
ZPRAVODAJ
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 7/2018
Milí čtenáři, členové Sdružení, přátelé,   
po dvouměsíční pauze dostáváte do rukou opět náš Zpravodaj. Úvodem chci všem vám, kteří mi posíláte své články a pří-
spěvky moc poděkovat, všechny jsou velmi zajímavé a moc si vážím toho, že mi je zasíláte. Jelikož Zpravodaj přes prázdniny 
nevycházel, sešlo se do tohoto čísla větší množství oznámení a pozvánek, které je z organizačních důvodů potřeba publiko-
vat. Zaslané články budou na stránkách Zpravodaje zveřejňovány postupně, tak jak nám omezený počet stran Zpravodaje 
dovolí. Děkuji všem přispěvatelům za pochopení a moc se těším na další spolupráci. Prosím zasílejte mi i nadále své články, 
postřehy, náměty. 

Děkuji za pochopení. Šárka Horská, redaktorka

POZVÁNKY 

Tradiční posvícení 
v Litoměřicích

Vážení a milí členové a naši přátelé ze 
všech koutů naší republiky, jako každo-
ročně si Vás dovolujeme co nejsrdečněji 
pozvat na naše tradiční Posvícenské se
tkání, které se tentokrát uskuteční

v sobotu dne 6. října od 14.00 hodin

v sále restaurace Koliba v Litoměřicích. 
Po oficiálním programu, ve kterém si 
hlavně s  Vámi chceme popovídat na 
Vámi navržená témata, která Vás bu-
dou zajímat, což bude zhruba hodinku 
(dle Vašeho zájmu) bude následovat 
posvícenské veselí s  hudbou a  tancem 
a s ochutnávkou volyňských jídel.

Miroslav Kučera, předseda 
Daniela Zelenková, jednatelka

Pozvánka pro region Brno 
Výbor regionu Brno srdečně zve 
všechny své členy, krajany a přátele na 
podzimní setkání dne 12. 10. 2018 od 
13.00 hodin, na již známé místo do 
Komunitního centra pro válečné vete
rány, Dobrovského 27c, Brno. Vchod je 
pod koupalištěm. 

Za region Jan Pavlica

Region Žatec – Podbořany
Zájezd do Litoměřic
V  sobotu 6. října 2018 uskuteč-
níme zájezd do Litoměřic na tradiční 

„Posvícenské setkání“ na Kolibě. 
Odjezd ve 12 hodin z  Podbořan od 
restaurace „U růže“, v 12.30 ze Žatce 
od Zvonu, ve 12.35 od Moskvy, z Loun 
od Luny ve 13.00 a od Billy ve 13.05. 
Doprava zdarma. Příspěvek na ob-
čerstvení bude vybírán na Kolibě. 
Předpokládaný návrat po 20. hodině.

Zájemci se přihlásí vždy v  pondělí 
v kanceláři ČSBS v Žatci, Tolstého 969 
od 10 do 12 hodin osobně nebo na tele-
fonu 415 710 734. 

Srdečně zveme. Výbor regionu.

OPAKOVÁNÍ POZVÁNKY 
ze Zpravodaje červen 2018

Milí krajané a jejich přátelé,
dne 15. září 2018 pořádá Moravsko
slezský region krajanské setkání 
jako každoročně v  Kulturním domě 
v Suchdole nad Odrou. Začátek v 10.00 
hod., prezentace již od 9.00 hod.

Závazné přihlášky zasílejte do 
10.  září 2018 na adresu Zdenka 
Novotná, Na Vyhlídce 346, Šenov 
u Nového Jičína, PSČ 742 42, jinak na č. 
mobilu 736 100 352.

Je možné se přihlásit i u svých dů
věrníků. Poplatek je 250 Kč (přípitek, 
oběd, svačina), platit se bude u prezen-
tace. Počítejte s tombolou. Těšíme se na 
Vás, že se opět setkáme 

Za Moravskoslezský region Zdenka 
Novotná a Marie Seitlová

OZNÁMENÍ

Členské příspěvky
Vážení volyňští přátelé, dvě třetiny 
roku máme za sebou. Blíží se jeho ko-
nec a  s  tím bilancování čerpání pro-
středků a  sestavování rozpočtu na 
příští rok. Byla jsem pověřena před-
sednictvem CV SČVP seznámit členy 
s  připravovanou změnou. Každoročně 
během měsíce ledna a února vybíráme 
členské příspěvky tak, aby mohly být 
předány, případně zaslány do konce 
března hospodářce. Vybírání členských 
příspěvků si řídí jednotlivé regiony 
způsobem, který jim vyhovuje. Někdy 
to bývá značně komplikované, ale za-
tím se to daří.

V  současné době činí členský příspě-
vek 200 Kč, z toho 180 Kč se zasílá CV 
SČVP a 20 Kč zůstává v regionech. Těch 
180 Kč je určeno na činnost CV SČVP, 
z toho velkou část pohltí náklady na vy-
dávání Zpravodaje, neboť se nám neu-
stále zvyšuje poštovné, což nemůžeme 
ovlivnit a tak na ostatní činnost zbývá 
méně prostředků.

Jen díky příspěvkům na tisk mů-
žeme Zpravodaj vydávat 10× ročně. 
Příspěvky na tisk jsou dobrovolné. 
Vybírají a  zasílají se prostřednictvím 
důvěrníků v  regionech, případně 
přímo na účet uvedený na zadní straně 
Zpravodaje. Pokud příspěvky na tisk 
posílají ze svého účtu Vaše děti nebo 
vnoučata, je třeba ve zprávě pro pří-
jemce uvést jméno a  příjmení za koho 
příspěvek posílají. Jsme velice rádi, že 
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příspěvky na tisk podle svých možností 
a uvážení posíláte.

Pro rok 2019 navrhujeme zvýšení člen-
ského příspěvku na 250 Kč. Z  toho 
200 Kč bude určeno CV SČVP a 50 Kč 
zůstane v  regionech, neboť regiony 
nemají na svoji činnost žádné příjmy. 
Některým regionům se daří získat ně-
jaké finanční prostředky, ale není to 
všude.

Tento návrh bude předložen před-
sednictvu CV SČVP a zároveň je třeba 
projednat jej v regionech.

Tímto apelujeme na výbory v  regi-
onech, aby tak učinily. Schvalovat by 
se měl na schůzi Celostátního výboru 
SČVP v listopadu 2018, aby mohl platit 
od roku 2019. 

Pokud dojde ke schválení navýšení 
členského příspěvku, tak to pomůže 
činnosti jen částečně a  budeme rádi, 
pokud i nadále budete posílat dle svých 
možností příspěvky na tisk, tak aby 
četnost i  rozsah vydávání Zpravodaje 
mohly být zachovány.

Domníváme se, že Zpravodaj dobře 
plní svou funkci. Každý si tam najde, co 
ho zajímá. Jednak jsou tam informace 
o  připravovaných akcích a  pozvánky 
na ně v  jednotlivých regionech, dále 
články o  dobách minulých i  ze sou-
časnosti a  společenská rubrika dává 
informace o členech ze všech koutů re-
publiky i ze zahraničí.

Za kontrolní a revizní komisi  
Olga Nepivodová 

Vzpomínka na  
Antonína Kelnera

V srpnu by se můj otec dožil 95 let, 
narodil se ve Vilhemovce, byl veterá-
nem druhé světové války, bojoval ve 
Svobodově armádě. Zemřel v roce 1984 
v Bruntále.

 dcera Antonie

Vzpomínka na nedožité 
95. narozeniny  
pana Jana Menšíka, 
dlouholetého člena Sdružení Čechů 
z  Volyně a  jejich přátel v  Chomutově. 
Narodil se na Plosce. Dne 28. června by 
se tatínek dožil 95 let. Byl příslušníkem 
1. československé takové brigády v  za-
hraničí od 23. března 1944 do 5. května 
1945. Narukoval ve Lvově, prošel 
Duklu, až se dostal na Chomutovsko, 
kde se usadil v obci Lažany. Zde prožil 
celý svůj bohatý a zajímavý život. 

Za celou rodinu vzpomíná  
Mir. Dřízhalová, dcera

Oznámení pro rodáky 
z Hulče České

Peněžní sbírka určená na opravu oplo-
cení hřbitova v Hulči České od rodáků, 
rodinných příslušníků a přátel vynesla 
19 200 Kč. Tato částka byla doručena 
Ing. Šlachovimu, který ji potom předal 
paní starostce. Byla jsem informována, 
že tyto peníze budou použity na od-
měny pracovníkům provádějícím nové 
oplocení a materiál bude hrazen z pro-
středků obce.

Chtěla bych vyjádřit velký dík všem, 
kteří se na této akci podílejí a především 
paní starostce Hulče České a  dárcům, 
kteří na sbírku přispěli. Byli to: Ing. 
Vjačeslav Šlachovij, Jindřich Bečvář, 
Ing. Václav Vohralík, Jan Toušek, 
Mstislav Toušek, Václav Porazík, 
Jan Hovorka, Miroslav Brda, Viktor 
Procházka, Rudolf Pospíšil, Josef Roller, 
Pavlína Medunová, Emilie Košková, 
Emilie Šimánková, Anna Mülerová, 
Anna Hlaváčková, Alena Pancová, 
Miloslava Palečková, Anna Lišková, 
Vlasta Randzdofová, Eva Zpěváčková, 
Marie Hejdová, Ludmila Hroudová 
a Hana Prchalová.

 Všem děkuje Anna Lišková

Všem Volyňským Čechům, účastníkům zájezdu konaného ve 
dnech 9.–15. 7. 2018 a vedeného panem Miroslavem Neradem
Vážení a milí spoluúčastníci výše uve-
deného zájezdu. Chtěla bych vám všem 
poděkovat za krásně strávený týden 
s vámi všemi. Moc jsme si ho s manže-
lem užívali. Konečně jsme měli možnost 

poznat prostředí manželových předků, 
které jsme znali pouze z  jejich vyprá-
vění. Všechno bylo velmi dojemné 
a  natolik inspirující, že jsem napsala 
krátkou báseň, kterou bych vám všem 

chtěla věnovat. Srdečně ještě jednou 
všechny zdravím a  vzpomínám. Život 
jde dál, ale vzpomínky nám zůstávají. 

Marie Slámová, Zvonařská 881,  
Praha 5-Zbraslav.

Ukrajina pláče
Volyňští Češi dneska odcházejí, 

obavy je však již neprovázejí, 
však Ukrajina pláče. 

Dříve ten odchod ten byl bolestný,  
pln ztrát, smutku a slzí nával,  

však nový život radostný 
je téměř všechny očekával. 

I když jsou ve své krásné vlasti šťastni, 
někdy si vzpomenou i na své kořeny, 
pak všichni rádi znovu se rozjedou,  
roznítit v srdci ty bolestné plameny. 

A když je uhasí a nejde to tak hladce, 
blažený pocit srdce jim zacelí,  

a potom šťastnější, ve zdraví a lásce  
ve vlast se češtější vracejí. 

Přestože domky své  
na rodné hroudě nechali,  

není to pro ně zlé,  
vždyť v lepší domov spěchali, 
jiní tam nyní žijí na své dáče 

a Ukrajina je už klidná, 
už více nepláče.

 Marie Slámová

75. výročí vypálení obce 
Český Malín

Do volyňské obce Malín, která tehdy 
byla součástí Ruska, dorazili první 
čeští přistěhovalci v  roce 1870 a začali 
zde budovat svá hospodářství. Česká 
část Malína se postupně rozrůstala – 
vznikla zde škola, kde se vyučovalo 
česky, knihovna, dobrovolný hasičský 
sbor, kapela, ochotnický divadelní spo-
lek. Na počátku 20. století česká část 
Malína dobře prosperovala – byly zde 
vybudovány průmyslové stavby (druž-
stevní mlékárna, vodní mlýn) a silnice, 
v  obci byl zaveden telefon a  zřízena 
pošta. 

Vše rázem skončilo 13. července 
1943, kdy sousedící ukrajinskou a čes-
kou část Malína obsadily německé 
oddíly. Nacisté zavraždili většinu oby-
vatel Malína, přičemž část českých bylo 
nahnáno do kostela v  ukrajinské části 
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a  ten byl zapálen, zbytek pak odveden 
zpět do části české, kde byl nahnán do 
stodol a domů a  ty pak zapálili. Smrti 
unikl jen malý počet obyvatel, kteří se 
v osudný čas v obci nenacházeli.

Je 13. července 2018, 75. výročí vypálení 
obce Český Malín. Těsně před 4. hodi-
nou ranní se skupina členů Sdružení 
Čechů z Volyně a jejich přátel (SČVP), 
váleční veteráni – pánové brigádní ge-
nerál v. v. Václav Kuchynka, brigádní ge-
nerál v. v. Ing. Miloslav Masopust, pplk. 
v. v. Tichomír Mirkovič, potomci váleč-
ných veteránů, zástupci Československé 
obce legionářské, Ministerstva obrany 
a  Senátu Parlamentu České republiky 
scházejí na vojenském letišti v  Praze 
v Kbelích. V 5 hodin ráno startuje z le-
tiště vojenský speciál CASA a  míří na 
Ukrajinu do města Rovno, které se na-
chází nedaleko obce Malín.

Na letišti v Rovně již čekají předsta-
vitelé Rovenské gubernie, pan velvysla-
nec České republiky na Ukrajině, pan 
konzul České republiky na Ukrajině 
a  zástupci delegace, kteří se společně 
s  představiteli SČVP podíleli na pří-
pravě pietního vzpomínkového aktu 
k  75. výročí tragického vypálení obce 
Český Malín. Po přivítání následuje 
přesun do autobusu a  osobních vozů 
a celá kolona míří do Malína.

V Malíně je již vše připraveno k za-
hájení vzpomínkových pietních aktů. 
Za malou chvíli přijíždí také dva auto-
busy s dalšími členy SČVP, kteří přijeli 
v  rámci každoročně pořádaného zá-
jezdu na Volyň do míst, kde žili jejich 
předci a v neposlední řadě i do Malína.

První pietní akt se koná u památníku, 
umístěném na ukrajinském hřbitově. 
Památník malínské tragédie je vybudo-
ván na místě bývalého kostela, ve kte-
rém přišla o život část obyvatel Českého 
Malína. U  památníku se shromažďují 
účastníci pietního aktu, včetně sou-
časných obyvatel Malína a  pamětníků. 
Vzpomínková akce je zahájena proslovy 
zástupců obce Malín, Rovenské guber-
nie, zazní ukrajinské písně. Součástí 
piety je i  pravoslavná bohoslužba. 
Následují projevy zástupců delegace, jak 
z  české, tak ukrajinské strany. Kladou 
se věnce k pomníku, znějí jak česká, tak 
ukrajinská hymna. U pomníku stojí děti 
v  ukrajinských krojích, další děti vítají 
příchozí s  českými a  ukrajinskými vla-
ječkami v rukou. 

Následuje přesun k  českému hřbi-
tovu, kde jsou pochováni obyvatelé 
české části Malína, kteří v obci žili ještě 
před tragédií a  dále ostatky zavraždě-
ných dalších krajanů, kde se koná druhý 
pietní akt. Na hřbitově je umístěn po-
mník, který nechalo zbudovat Sdružení 
Čechů z  Volyně a  jejich přátel, na po-
mníku čteme jména zahynuvších rodin 
a jednotlivců, pokládají se věnce, zpívá 
se československá hymna, na místě jsou 
i představitelé pravoslavné církve.

Po ukončení pietního aktu odjíž-
díme do nedaleké ostrožecké restau-
race, kde je pro nás připraven bohatý 
oběd. Tak, jak je na Ukrajině zvykem, 
plné stoly, předkrmy, ovoce, zelenina, 
různé druhy chlebů. Máme možnost 
ochutnat typická ukrajinská jídla, borš-
čem počínaje a  dalšími specialitami 
konče. Můžeme si vzájemně pohovo-
řit, vyslechnout vzpomínky pamětníků 
i  vyprávění potomků či příbuzných 
obětí, podělit se o  zážitky, své dojmy 
a  i  poznatky získané z  historických 
pramenů, diskutujeme, ti z  nás, kteří 
se s  některými z  účastníků neznáme, 
se seznamujeme. Zazní i české písničky 
v  podání krajanů, kteří na Ukrajině 
ještě žijí. Čepuje se dokonce české li-
cenční plzeňské pivo z  rovenského 
pivovaru, kde už 15 let působí český 
sládek Přemysl Brož.

Později odpoledne se s lítostí loučíme 
a ti z nás, kteří odlétají zpět do Prahy le-
tadlem, odjíždějí na letiště v Rovně.

Pietní akt byl důstojnou vzpomín-
kou na naše krajany a  velmi emotiv-
ním zážitkem. Je velice důležité si tyto 
události historie připomínat a nezapo-
mínat je, aby se již nikdy v  budoucnu 
nemohly opakovat.

O  akci informoval server aktualne.cz, 
krátký film z průběhu aktu je umístěn 
i na stránkách Sdružení Čechů z Volyně 
a  jejich přátel (www.scvp.eu). Je velmi 
dobře, že na místě byli i  zástupci mé-
dií, konkrétně aktualne.cz, které se 
v  současné době těší stále většímu zá-
jmu čtenářů. Je dobře, že si o malínské 
tragédii a  uctění památky volyňských 
Čechů mohli přečíst i ostatní obyvatelé 
naší republiky, protože, jak se stále pře-
svědčuji ve svém okolí, bohužel historii 
Malína mnoho lidí nezná. 

Byla jsem na Ukrajině po prvé. Byl to 
pro mne obrovský emotivní zážitek. 
Chci tímto poděkovat paní předsedkyni 

Památník na hřbitově v české části Malína

Zástupci SČVP při pietním aktu v ukrajinské 
části Malína
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Martinkové, že jsem se akce mohla zú-
častnit a všem ostatním účastníkům za 
to, že jsem měla možnost sdílet s nimi 
pocity v  průběhu pietního aktu, do-
zvědět se spoustu nových informací, 
popovídat si a  seznámit se s  dalšími 
zajímavými lidmi, se kterými jsem se 
dosud neměla možnost osobně poznat.

text Šárka Horská, foto Milan Košťál

Pamětní deska na budově 
bývalé školy v Rovně

Pan Šlachovij nám zaslal video z pi-
etního odhalení pamětní desky na bu-
dově, v  které v  letech 1925–1941 byla 
umístěna česká škola v  Rovně Česká 

matice školská. Na video se můžete po-
dívat na stránkách Sdružení.

Pan Šlachovij prosí členy Sdružení 
o  zaslání kopií fotografií, vysvědčení, 
vzpomínek apod. o  této škole v Rovně 
pro organizaci výstavního stojanu.

Kontakt: e-mail: 
viacheslav.shliakhovyi@gmail.com 
nebo poštovní adresa:  
Україна,  
В’ячеслав Шляховий,  
вул. Лесі Українки, 26,  
с. Грабів, Рівненський р-н, 
Рівненська обл.  
35316 Ukrajina

UPOZORNĚNÍ:
Dne 8. 11. 2018 se v  Domě armády 
Praha (Vítězné náměstí) bude konat 
konference na téma: Češi v  zahra
ničí: jejich podíl na vzniku a obnově 
Československa. K  výročí 100  let 
naší státnosti.

Začátek je plánován na 9.30 hodin. 
V  rámci konference je plánována 
i premiéra celovečerního dokumentu 
„Bojovníci ze západní a  východní 
fronty. Deníček RAF“. 

Bližší informace ohledně konference 
budou zveřejněny v  říjnovém čísle 
Zpravodaje, dále na webových strán-
kách Sdružení a facebooku.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Region BROUMOV
V  záři oslaví své 65. narozeniny 
paní Věra Gajdošová z  Rožmitálu 
u  Broumova. Věruško, přejeme Ti do 
dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí 
a životní pohodu. 

Za region Broumov Alexandr Stejskal

Region DOMAŽLICE
V  červenci oslavil 76  let pan Josef 

Janeček z  Okolku, nyní bytem Kdyně 
a  75  let paní Zdena Ledvinová ze 
Zikmundovky, nyní bytem Horšovský 
Týn. 

V srpnu oslavil 82. narozeniny pan 
Jaroslav Žáček ze Sklíně, nyní bytem 
Meclov. 

V  září slaví 81  let paní Slavěna 
Bejvlová z  Lucka, nyní Horšovský 
Týn; 68 let paní Miloslava Chocholatá 
z Horšovského Týna; 57 let paní Jiřina 
Příbková z Horšovského Týna. Přejeme 
mnoho štěstí, spokojenosti a  pevné 
zdraví do dalších let. 

Za region Libuše Průchová

Region CHEB
V  červenci oslavila 86. narozeniny 

paní Tamara Halasová z Okolku, nyní 
Františkovy Lázně. 

V  srpnu oslavila 70  let paní 
Věra Kováčová z  Volkova, nyní 
v  Aši; 85  let paní Nina Dolečková 
z  Dubna, nyní Františkovy Lázně; 

91  let pan Vladimír Slevinský 
z  Cerkvis, nyní Nový Kostel; 86  let 
pan Rostislav Kozák z Sofievka, nyní 
Cheb; 82  let paní Libuše Pancířová 
z Volkova, nyní Vojtanov; 65 let paní 
Libuše Charvátová z  Volkova, nyní 
Františkovy Lázně. 

Další léta ve zdraví a pohodě jménem 
krajanů, přeje Libuše Pancířová.

Region CHOMUTOV
V  září slaví 89  let paní Dvořáková 

Věra roz. Větrovcová ze Zdolbunova, 
nyní Jirkov. 

Vše nejlepší přeje Miroslav Dvořák a za 
region Chomutov Jaroslav Báča

90  let paní Chloupková Anna 
z  Šerže Chelm, nyní Chomutov; 
86  let paní Kalíková Helena roz. 
Svobodová z  Rovna, nyní Most; 
85  let paní Koubková Marie roz. 
Bajerová z  Křemence, nyní Místo; 
75  let paní Nováková Věra roz. 
Jarošová z  Michalovky, nyní Blatno 
u  Chomutova; 80  let paní Kosková 
Vlasta roz. Pěničková z  Omelanštiny, 
nyní Chomutov; 70  let paní Šlichtová 
Jiřina z Lažan u Chomutova. 

Všem jubilantům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Za region Jaroslav Báča

Region KARLOVY VARY
V  září slaví paní Regina 

Rambousková z Tučina, bytem Ostrov 
n/Ohří, 81 let. 

Stálé zdraví a spokojenost do dalších let 
za region přeje Helena Horáková.

Region LITOMĚŘICE
V  červenci oslavili 81  let pan 

Vlastimil Šebesta z  Ládovky, bytem 
Děčín; 85 let paní Marie Kratochvílová 
z Rovna. 

V  srpnu oslavily 65  let paní 
Miluše Kovačíková z  Mirohoště, by-
tem Litoměřice; 94  let paní Ludmila 
Dvořáková z  Boratína, bytem Okna-
Polepy. 

V  září slaví 55  let paní Jiřina 
Hribová z  Mirohoště, bytem Kravaře 
v  Č., 70  let paní Mgr. Jaroslava 
Láchová z  Litoměřic; 70  let paní 
Miluše Petráková z  Mirotína, bytem 
Lovosice; 83  let paní Anna Šarayová 
ze Stromovky, bytem Hoštka; 83  let 
paní Ludmila Dohnalová z Jadvipolu, 
bytem Litoměřice; 85  let paní Emilie 
Zajícová z  Nadčic, bytem Úštěk; 
89  let paní Irena Twarda z  Rovna, 
bytem Litoměřice; 93  let pan Václav 
Kuchynka ze Zavidova Č., bytem 
Polepy; 94 let paní Růžena Stehlíková 
z Novostavců, bytem Čížkovice.

 Všem oslavencům přejeme vše nejlepší 
Daniela Zelenková, jednatelka
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Region MOHELNICE
V  červenci oslavila 86  let paní 

Božena Machová z Martinovky, bytem 
v Lošticích. 

V  srpnu oslavila 90  let paní Anna 
Linhartová z  Hrušvice, bytem 
v  Mohelnici a  83  let paní Ludmila 
Klusáková z  Chomoutu, bytem 
v Půlpecnu. 

V  září slaví 93  let pan Jaroslav 
Ludvík z Bakovce, bytem v Úsově. 

Těmto našim členům přejeme do 
dalších let pevné zdraví, štěstí a životní 
pohodu. 

Za region Libuše Machovská

Region MORAVSKOSLEZSKÝ 
V  září slaví pan Stanislav Kopecký 

z  Janovky, bytem Hladké Životice  – 
82  let; pan Vladimír Jeřábek ze 
Zborova, bytem Kunín – 84  let; pan 
Jiří Kabát z  Martinovky, bytem 
Bílovec – 86 let; paní Nina Stehlíková 
z Hončarky, bytem Šenov u N. Jičína – 
86  let; paní Emilie Najmonová
Javůrková z  Hubina Českého, bytem 
Suchdol nad Odrou – 87 let; paní Emilie 
Machovská – Fofová z Lipjany, bytem 
Fulnek – 91 let. 

Přejeme hodně zdraví a  životní po-
hody. 

Za Moravskoslezský region  
Zdeňka Novotná, Marie Seitlová

Region OLOMOUC 
V  září oslaví 90  let paní Eugenie 

Dubická z  Omelanštiny, nyní bytem 
Olomouc; 85  let pan Zdeněk Zapletal 
z  Hněvotína u  Olomouce; 83  let 
pan Václav Albrecht z  Hněvotína 
u Olomouce. 

Těmto naším členům do příštích let 
přejeme hodně zdraví a osobní pohodu. 

Za region Ing. Miroslav Nerad 

Region PRAHA
V září oslaví 94 let pan Ing. Miloslav 

Masopust, Straklova Č., nyní Praha; 
89  let paní Věra Holubeva z  Umáně, 
nyní Praha; 86 let paní Marie Cuhrová 
z Michalovky, nyní Praha; 86  let paní 
Emilie Doleželová z  Bojarky, nyní 
Praha; 85  let paní Jiřina Focherová 
z  Mirotína, nyní Praha; 85  let paní 
Anna Maroušová z  Zdolbunova, 

nyní Praha; 84  let paní Miroslava 
Kuběnková z Lucku, nyní Praha; 83 let 
paní Antonie Kramná z Novokrajeva, 
nyní Praha.

Jubilantům přejeme do dalších let 
pevné zdraví a životní pohodu. 

Za pražský region Ing. Ludvík Engel

Region RAKOVNIK 
V  červenci oslavil 86  let pan 

Rostislav Lněníček z Soflevky, nyní by-
tem Lužná. 

V  srpnu oslavila 86  let paní Lída 
Polcarová z  Hulče Č., nyní by-
tem Rakovník a  83  let paní Emilie 
Hlaváčová z  Novokraje, nyní bytem 
Rakovník. 

Všem jubilantům přejeme mnoho 
zdraví, štěstí a pohodu do dalších let. 

Za region ing. V. Vohralík a J. Krouský

Region ŠUMPERK
V  měsíci září oslaví 94  let paní 

Alžběta Kyselová z Lipjan, nyní Oskav; 
85  let paní Antonie Divišová, roz. 
Linhová z Krupé, nyní Šumperk; 85 let 
paní MUDr. Libuše Nidetzká, roz. 
Čechová z Českého Malina, nyní Nový 
Malín; 81  let pan Remigius Haken 
z  Lucku, nyní Sobotín; 81  let paní 
Alice Bílková, roz. Šotolová z Ozeran, 
nyní Šumperk; 81  let paní Antonie 
Kinštová, roz. Sitařová z  Kliščichy, 
nyní Nový Malín; 75  let paní Alena 
Trčková, roz. Brendecká z  Novin 
Českých, nyní Vikýřovice. 

Do dalších let přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. 

Za výbor regionu Jaroslav Miller

Region TACHOV 
V  červenci oslavily narozeniny – 

93 let paní Lydie Ganajová z Čudnova, 
nyní ze Stříbra; 82  let paní Alžběta 
Michlová z Olšanky, nyní z Tachova. 

V  srpnu slaví narozeniny – 87  let 
paní Miloslava Vanická z  Antonovky, 
nyní z  Tachova; 77  let paní Anna 
Sýkorová také z  Antonovky a  nyní 
z  Tachova a  71  let pan Václav Valeš 
z Olšanky a nyní také z Tachova. 

V  září slaví narozeniny – 72  let 
paní Marie Librová z  Olšanky 
a  nyní z  Tachova a  68  let pan Václav 

Novohradský z  Antonovky nyní 
z Tachova. 

Všem jmenovaným jubilantům pře-
jeme do dalších let pevné zdraví a po-
hodu a těšíme se na tradiční podzimní 
setkání. 

Za region Tachov Květoslava 
 Vachudová a Jana Barvíková 

Region TEPLICE
V měsíci červenci oslavila 80. naro

zeniny paní Emílie Reichlová, rozená 
Vaníková, rodačka z Bojarky, nyní by-
tem v Teplicích. 

Srdečně blahopřeje  
a hodně zdraví a životní pohody  

přeje výbor regionu Teplice.

Region VYŠKOV
V  září oslaví pan Miloš Novák 

z Brna, bytem Tučapy, 50 let. 

Za region Vyškov Václav Černý,  
k blahopřání se připojují  
i ostatní členové regionu. 

Region ŽATEC
V  září oslavuje 65  let pan Václav 

Beneš z  Malměřic; 93  let paní 
Naděžda Brůhová z  Moskovštiny, 
nyní Staňkovice; 75 let paní Lubomila 
Goblová ze Stromovky, nyní 
Postoloprty; 81  let paní Jaroslava 
Kahounová z Huště, nyní Vilice; 85 let 
pan Alexandr Olmer z Ivanovky, nyní 
Třemošná; 65  let pan Daniel Petr 
z  Mostu; 89  let pan Josef Sahulka ze 
Zálesí, nyní Soběchleby. 

Do dalších let hodně zdraví a štěstí 
v  životě, za region přeje Slávka Černá

NAŠE ŘADY OPUSTILI:
Region DOMAŽLICE

Se zármutkem sděluji, že dne 3. 6. 
2018 zemřel ve věku nedožitých 87 let 
náš dlouholetý člen, pan Rostislav 
Holoubek z  Nové Ivančice, naposledy 
bytem Horšovský Týn. 

Upřímnou soustrast za region 
Domažlice projevuje Libuše Průchová
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Region CHEB
22. 8. 2018 zemřel ve věku 90 let náš 

dlouholetý člen „adaptovaný Volyňák“ 
pan Jiří Máca. V jeho knihařství jsme 
se dlouhá léta scházeli, jeho žena Lída 
byla naší předsedkyní. 

Jirko, za všechno děkujeme, budeme na 
Tebe vzpomínat. Libuše Pancířová.

Region CHOMUTOV
Dne 17. 8. 2018 ve věku 92 let nás 

opustila bývalá předsedkyně SČVP 
paní Jiřina Kačerová roz. Tomášová 
z  Kvasilova, naposledy bytem 
Chomutov. Byla zakládající členkou 
SČVP v Chomutovském regionu. 

Upřímnou soustrast rodinám 
a přátelům projevuje za region 

Chomutov Jaroslav Báča

Region LITOMĚŘICE
Ve věku 88 let zemřela 28. června 

paní Nina Bártová ze Zdolbunova, po-
sledně bytem Litoměřice. Ve věku 89 
let zemřel v  červnu pan Václav Beneš 

z  Nivy Hubinské, posledně bytem 
Litoměřice. 

Upřímnou soustrast pozůstalým věnuje 
Daniela Zelenková, jednatelka

Region PRAHA
22. 4. 2 018 zemřel Čestný člen SČVP 

plukovník Ing. Zbigniew Wojcieszek. 
Naposled bytem Varšava, Polsko. 
Pocházel z  Mlynova na Ukrajině. 
Několikrát navštívil v  Praze schůzky 
regionu Praha. Také často přispíval na 
tiskový fond nemalou částkou. 

Čest jeho památce za Sdružení SČVP 
M. Nečasová

Region TEPLICE 
Koncem měsíce června nás ve věku 

79 let navždy opustila členka vý-
boru teplického regionu Ing. Marie 
Grossová, rozená Hnízdilová, rodačka 
z  Knerut, posledně bytem v  Teplicích. 
Děkujeme za její obětavou práci pro 

SČVaP a zarmoucené rodině i přátelům 
vyslovujeme upřímnou soustrast. 

Za výbor regionu Teplice  
Vlasta Holmanová

Region VYŠKOV
Dne 30. 7. 2018 ve věku 53 let ze-

mřel člen SČVP z regionu Vyškov pan 
Vlastimil Bačovský z Kučerova. 

Upřímnou soustrast celé rodině 
vyjadřují členové regionu Vyškov.

Region ŽATEC
Dne 1. 4. 2018 zemřel pan Jiří 

Jeníček ve věku nedožitých 85 let. 
Pocházel z Novokrajeva, naposledy by-
tem Žatec. Dne 2. 6. 2018 zemřel pan 
Jiří Končický ve věku nedožitých 87 let. 
Pocházel ze Straklova, naposledy by-
tem Most. Dne 30. 6. 2018 zemřela paní 
Libuše Maťáková, rozená Nesvadbová. 
Pocházela z Omelanštiny naposledy by-
tem Louny. 

Upřímnou soustrast vyjadřuje za region 
Slávka Černá

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 7/2018. 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. 8/2018 je 30. 9. 2018. 
Stránky SČVP www.scvp.eu. Toto číslo vyšlo 8. září 2018.

Příspěvky na tisk červen-srpen 
Region Litoměřice: nejmenovaný dárce, 
Roudnice nad Labem, 600 Kč;
region Chomutov: Miroslava Dřízhalová, 
Údlice 200 Kč;
region Brno: Antonie Svatušková, 
Olbramovice, 500 Kč; 
region Moravskoslezský: Jiří Kabát, 
Bílovec, 400 Kč; Jiřina Krušinová, Krnov, 
100 Kč; rodina Vyhlídalova, Jindřichov, 
100 Kč; Antonín Sejer, Krnov, 300 Kč; 
Nona Brezovská, Krnov, 200 Kč; Ludmila 
Macenauerová, Krnov, 200 Kč; Viktor 
Maulis, Osoblaha, 100 Kč; Slavěna 
Procházková, Krnov, 100 Kč; Marie 
Tejčková, Krnov, 200 Kč; Ludmila 
Mondeková, Slezské Pavlovice, 300 Kč; 
rodina Víchova, Branka u Opavy, 200 Kč; 

rodina Čevelova, Bohušov, 200 Kč; 
Anna Vendolská, Rusín, 200 Kč; rodina 
Vaněčkova, Amalín, 200 Kč; Václav Knob, 
Melč, 200 Kč; Jaroslav Moravec, Fulnek, 
100 Kč; Zdeňka Kahánková, Krnov, 
150 Kč; Marie Kudlová, Studénka, 200 Kč;
region Žatec: Jan Řehoř, Žatec, 
200 Kč; Zdeněk Řehoř, Žatec, 200 Kč; 
Božena Řehořová, Žatec, 200 Kč; 
Slávka Podolníková, Žatec, 200 Kč; 
Irena Hanušová, Žatec, 200 Kč; Věra 
Moravcová, Žatec, 200 Kč; 
region Praha: Vladimír Martinek, Brod 
nad Labem, 300 Kč; Vladimír Jeníček, 
Chlum, 200 Kč; Jiřina Šťastná, Kostelec 
nad Černými Lesy, 800 Kč; 
region Mohelnice: Zdislav Košťál, Dolní 
Krčmy, 200 Kč; 

region Broumov: Růžena Nezkusilová, 
Kvasiny, 200 Kč; Alexandr Stejskal, 
Broumov, 300 Kč; 
region Rakovník: Anna Hanková, 
Kotopaky, 100 Kč; Anna Pitrová, Šanov, 
100 Kč; Bohumila Marešová, Šanov, 
100 Kč; Evženie Altmanová, Jesenice, 
200 Kč; Viktor Procházka, Kolešovice, 
200 Kč; Antonín Hora, Hořovičky, 200 Kč; 
region Frýdlant: Libuše Hanzlová, 
Raspenava, 200 Kč; Antonie Zdražilová, 
Frýdlant v Čechách, 200 Kč; Rostislav 
Mazurek, Frýdlant v Čechách, 200 Kč
Region zahraničí: ve Zpravodaji č. 6 
byla chybně uvedena částka na tisk 
Vladimír Ledvina – Německo věnoval 
500 Kč. Omlouváme se za chybu.

Všem dárcům srdečně děkujeme 
Marie Nečasová


