  tankem a  čekala nás 
průvodkyně. Navštívili jsme spolkovou 
místnost Českého krajanského spolku, 
předali jsme české knihy, shlédli his-
torii. Zajeli jsme do bývalé české části 
města, dříve bohatého na české továrny 
a  průmysl. V  současné době zde žije 
více než 300 Čechů. I v Žitomíru jsme 
uctili památku 80 českých obyvatel, 
zavražděných sovětskou tajnou služ-
bou. Památník stojí v  těsné blízkosti 
židovského hřbitova, málo udržova-
ného. Zašli jsme do parku, prošli se po 
historických schodech. Vyrobil je český 
krajan pan Dlouhý a  jsou opravdu 
jedinečně řemeslně zpracované. 
Pan Dlouhý byl věhlasný kameník. 
Mauzoleum V.  I.  Lenina v  Moskvě je 
také jeho dílem. Kamenné památky po-
kračovaly velkým obeliskem na místě, 
kde bylo v  roce 880 založeno město. 
Snad každý si tam rád pořídil foto na 
památku.

A  nelze být v  Žitomíru a  nenavštívit 
Muzeum kosmonautiky S. P. Koroljova. 
Na večeři nás očekával krajanský spo-
lek, bylo to milé posezení s  harmoni-
kou, zpěvem a jak jinak dobrým jídlem. 

Cesta zpět do Rovna trošku drama-
tická. Silná bouře vyřadila z  provozu 
elektřinu v našem hotelu a snad i v ce-
lém městě.

Středa byla tak trochu odpočinkovým 
dnem – až před polednem jsme vy-
jeli do Lucka, tam se ubytovali a  měli 
osobní volno. Večeře, jak jinak, v pivo-
varu Zeman.

Další den dopoledne se náš zájezd 
zúčastnil smuteční tryzny v  Malíně. 
Uplynulo již 74 let od brutálního vy-
vraždění malínských občanů. Obřad 
začal pravoslavnou zpívanou mší, po 
ní promluvila paní starostka Malína, 
český konzul ze Lvova a další. Zazpívali 
jsme českou hymnu.

Pieta a  samotné místo působí velmi 
emotivně. Nelze tam nevnímat utrpení 
nevinných lidí. Jejich tehdejší hrůzu 
a  strach, bezmoc, bolest. Letos i  nebe 
zaplakalo žalem nad obětmi nesmyslné 
krutosti. Nelze zapomenout.

Odpoledne jsme doputovali do 
Počájeva. Počájevská Lávra je jeskynní 
pravoslavný monastýr. Je to rozlehlý, 
vkusně zdobený komplex.

A  následovala cesta ku Zborovu. Měli 
jsme jej téměř na dosah, nakonec to 
zhatil jeden nízký železniční podjezd. 

Různé další možné trasy a  objížďky 
také k cíli nevedly, náš zájezdový auto-
bus si s místní komunikací „neporozu-
měl“. Zde je nutno se zmínit o vysoké 
profesionalitě našich řidičů. 

Zborov jsme tedy vzdali. Padal sou-
mrak a  nás čekal Lvov. Na „palubě“ 
vládla dobrá nálada, pan Kudla zahrál 
na foukací harmoniku, paní Kudlová 
přidala zpěv a  i  štamprlička něčeho 
dobrého nechyběla.

Poslední den byl ve znamení nákupů na 
trhu, prohlídky města s  paní průvod-
kyní Halinou, posezení v  historickém 
centru a další a další fota na památku. 
V pravé poledne jsme ten krásný histo-
ricky cenný Lvov opustili. Jistě se tam 

někteří rádi zase v  budoucnu vrátí. 
Vždyť Ukrajina je v našich srdcích dru-
hou vlastí našich předků.

Ještě nějaké informace na závěr: 
Vedoucí zájezdu Miroslav Nerad, zá-
stupce vedoucího zájezdu Miroslav 
Anděl, účastnilo se celkem 45 osob, 
autobus „SETRA“ řídili 2 řidiči a najeli 
jsme cca 3 000 km.

 Libuše Maxová

Pietu v Malíně na Ukrajině za účasti: generální konzul České republiky ve Lvově Mgr. Pavel 
Pešek při projevu
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Region BROUMOV

V  červenci oslavili 70  let manželé 
Václav a  Hanička Ledvinovi. Přejeme 
Vám hlavně dobré zdraví, štěstí a hodně 
životního elánu do dalších let. 

Za region přeje Alexandr Stejskal

Region BRNO
V  září oslavuje 50  let pan Miroslav 

Žitný z  Moravského Krumlova nyní 
Olbramovice. Jubilantovi přejeme pevné 
zdraví a životní pohodu. 

Za region Jan Pavlica

Region DOMAŽLICE
V  červenci oslavili: 75  let pan 

Josef Janeček z  Okolku, nyní Kdyně, 
74  let paní Zdena Ledvinová ze 
Zikmundovky, nyní Horšovský Týn.

V srpnu oslavili: 86 let pan Rostislav 
Holoubek z  Nové Ivančice, nyní 
Horšovský Týn, 81  let pan Jaroslav 
Žáček z Sklíně, nyní Meclov, 75 let paní 
Ludmila Šántorová ze Zikmundovky, 
nyní Horšovský Týn.

V  září slaví: 56  let paní Jiřina 
Příbková, Domažlice, nyní Horšovský 
Týn, 67 let paní Miloslava Chocholatá, 
nyní Horšovský Týn, 80 let paní Slavěna 
Bejvlová z Lucka, nyní Horšovský Týn.
 
Blahopřejeme a  do dalších let přejeme 
pevné zdraví, hodně radosti a životního 
elánu.

Za region Miloslava Chocholatá 

Region FRÝDLANT
V září oslaví: 95 let paní Marie 

Záhrebová z Volkova, nyní Prachatice, 
75 let paní Alžběta Nová z Novosilek, 
nyní Liberec.

Region CHOMUTOV
Blahopřejeme k  85. narozeninám 
paní Heleně Paparegové, narozené 
v  Českých Novinách dne 14. 7. 1932, 
nyní bytem v Kadani. 

Vše nejlepší přeje dcera Lenka Bradová 
a SČVP

V červnu oslavil 88 let pan Alexandr 
Čech ze Sedmidub bytem Chomutov, 
80 let paní Hývlová Jaroslava z Líšice 

nyní Klášterec nad Ohří, 82 let paní 
Jančarová Helena z  Boromel nyní 
Jirkov, 84 let paní Lebedová Stanislava 
ze Sofievky nyní Chomutov.

V  červenci oslavila 88 let paní 
Pelcová Emílie z Verby nyní Klášterec, 
88 let paní Roušarová Anna z Rovna-
Koloděnka nyní Droužkovice.

V  srpnu oslavila 80 let paní 
 Hradecká Milena roz. Bajerová z Rovna 
nyní Chomutov, 85 let paní Ledecká 
Valentina z Mizoče nyní Blatno u Cho-
mutova, 96 let paní Michajlovičová 
Marie z  Kupičova nyní Kadaň, 84 let 
paní Rosendorfová Ludmila z Chomu-
tova, 94 let paní Tomášková Nona ze 
Zdolbunova nyní Jirkov.

V září oslaví 88 let paní Dvořáková 
Věra roz. Větrovcová ze Zdolbunova 
nyní Údlice, 89 let paní Chlopková 
Anna z Svěrže Chelm nyní Chomutov, 
85 let paní Kalíková Helena roz. 
Svobodová z  Rovna nyní Most, 84 let 
paní Koubková Marie roz. Bajerová 
z  Křemence nyní Místo, 75 let paní 
Matějková Antonína z  Oděsy nyní 
Jirkov.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti 

Za region Jaroslav Báča  
a Jiřina Kačerová

Region KARLOVY VARY
V září oslaví 87 let paní Ludmila 

Tichá z Kvasilova, bytem Sokolov, 80 let 
paní Regina Rambousková z  Tučína, 
bytem Ostrov n/Ohří.

Hodně zdraví a dobrou pohodu do dal-
ších let.

Helena Horáková za KV region

Region LITOMĚŘICE
V červenci oslavili: 75 let paní Mgr. 

Anna Švihlíková z  Českého Boratína, 
bytem Okna-Polepy, 80  let pan 
Vlastimil Šebesta z  Ládovky, bytem 
Děčín, 84 let paní Marie Kratochvílová 
z Rovna.

V srpnu oslavili: 70 let pan Antonín 
Plíhal z  Litoměřic, 85  let paní Anna 
Janatová z  Boratína, bytem Liběšice, 
93  let paní Ludmila Dvořáková 
z Boratína, bytem Okna-Polepy.

V září slaví: 55  let paní Jana 
Waldhauserová z Litoměřic, 75 let paní 
Ljubov Šponiarová z Kutjanky, bytem 
Úštěk, 82  let paní Anna Šarayová ze 
Stromovky, bytem Hoštka, 82 let paní 
Ludmila Dohnalová z  Jadvipolu, by-
tem Litoměřice, 84  let paní Emilie 
Zajícová z  Nadčic, bytem Úštěk, 
89  let paní Irena Twarda z  Rovna, 
bytem Litoměřice, 92  let pan Václav 
Kuchynka ze Zavidova Č., bytem 
Polepy, 93 let paní Růžena Stehlíková 
z Novostavců, bytem Čížkovice. 

Daniela Zelenková, jednatelka 

Region MOHELNICE
V červnu oslavila 86 let paní Peštová 

Antonie z Hrušvice, bytem Mohelnice. 
V  červenci oslavila 85  let paní Ma-

chová Božena z  Martinovky, bytem 
Loštice. 

V  srpnu oslavila 89  let paní Lin-
hartová Anna z Hrušvice, bytem Mo-
helnice a  paní Klusáková Ludmila 
z Chomoutu, bytem Půlpecen.

V  září slaví pan Ludvík Jaroslav 
z Bakovce, bytem Úsov.

Jubilantům přejeme pevné zdraví 
a hodně životního elánu do dalších let. 

Za region Libuše Machovská

MORAVSKOSLEZSKÝ region
Omlouváme se za neotištění blaho-

přání jubilantům, kteří oslavili své naro-
zeniny v měsíci červnu, a dovolujeme si 
dodatečně blahopřát těmto oslavencům:

V červnu oslavili 83 let pan Vladislav 
Mareš ze Mstěšína, bytem Studénka, 
83  let paní Jaroslava Suchomelová, 
nar. Vsetín ČR, bytem Nový Jičín, 84 let 
pan Jaroslav Janko z  Martinovky, by-
tem Krnov, 84 let paní Jiřina Kimlová-
Špačková z  Krupa-Hranice, bytem 
Hukovice, 91 let paní Anna Vendolská 
z Dembrovky, bytem Slezské Rudoltice.

V  září slaví 70  let paní Božena 
Štefková-Samcová, narozená Tasovice 
ČR, bytem Ostrava-Poruba, 81 let pan 
Stanislav Kopecký z  Janovky, bytem 
Hladké Životice, 83  let pan Vladimír 
Jeřábek ze Zborova, bytem Kunín, 
85  let pan Jiří Kabát z  Martinovky, 
bytem Bílovec, 85  let paní Nina 
Stehlíková z  Hončarky, bytem Šenov 
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u  Nového Jičína, 86  let paní Emilie 
Najmonová-Javůrková z  Hubina 
Českého, bytem Suchdol n. Odrou, 
90 let paní Emilie Machovská-Fofová 
z Lipjan, bytem Fulnek.

Jubilantům přejeme vše nejlepší, do dal-
ších let hodně zdraví a životní pohodu.

Za region Zdenka Novotná,  
Marie Seitlová

Region OLOMOUC 
V  září oslaví: 89  let paní Eugenie 

Dubická z  Omelanštiny, nyní bytem 
Olomouc, 84 let pan Zdeněk Zapletal 
z  Hněvotína u  Olomouce, 82  let 
pan Václav Albrecht z  Hněvotína 
u Olomouce.

Těmto naším členům do příštích let 
přejeme hodně zdraví, štěstí a  osobní 
pohody. 

Za region Miroslav Nerad

Region PRAHA
V září oslaví 93 let pan Ing. Miloslav 

Masopust ze Straklova Českého, nyní 
Praha 6, 85 let paní Marie Cuhrová 
z Michalovky, nyní Praha 9, 85 let paní 
Emilie Doležalová z  Bojarky, nyní 
Praha 10, 88 let paní Věra Holubeva 
z  Umáně, nyní Praha 7, 84  let paní 
Jiřina Focherová z  Mirotína, nyní 
Praha 5, 84 let paní Anna Maroušová 
ze Zdolbunova, nyní Praha 9, 83  let 
paní Miroslava Kuběnková z  Lucku-
Teremno, nyní Praha 9, 82 let paní 
Antonie Kramná z Novokrajeva, nyní 
Praha 8, 75 let pan Ing. Viktor Balada 
z  Ladovky, nyní Praha 5, 70 let paní 
JUDr. Dagmar Nygrínová z  Dubna, 
nyní Praha 5.

Všem našim jubilantům přejeme do 
dalších let zdraví, lásku bližních a  ra-
dost z každého dalšího dne.

Za pražský region Ing. Ludvík Engel

Region RAKOVNÍK
Jmenovaní, kteří oslavili své naroze-
niny: pan Hora Antonín z  Hupanin, 
nyní Hořovičky 87 let, paní Kolbeková 
Jiřina z Hulče Č., nyní Rakovník 85 let, 
paní Kučerová Evženie z Novokrajeva, 
nyní Kolešovice 87 let, paní Marešová 
Bohumila z  Kupičova, nyní Senomaty 

81  let, pan Trnka Antonín z  Hulče 
České, nyní Velká Buková 83  let, pan 
Ing. Vaněk Jaroslav z  Hulče České, 
nyní Plzeň 85 let.

V  červenci oslavili: paní Feštlová 
Marie z  Podbořan, nyní Hořesedly 
70  let, paní Kučerová Olga z Kirevce, 
nyní Kadaň 78  let, pan Lněníček 
Rostislav z Sofievky, nyní Lužná 85 let, 
paní Nováková Marie z Buršovky, nyní 
Klečetná 89 let.

V  srpnu oslavili: paní Hlaváčková 
Emilie z  Novokrajeva, nyní Rakovník 
82  let, paní Polcarová Lída z  Hulče 
České, nyní Rakovník 85 let.

V  září: paní Ransdorfová Vlasta 
Zálesí, nyní Kolešovice 83 let.

Všem jmenovaným přejeme hodně 
zdraví a štěstí.

Za region Ing. Vohralík V., Krouský J.

Region ŠUMPERK
V  červnu oslavil krásné 80.  naro-

zeniny pan Mstislav Pospíšil. Pan 
Pospíšil se narodil v  Českém Malíně, 
přežil vypálení obce, po návratu do 
vlasti bydlí v  Šumperku. Je zakládají-
cím členem šumperského regionu a ve-
lice aktivním členem výboru. 
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti a těšíme se na další spo-
lupráci.

V červeneci: 85  let oslavila paní 
Purová Lidye – Beštová, Straklov 
Český, nyní Šumperk.

V srpnu slavili své narozeniny: 97 r. 
paní Dedeciusová Marie – Křivková 
Novostavce, nyní Libina, 75  r. pan 
Šefl Antonín, Krasilno, nyní Rapotín, 
70  r. pan Bačovský Josef, Kurdybáň-
Žarnovský, nyní Květín.

V  září slaví narozeniny: 93  r. paní 
Kyselová Alžběta, Lipjany, nyní Os-
kava, 84 r. paní Divišová Antonie Lin-
hová, Krupá, nyní Šumperk, 84 r. paní 
Nidetzká Libuše  – Čechová, Český 
Malín, nyní Nový Malín, 80  r. paní 
Bílková Alice – Šotolová, Ozerany, 
nyní Nový Malín, 80  r. pan Haken 
Remigius, Luck, nyní Sobotín, 80  r. 
paní Kynštová Antonie  – Sitařová, 
Kliščicha, nyní Nový Malín.
Všem jubilantům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Za výbor regionu Jaroslav Miller,  
Jiřina Žáková 

Region TACHOV
Ve III. čtvrtletí slaví své životní jubi-

leum v  červenci paní Lydie Ganajová 
92 let, pochází z Čudnova, nyní Stříbro. 

V  srpnu paní Vanická Miloslava 
z  Antonovky, nyni Tachov 86  let, pan 
Václav Valeš z  Olšanky, nyní Tachov 
70  let a  paní Anna Rajmová 81  let, 
z Olšanky, nyní Tachov. 

Všem hodně zdraví a spokojenosti. 

Za region přeje Alžběta Michlová

Region ŽATEC 
V červeneci oslavili: 65 let paní Marie 

Kadavá z Hlinska nyní Liběšice, 87 let 
pan Emil Kopp z  Jezírka nyní Žatec, 
87 let pan Jaroslav Malý z Rohozna nyní 
Louny, 87  let paní Kamila Ondrová 
z  Novokrajeva nyní Žatec, 90  let paní 
Marie Sochorová z  Omelanštiny nyní 
Žatec, 65  let paní Alena Svobodová 
z  Kupičova nyní Nepomyšl, 84  let 
paní Libuše Šplíchalová z  Kupičova 
nyní Louny, 81 let paní Věra Vojarová 
z  Ledochovky nyní Postoloprty, 88  let 
paní Jiřina Hovorková z  Podcůrkova 
nyní Velká Černoc. 

V srpnu oslavili: 85  let paní Lidie 
Ďuricová z  Michalovky nyní Most, 
65  let paní Zdeňka Hlaváčková 
z  Michajlovky nyní Liběšice, 83  let 
pan Jan Hovorka z  České Hulče nyní 
Žatec, 84  let paní Evženie Jirkovská 
z Kozina nyní Žatec, 91 let paní Marie 
Klokočková z  Ulbárova nyní Žatec, 
65 let pan Bohumil Mašek z Pokos nyní 
Žiželice, 85 let paní Marie Najmanová 
z  Labečanky nyní Žatec, 87  let paní 
Marie Potužáková z  Volkova nyní 
Louny, 91  let paní Marie Prasková 
z  Dorohostají nyní Radičeves, 86  let 
paní Ludmila Říhová z Novin Českých 
nyní Lišany, 87 let paní Nina Smrčková 
z Volkova nyní Žatec, 90 let paní Libuše 
Šebková z Kupičova nyní Louny, 81 let 
paní Marie Krejčová z Buderáže nyní 
Siřem. 

V září oslaví: 87 let paní Helena 
Beldiková z  Moštěnice Č. nyní Hru-
šovany, 92 let paní Naděžda Brůhová 
z Moskovštiny nyní Staňkovice, 70 let 
paní Marie Hofmanová z  Mirohoště 
nyní Postoloprty, 80 let paní Jaroslava 
Kahounová z Huště nyní Vilice, 65 let 
paní Marie Valoušková ze Zdolbunova 
nyní Žatec, 88 let pan Josef Sahůlka ze 
Zálesí nyní Soběchleby.
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Do dalších let přejeme hodně zdraví, 
štěstí a radosti v životě. 

Za region Žatec Slávka Černá

NAŠE ŘADY OPUSTILI:
Region BRNO
Dne 15. 6. 2017 ve věku 88 roků nás 
opustila paní Naděžda Hrušková ro-
zená Holická ze Sergejovky-Michny, 
naposledy bytem LDM. Mikuláškovo 
nám. Brno. Byla zakládající členkou 
Brněnského regionu.

Marie Pechalová, sestra

Region CHEB 
S opožděním jsme se dozvěděli, že 10. 5. 
2017 zemřela naše dlouholetá členka 
paní Evženie Floriánová ze Sofievky 
v  požehnaném věku 92  let. V  dobrém 
na ni vzpomínejme. 

4. 7. 2017 zemřela ve věku 85  let 
naše dlouholetá členka paní Slávka 
Machoňová roz. Zívalová z  Dlouhého 
pole. Měli jsme ji rádi a budeme v dob-
rém vzpomínat. 

Za region Libuše Pancířová

Region CHOMUTOV
V červenci nás opustili ve věku 85 let 
pan Hývl Alexandr ze Sedmidub na-
posledy bytem Klášterec nad Ohří, ve 
věku 87 let pan Musil Vladislav z Bílé 
Krynice naposledy bytem Kadaň, ve 

věku 81 let pan Hrdina Vladimír ze 
Sedmidub naposledy bytem Chomutov.

Upřímnou soustrast rodinám i přátelům 
projevuje za region Chomutov 

Jaroslav Báča a Jiřina Kačerová

Region ŠUMPERK
Dodatečně si dovolujeme oznámit 
smutnou zprávu z roku 2016. Dne 9. 11. 
2016 zemřela paní Helena Novotná roz. 
Kočková z Novokrajeva, nyní z Velkých 
Losin.

Upřímnou soustrast rodině i přátelům 
projevuje výbor regionu Šumperk

Region TEPLICE
Koncem června 2017 jsme se naposledy 
rozloučili s  čestným členem SČVP pa-
nem JUDr. Ing. Jaroslavem Musialem, 
který nás opustil ve věku 96 let. Ač sám 
nebyl volyňským Čechem, byl vždy na-
ším velikým příznivcem a  v  době pří-
chodu našich prvních černobylských 
krajanů se zasloužil o zázemí pro mnoho 
jejich rodin v teplickém okrese, ve měs-
tech Osek a Krupka. Ze své funkce his-
toricky prvního místopředsedy Senátu 
PS ČR velmi usilovně pomáhal vyři-
zovat i  další administrativní záležitosti 
spojené např. s udělováním českého ob-
čanství apod. a právě za tyto zásluhy mu 
bylo čestné členství uděleno.

Na konci července také skončila ži-
votní cesta pana Vladimíra Šrajtera, 
rodáka z Mirohoště. V 17 letech nastou-

pil do Svobodovy armády a jako spojař 
prošel celou dlouhou cestu až do nové 
vlasti. Dožil se v péči své obětavé man-
želky úctyhodných 90 let.
Na oba tyto naše členy budeme s úctou 
a vděčností stále vzpomínat spolu s je-
jich rodinami a přáteli.

Za výbor regionu Vlasta Holmanová 

Region ŽATEC
Dne 3. 6. 2017 ve věku nedožitých 95 let 
zemřela paní Emilie Mackovčinová. 
Pocházela ze Stromovky, naposledy by-
tem Vyškov. 

POZOR! Změna uzávěrky
Vzhledem k  tomu, že spousta z  vás si 
stěžovala, že dostávají Zpravodaj do 
schránek pozdě, rozhodli jsme se změnit 
datum uzávěrky zasílání příspěvků do 
25. 9. 2017 pro příští číslo. 

Výroba Zpravodaje obsahuje sestavení 
čísla, jeho sazbu, korekturu, vytištění 
a  následné rozeslání do celé republiky, 
a  to představuje určitou časovou nároč-
nost. Snažíme se proto zkrátit co nejvíce 
intervaly mezi jednotlivými procesy tak, 
abyste Zpravodaj dostávali co možná nej-
dříve.

Děkujeme za pochopení 
Šárka Horská

Upozornění! Název konta: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Praha č. ú.: 252001907/0300 Československá obchodní banka a.s., Poštovní spoři-
telna, Roztylská 1, 225 95 Praha. Dary můžete posílat na adresu hospodářky Sdružení: Marie Nečasová, Podhájek 68/V, 471 24 Mimoň, tel: 728 351 726, 
e-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. 
Číslo vydání 7/2017. Šéfredaktorka: Šárka Horská. Příspěvky nejsou honorované, nevyžádané rukopisy se nevracejí. Příspěvky zasílejte na e-mailovou 
adresu: zpravodajscvp@seznam.cz nebo na korespondenční adresu: Šárka Horská, Průběžná 27, Praha 10, 100 00. Tiskne: Neoset, Ke Březině 86, 
142 00 Praha 4 – Písnice. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod ev. č.: MK ČR E 5901. Termín pro zaslání příspěvků do č. 8/2017 je 25. 9. 2017. 
Stránky SČVP www.scvp.eu. Toto číslo vyšlo 4. září 2017.

Příspěvky na tisk červen–srpen
Region Litoměřice: nejmenovaný dárce, 
Roudnice nad Labem, 400 Kč, Renata 
Hyngarová, Ústí nad Labem, 300 Kč;
region Rakovník: Anna Pitrová, Šanov, 
100 Kč, Bohumila Marešová, Šanov, 100 Kč, 
Mgr. et ThBc Jiří Králíček, Plzeň, 300 Kč, 
Mstislav Toušek, Hořovičky, 200 Kč, 
Antonín Hora, Velvary, 200 Kč, nejmeno-
vaný dárce, Hořesedly, 400 Kč;

region Praha: Miloslav Šťastný, Málkov, 
1 000 Kč, Vladimír Jeníček, Žinkovy, 
300 Kč;
region Žatec: Jiří Dlouhý, Vroutek, 
200 Kč, Eliška Růžičková, Žatec, 100 Kč, 
Věra Ketnerová, Žatec, 100 Kč, Marie 
Sikolová, Louny, 150 Kč, Mgr. Venuše 
Svobodová, Louny, 150 Kč, Václav Průša, 
Děčín, 500 Kč, Ing. Zdena Ženíšková, 
Cheb, 300 Kč, Ing. Miroslav Kadavý, 
Liběšice, 300 Kč;

region Brno: Libuše Hlavsová, Pohořelice, 
200 Kč, Josef Bryksa, Brno, 500 Kč;
region Olomouc: Vladimíra Křížová, 
Olomouc, 1 000 Kč;
region Šumperk: Stanislav Procházka, 
Libina, 300 Kč;
region Chomutov: Miroslava Dřízhalová, 
Údlice, 300 Kč,
bez regionu: Václav Stachový, Ukrajina, 
260 Kč.

Všem dárcům srdečně děkujeme 
Marie Nečasová


