
ZPRAVODAJ
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 6/2019

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, členové Sdružení,

přeji vám všem slunečné léto, spoustu pěkných zážitků a spokojenosti. 
Děkuji vám všem za vaše zajímavé články a příspěvky. 
Další číslo Zpravodaje vychází opět po prázdninách, v září 2019. 

Šárka Horská, redaktorka

POZVÁNKY 

Pietní akt v Novém Malíně
V sobotu dne 13. července v 11 hodin 
se uskuteční pietní setkání k 76. výročí 
vypálení Českého Malína na Volyni.

Památku obětí uctíme u  pomníku 
obětem Malínské tragédie v  Novém 
Malíně.

Srdečně zve výbor šumperského regionu

Krajanské setkání 
v Moravskoslezském regionu

Milí krajané a jejich přátelé,   
dne 14. září 2019 pořádá Moravsko
slezský region krajanské setkání 
a  to jako každoročně v  Kulturním 
domě v Suchdole nad Odrou. Začátek 
v 10.00 hod., prezence již od 9.00 hod.

Závazné přihlášky posílejte na ad-
resu Zdeňka Novotná, Gregorova 37, 

Nový Jičín, PSČ 741 01, jinak na čís. 
mobilu 736 100 352.

Je možné se také přihlásit u  svých 
důvěrníků. Poplatek 250 Kč (přípitek, 
oběd, svačina) se bude platit u prezence. 
Počítejte s tombolou. Těšíme se na Vás, 
že se opět setkáme. 

Za Moravskoslezský region Zdeňka 
Novotná a Marie Seitlová

Krajanské setkání 
v Chomutově

Sdružení Čechů z  Volyně a  jejich přá-
tel společně s  OV ČSBS a  ČSOL Vás 
srdečně zvou na krajanské setkání, 
které se uskuteční společně se setkáním 
žáků českých matičních škol na Volyni. 
Setkáme se dne 20. září od 10.00 ho
din v  Chomutově, ve Středisku kul
turních a knihovnických služeb v ulici 

Palackého č. 85 v  druhém poschodí, 
jezdí výtah.

Žádáme členy našeho regionu, aby 
přinesli legitimace za účelem vylepení 
známek na rok 2020.

Členský příspěvek 250 Kč a příspě
vek na občerstvení je 150 Kč.

Za SČVP Jaroslav Báča
Za ČSBS předseda Beneš Vraný major v. v.

Za ČSOL podplukovník v. v.  
Vladimír Licinberk

OZNÁMENÍ

Zpráva pro rodáky 
a potomky ze Zálesí

Na setkání rodáků a potomků z Hulče 
České, které se konalo 25.  5. 2019 
v Kolešovicích, bylo oznámeno, že pan 
Ing. Vjačeslav Šlachovij (syn paní 
Marie Křivkové) připravuje kroniku 
obce Zálesí. Prosíme všechny rodáky 
a  potomky volyňských Čechů, po-
kud mají nějaké materiály k této obci, 
vyprávění, fotografie, vzpomínkové 
písemnosti, aby je zasílali paní Anně 
Liškové, která zajistí jejich předání.

Kontakt: Anna Lišková (Stárková), 
email: annaliskova@volny.cz, tele
fon 604 944 812.

Děkujeme všem za poskytnutí pří-
spěvků a ochotu být nápomocni k vy-
tvoření kroniky obce Zálesí.

Marie Čonková,  
potomek rodiny Malých ze Zálesí

Pozvánka do Žatce
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s., region Žatec
Vás zve na pietní akt k 76. výročí vypálení Českého Malína,
který se koná pod záštitou starostky města Žatce Mgr. Zdeňky Hamousové

MěÚ Žatec, CV SČVP, Vojenská posádka Žatec,
KVV Ústí nad Labem, OV ČSBS Žatec a ČsOL Žatec

Pietní akt se uskuteční v neděli 14. července 2019 od 10.00 hodin
u památníku u hřbitova v Žatci.

Při této příležitosti můžete navštívit pietní místo, kde v parčíku u Mateřské školy 
„U Jezu“ v Žatci Podměstí je umístěna pamětní deska Libuše Mrázkové-Novotné, 
která zahynula 9. září 1944 u Dukly. Mateřská škola je po Libuši Mrázkové pojme-
nována a dále bustu Dr. Edvarda Beneše na Kruhovém náměstí.

*Pro zájemce z Prahy a okolí odjezd autobusu z Prahy od budovy Generálního 
štábu, ulice Evropská, Praha 6 (metro Dejvická), v 8.00 hodin.

Srdečně zve výbor regionu
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Soutěž „Nejlepší znalec češtiny“
V  pátek 17. května Zdolbunivské gymnázium opět navštívily významné osob-
nosti – generální konzul České republiky ve Lvově Pavel Pešek a konzul Igor Šedo. 
Zde se konala soutěž „Nejlepší znalec češtiny“.

Porota soutěže, jejíž členy byli Pavel Pešek, Igor Šedo a  Olena Yarmolyuk 
(Podgayská), zaznamenala vysokou úroveň znalostí středoškoláků v  českém ja-
zyce. Viktoria Subarská získala první místo, druhá – Vladislava Kondratiuk, 
třetí – Diana Semeniuk. Ivan Gnatyuk, ředitel gymnázia, také upřímně poblaho-
přál účastníkům soutěže.

Je důležité poznamenat, že kroužek českého jazyka na gymnáziu je v provozu 
již třetí rok a je veden Olenou Yarmolyuk (Podgayskou), předsedkyní nově vytvo-
řené české komunity „Volyňští pravnuci“, která pracuje jako učitelka a zástupce 
ředitele pedagogické práce na Zdolbunivské střední škole №5. Český původ otce 
Petra Podgaysky umožnil paní Oleně navázat úzký vztah nejen s konzulátem, se 
svými příbuznými v zahraničí, ale i s mnoha občany České republiky, zapojenými 
do spolupráce s Ukrajinci, jejichž kořeny se nějakým způsobem vztahují k  čes-
kému původu. A nyní už sedm let tak existuje nepřetržitá a sjednocující práce mezi 
dvěma přátelskými zeměmi.

Dagmar Martinková

Přežil jsem Duklu – Vzpomínky Rostislava Kubišty
Československá obec legionář-
ská, Jednota Mladá Boleslav vydala 
knihu: Přežil jsem Duklu Vzpomínky 
Rostislava Kubišty. Autor Rostislav 
Kubišta (edd. Markéta Rytířová), 
152 stran formát A5, přibližně 80 foto-
grafií, zčásti barevných. Cena 150  Kč. 
Knihu si lze objednat na interneto-
vých stránkách ČSOL, Jednota Mladá 
Boleslav.

V  životopisné publikaci „Přežil jsem 
Duklu“ vypráví Rostislav Kubišta 
o  osudech svých, své rodiny a  přátel 
na pozadí dějinných událostí dvacá-
tého století. Kniha začíná popisem 
idylického dětství v  prostředí milující 
rodiny volyňských Čechů usazených 
na Ukrajině a  postupně popisuje zku-
šenost mladého chlapce se stalinským 

i  nacistickým režimem a  následně se 
situací v  Československu. Rostislav 
Kubišta zavádí čtenáře na místa, od-
kud lidé mizí do sovětských pracov-
ních a koncentračních táborů – gulagů. 
Velmi zblízka popisuje masové vyvraž-
ďování židovského obyvatelstva, bru-
tální etnické čistky páchané banderovci 
na Polácích, poměry v  nacistickém 
pracovním a  koncentračním táboře, 
těžké partyzánské boje v  nehostinné 
oblasti Pinských blat i  boje na frontě 
a  při Karpatsko-dukelské operaci. 
Z nadhledu svých devadesáti let vzpo-
míná na situace, kdy jen o vlásek unikl 
jisté smrti, a na události, které zásadně 
ovlivnily celý jeho pozdější život.

Květnové setkání členů 
Sdružení v Chomutově

Dne 29. 5. 2019 proběhlo v Chomutově 
tak, jako každý měsíc setkání v restau-
raci U Lípy. Na tomto setkání se sešlo 
23  členů Sdružení, z  toho 3 měli na-
rozeniny. Po úvodní zprávě předsedy, 
přípitcích a skromném pohoštění došlo 
i na poutavé vyprávění zážitků ze svého 
mládí na Volyni. Prvního příspěvku 
se zhostila paní Antonína Matějková 
a  jako druhá vyprávěla 96letá oslaven-
kyně paní Emílie Streláková. Závěrem 
tohoto setkání se zpívaly české a ukra-
jinské písničky. 

Báča Jaroslav

Zapomenutá historie
Předposlední víkend v  březnu jsem, 
jako správný patriot, jel podpořit lovo-
sické házenkáře do Plzně ve čtvrtfinále 
české ligy. V  autobuse, ve kterém se 
vezla i většina hráčů lovosických Lovců, 
byl také přítomen jeden z nich, Roman 
Jelínek. V  databázi MYHERITAGE 
pana Hlaváčka, se jméno Jelínek při vy-
hledání mužského tvaru objeví 638krát, 
ženském 548krát! Proto se mi toto 
jméno i  ve mnou zpracovávaném ro-
dokmenu (ancestry) 174krát vyskytuje 
v mužské nebo ženské podobě. Jedná se 
totiž o významnou rodinu pocházející 
z exulantského prostředí.

S tímto vědomím jsem tomu Romanovi, 
nakonec jeho prarodiče i rodiče znám, Obálka knihy
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vzal jeden výtisk o Mirotínu a Českém 
Háji. Podal jsem mu to se slovy „abyste 
věděl, odkud pochází vaši předci“! 
Jeden z  jeho spoluhráčů to oglosoval, 
„z pralesa“! Měl to být vtip, nakonec se 
tomu všichni okolo zasmáli. Celé to ov-
šem ukazuje na to, jak málo víme o své 
historii a jak málo si jí vážíme. Přitom 
počátek historie této rodiny je u  pana 
Hlaváčka datován do 16. století, kde je 
doložen dokonce jeden náš společný 
předek ve 12. generaci, Václav Jelínek 
(*1580 v Kutné Hoře). Jednoho z mnoha 
dalších přímých předků nacházím, asi 
jako prvního rozeného exulanta, Pavla 
Jelínka narozeného 1751 ve Velkém 
Fridrichově Táboře (zem. 8. 12. 1796 
Čermín).

Cesty Jelínků na Volyň, působení jejich 
rozvětveného příbuzenstva tam, jsou 
již o  trochu známější. Stejně tak i  je-
jich život v  ČSR po reemigraci v  roce 
1947. Ovšemže se jméno Jelínek na-
chází i  mezi obyvateli Bohemky nebo 
Veselinivky, dokonce i  v  Banátu a  to 
ještě někteří z  nich zůstali v  oblasti 
Zelova. Je třeba také podotknout, že 
se tato jména, respektive tyto rodiny 
po reemigraci v  roce 1947 převážně 
usadily na Litoměřicku, popřípadě na 
Šumpersku.

Nechci vůbec glorifikovat jedno je-
diné jméno, takových rodů se zejména 
mezi exulanty u  pana Hlaváčka najde 
mnohem víc. Například jméno Andrš 
719krát, Bureš 408, Hart 414, Jersák 
694, Rajchrt 325, Němeček 226. Tak 
by se asi dalo pokračovat ještě dlouho. 
Spíše jsem chtěl poukázat na to, jak 
málo se staráme o  veřejné povědomí 
o  tom, co předcházelo dnešní dobu. 
Přitom jsou místa, kde se dá do mi-
nulosti ve vzpomínkách současníků 
zabrousit. V  případě jmen zmíněných 
to jsou především weby http://exulant.
evangnet.cz/ a  http://www.scvp.eu/, 
na kterých se můžeme potkat s velkou 
spoustou informací minimálně z doby 
sto let nazpět!

Přeji všem, aby si našli dost času na ná-
vštěvu těchto stránek a  aby tam našli 
i pro ně něco zajímavého!

Lubomír Sazeček

Zážitek mého strýce Vladimíra Tlustého ze Žatce, 
narozen v Moštěnici na Volyni

Dukla byla pekelný kotel, strejda 
byl rozvědčík, jeho úkoly byly těžké, 
úmorné. Ale už se tušilo, že nepříteli 
dochází síla. Jednoho dne byl strýc 
v  úkrytu a  šňůra od telefonu byla 
ukryta větvemi, vším možným co pří-
roda poskytla. Strejda si všiml, že se 
něco lehce hýbá pod nánosem větví, 
říká si pro sebe: „Asi zvěř o něco zava-
dila,“ jenže nezavadila, něco za šňůru 
cosi tahalo. Strejda poodkryl svůj úkryt 
a  vidí německého vojáka, jak tahá za 
šňůru a  jde proti úkrytu. No co teď, 
nechal vojáka dojít co nejblíž a vidí, že 
voják nemá zbraň. Strejda ho překvapil 
svou rychlostí, „Halt,“ voják rezigno-
vaně zvedl ruce, byl notně vyčerpaný. 
A slova, která strejda slyšel, ho překva-
pila: „Já nebojovat,“ řekl Němec. Došlo 
k  ostražité domluvě, Němec to lámal 
česky, byl ze Sudet. Němec se prostě 

chtěl někomu vzdát, měl už plné zuby 
válčení. Strejda ho nejdříve vzal na so-
větské velení, které bylo blíž, nepocho-
dil, Sověti řekli, zastřelit. „No to né, to 
je můj Němec, můj zajatec a už nechce 
bojovat,“ strejda na nic nečekal a  vzal 
vojáka na české velení vysvětlit situaci, 
dopadlo to pro Němce nakonec dobře. 
Strejda měl dobrý pocit, neboť byl věřící 
člověk. Po válce, jednoho dne šel strejda 
po náměstí v Žatci a zezadu mu někdo 
skočil na záda a ten člověk začal strejdu 
objímat. Strejda nevěřil svým očím, on 
to byl jeho zajatý Němec. Oba prožívali 
radost z  takového překvapení, Němec 
mu děkoval za záchranu, za své děti, 
kterých měl pět, za ženu, za život. Dva, 
kdysi protivníci zjistili, jak je válka ne-
smyslná.

Neteř Vladimíra Tlustého,  
Vlasta Niebauerová-Čurdová

Toulky dějinami krajanství:  
Začátky emigrace a reemigrace v českých zemích

1. Emigrace 
Většina článků, vzpomínek, publiko-
vaných v tomto Zpravodaji jsou pocho-
pitelně věnované vystěhovalectví do 
carského Ruska a návratu do staronové 

vlasti po druhé světové válce a  post-
-černobylských událostech. Z  hlediska 
historického velice zajímavou je otázka: 
kdy se vůbec začali Češi stěhovat do 
jiných zemí a  kdy se poprvé uskuteč-

Z vyprávění Helenky Tlusté (provdané Čurdové)
Válka, ta druhá, válcovala úrodnou Volyň, Němci brali, Sověti brali i benderovci, 
lidem zůstávalo to minimum. Nejdůležitější byl život, ač býval někdy hodně bídný, 
nepopsatelně těžký. Stalo se, že přišli Sověti, brali hlavně koně. A tak vzali mé ma-
mince milovaného koně Kaštana, měl krásnou kaštanovou barvu. Maminka koně 
bránila, jak mohla, nic platno. Jednoho rána vojsko odcházelo, no a tak šla i ma-
minka, šla za vojskem uplakaná, vojáci ji odháněli – idi damoj – hrozili jí zbraní, 
ale maminka šla a šla, kůň o ní věděl, házel hlavou a otáčel ji za Helenkou. Ušla 
kilometr, vojáci se tím bavili, když ušla další kilometr, už věděli, že to k smíchu 
není. Začali ji vojáci vyhrožovat střelbou, maminka se postavila proti vojákovi, 
roztáhla ruce a řekla: „Tak střílej, no, zastřel mě, chci jen svého koně.“ Šlo se dál 
a  maminka ušla další kilometr, až najednou jeden kapitán řekl: „No, ona snad 
půjde s námi až do boje, vraťte ji toho koně, to jsem nikdy nezažil, aby se takhle 
děvče urputně bralo o koně.“ Láska ke koni věrnému zvítězila. Maminka se s ra-
dostí vyšvihla na koně, že vojáci s údivem zírali, jak to obyčejné děvče nasedlo na 
koně, jakoby bylo vycvičené u jízdy, začali jásavě volat: „Vot moloděc.“ Maminka 
pobídla svého Kaštana, kterému se štěstím nadouvaly nozdry, byl zachráněn, vezl 
svou Helenku k domovu.

Helenka zachránila svého milovaného koně, tím ale i živobytí rodině, protože 
kůň byl moc důležitou součástí rodinou. Je to obyčejné vyprávění, ale dělo se to.

Vlasta Niebauerová-Čurdová
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nila reemigrace? Pátraní v  archivních 
dokumentech a nastudování publikací, 
jak zdob Rakousko-Uherska, první 
Československé republiky, tak novo-
dobých badání dovolují odhalit příčiny 
odchodů Čechů a jejich návratů zpět na 
území předků. 

První exodus českého obyvatelstva 
za hranice, stejně jako čtyři další, měl 
ryze náboženský charakter a  usku-
tečnil se za panování Ferdinanda  I. 
Habsburského (1503–1564), který ve 
své politice prosazoval katolické vy-
znání, když většina obyvatel českých 
zemí se hlásila k  utrakvismu, luterské 
augsburské konfesi a  k  Jednotě bratr-
ské. Pravě Čeští bratři představovali po 
porážce stavovského odboje v roce 1547 
první hromadnou emigraci, která smě-
řovala do Polska a Poznaňska. 

Druhým hromadným vystěhovalec-
tvím byl postupný odchod nekatolíků po 
bělohorské bitvě v roce 1620. Exulanti se 
rozptýleně usídlovali v Rusku, Dánsku, 
Sedmihradsku, Holandsku, Švédsku, 
Hamburku, Anglii, Braniborsku a jinde. 
Byl mezi nimi i Jan Ámos Komenský – 
poslední biskup Jednoty bratrské a jeden 
z  největších českých myslitelů, filosofů 
a pedagogů. 

Třetí proud náboženské emigrace se 
uskutečnil v  polovině 17. století, jehož 
se většinou účastnili poddaní neka-
tolíci. Tento proud zamířil do Saska, 
Slezska a Pruska. 

V 17. a počátkem 18. století v českých 
zemích v  důsledku zmírnění protire-
formace narůstal počet nekatolického 
obyvatelstva, které podporovala exu-
lantská centra v  Žitavě, Pirně apod., 
což následně vyvolalo panovnickou 
reakci na působení exulantů na neka-
tolíky v  Čechách, která za Karla  VI. 
(1711–1740) vyústila v  jezuitský pro-
tireformační teror. Výsledkem teroru 
byl čtvrtý proud vystěhovalectví do 
Slezska, Saska a Pruska. 

Výzva pruského krále Fridricha  II. 
ke kolonizaci pruského území podní-
tila pátý proud emigrace. Významným 
agitátorem této emigrace byl kaza-
tel Jan Liberda. Emigranti se usíd-
lili v  Münsterberku (dnes Žembice 
v  Polsku), pak se proud rozdělil, 
v  Münsterberku zůstali jen luteráni, 
příslušníci bratrské církve se spojili 
s  novými emigranty z  Čech k  dal-
šímu pochodu na Sycovsko, Střelínsko 
a Opolsko, kde založili svoje osady. 

Nový proud vystěhovalectví trval po 
celou dobu 19. století a  je označován 
jako česká zemědělská kolonizace, zá-
roveň od poloviny století byl nárůst vy-
stěhovalectví do velkých průmyslových 
měst v Evropě i zámoří. 

V  letech 1861–1865 se vystěhovaly 
české (ale také německé) rodiny na 
Krym. Byly založeny nové české ves-
nice Čechohrad a Bohémka a česko-ně-
mecká vesnice Alexandrovka. V letech 
1867–1868 pozvala ruská vláda české 
osadníky ke kolonizaci černomořské 
oblasti. 

V  letech 1868–1874 proběhlo vy-
stěhovalectví do Volyňské gubernie, 
kde vzniklo víc než 50 českých ves-
nic. První českou osadou na Volyni 
byla obec Luthardovka (1863), dnes 
Zelené, Dubenského okresu, založená 
rodinami potomků náboženských exu-
lantů, kteří sem přišli z Polska. Polské 
zdroje uvádí, že Zelovští Češi, kteří hle-
dali ke své obživě půdu, našli nové mož-
nosti na Volyni, kam se ještě po roce 
1859 trousila rodina za rodinou (viz 
Góral Jan, Kotewitz Ryzard, Tobjánski 
Zbigniew: Zarys dziejów Zelova. Zelów 
1987, s. 26). 

Na Volyni na začátku 20. století se 
setkáváme s  druhotnou migrací. Po 
roce 1900 se odstěhovalo několik rodin 
z Volyně na Sibiř do Tomské gubernie, 

další Češi odešli do Jenisejské gubernie. 
Do bosenského Posáví přišli v roce 1894 
čeští vystěhovalci z Volyňské gubernie, 
kde odmítli přijmout pravoslaví. 

Přehled vystěhovaleckých proudů 
by byl neúplný bez alespoň krátké cha-
rakteristiky zvláštního druhu české 
zahraniční migrace, byla to řízená 
migrace z  první Československé re-
publiky do Svazu sovětských sociali-
stických republik v  letech 1923–1932, 
organizovaná Komunistickou stra-
nou Československa, šlo o  tzv. pro-
letářskou pomoc sovětskému Rusku. 
Podnětem k této migraci byla rezoluce 
IV. Kongresu Komunistické internacio-
nály, na kterou reagovala i Komunistická 
strana. Do Tbilisi (Gruzie), Uspenské, 
Stalingradské, Saratovské oblasti, do 
sovětské Střední Asie směrovali drobní 
řemeslníci a zemědělci se svými stroji, 
kde založili několik drobných průmy-
slových a  zemědělských podniků. Po 
roce 1945 většina účastníků tohoto vy-
stěhovaleckého proudu reemigrovala 
do Československé republiky. 

(2. část článku vyjde v příštím Zpravodaji 
č. 7, který vyjde v září) 

doc. Boris Iljuk, CSc.,  
místopředseda SČVP a předseda Rady 

černobylských a novodobých reemigrantů

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Region BRNO 

V  ČERVNU oslavuje 90  let pan 
Vladimír Odstrčil ze Straklova, nyní 
Brno; 87 let paní Marie Pechalová, ro-
zená Holická ze Sergejevky, nyní Brno. 

V  ČERVENCI oslaví 89  let paní 
Zdena Dufková, rozená Zelená, nyní 
Loděnice. 

V  SRPNU oslaví 85  let paní 
Alžběta Bezděková, rozená Janečková 
z  Teremna nyní Brno; 81  let paní 
Milada Jedličková, rozená Průšková 
z Podcurkova, nyní Svitavy. 

Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví a životní pohodu. 

Za region Jan Pavlica

Region BROUMOV
V  červnu oslaví 82  let pan Václav 

Minařík, narozen v  Českém Malíně, 

nyní Broumov. Václave, přejeme Ti do 
dalších let hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti. 

Za region Alexandr Stejskal

Region DOMAŽLICE
V červnu oslaví 91  let paní Božena 

Pěnkavová z  Miluše, nyní Vysoká 
Libyně; 82  let paní Ludmila Burdová 
z  Kopče, nyní Velký Malahov; 70  let 
paní Anna Petříková z Lochousic. 

Všem přejeme hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 

Za region Libuše Průchová

Region CHOMUTOV
V  ČERVNU oslaví 90  let pan 

Alexandr Čech ze Sedmidub, by-
tem Chomutov; 84  let paní Helena 
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Jančarová z  Boromel, nyní Jirkov; 
86  let paní Stanislava Lebedová ze 
Sofievky, nyní Chomutov; 70  let paní 
Jiřina Vyhlasová roz. Nedbálková 
z Údlic. 

V  ČERVENCI oslaví 87  let paní 
Helena Paparegová z  Novin Českých, 
nyní Kadaň; 90 let paní Emílie Pelcová 
z  Verby, nyní Klášterec; 81  let paní 
Emílie Stieberová z Bojarky, nyní Blov 
u Kadaně. 

V  SRPNU oslaví 87  let paní Marie 
Honsová z  Chomutova; 82  let paní 
Milena Hradecká, roz. Bajerová 
z  Rovna, nyní Chomutov; 87  let paní 
Valentina Ledecká z  Mizoče, nyní 
Blatno u  Chomutova; 98  let paní 
Marie Michajlovičová z  Kupičova, 
nyní Kadaň; 86  let paní Ludmila 
Rosendorfová z  Chomutova; 96  let 
paní Nora Tomášková ze Zdolbunova, 
nyní Jirkov; 85  let pan Jan Hovorka 
z České Hulče, nyní Žatec. 

Všem jubilantům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Za region Jaroslav Báča

Region LITOMĚŘICE
V ČERVNU oslaví 65 let pan Václav 

Barcal z  Ivanovky, bytem Chrášťany; 
80  let paní Ludmila Doležalová 
z Litoměřic; 82 let paní Jiřina Kuklová 
z  Kvasilova, bytem Verneřice; 82  let 
pan Pavel Hořenín z  Mirohoště, by-
tem Roudnice n. L.; 94  let paní Anna 
Bajerová z Buršovky, bytem Úštěk. 

V  ČERVENCI oslaví 82  let pan 
Vlastimil Šebesta z  Ládovky, bytem 
Děčín; 86 let paní Marie Kratochvílová 
z Rovna. 

V SRPNU oslaví 95 let paní Ludmila 
Dvořáková z  Boratína, bytem Okna-
Polepy. 

Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeje 
za region Daniela Zelenková, jednatelka

Region MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
V červnu oslaví 75 let pan Mgr. Josef 

Harzer; 75  let pan Miluláš Mulko; 
88 let pan Jaroslav Juha, jediný pamět-
ník Českého Malína na Volyni. 

Přejeme vše nejlepší do dalších let. 

Výbor regionu 

Region MOHELNICE
V  červnu slaví 80.  narozeniny pan 

Zdislav Košťál z  Lipiny, bytem Mo-

helnice; 88. narozeniny paní Antonie 
Pešová z  Hrušvice, bytem Mohelnice 
a  81.  narozeniny paní Ing. Olga 
Došelová z  Chomoutu, bytem Lázně 
Bohdaneč. 

Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, životní pohodu a vše nejlepší. 

Za region Ludmila Bačovská

Region MORAVSKOSLEZSKÝ
V  ČERVNU slaví pan Antonín 

Sajler, nar. Dlouhé Pole-Vidranky, by-
tem Krnov  – 75  let; paní Drahomíra 
Zajíčková – Nechanická, nar. Mstěšín, 
bytem Havířov – 80 let; pan Vladislav 
Mareš, nar. Mstěšín, bytem Studénka – 
85  let; paní Jaroslava Suchomelová  – 
Jurčáková, nar. Vsetín, bytem Nový 
Jičín  – 85  let; paní Jiřina Kimlová  – 
Špačková, nar. Krupa-Hranice, by-
tem Hukovice  – 86  let; paní Anna 
Vendolská, nar. Dembrovka, bytem 
Rusín-Slezské Rudoltice – 93 let. 

V  ČERVENCI oslaví paní Marie 
Tejčková, nar. Ulbárov, bytem Krnov – 
75  let; paní Marie Galiová, nar. 
Moldava, bytem Studénka – 82 let; pan 
Miroslav Kabát, nar. Mstěšín, bytem 
Šenov u  Nového Jičína  – 84  let; pan 
Ing.  Václav Petras, nar. Kvasilov, by-
tem Nošovice – 92 let. 

V  SRPNU oslaví paní Božena 
Ševčáková, nar. Bílovec, bytem 
Stachovice – 65 let; pan Ing. JUDr. Jiří 
Křivský, nar. Mojžíř, bytem Opava  – 
70  let; paní Terezie Zajíčková, nar. 
 Ol-Dryszowice, bytem Kujavy – 70 let; 
pan Ing.  Jaroslav Holý, nar. Niva 
Hubinská, bytem Nový Jičín  – 82  let; 
pan Emil Malý, nar. Zálesí, bytem 
Studénka  – 82  let; pan Vladimír 
Kočina, nar. Michalovka, bytem Nový 
Jičín – 83 let. 

Všem jubilantům přejeme jen dny 
plné pohody a zdraví. 

Za region přeje Zdenka Novotná 
a Marie Seitlová 

Region OLOMOUC
V ČERVNU oslaví 65 let paní Libuše 

Maxová z Olomouce; 65 let paní Marie 
Nováková z Nedvězí u Olomouce. 

V ČERVENCI oslaví 65 let paní Anna 
Bruštíková z Kožušan u Olomouce. 

Do dalších let přejeme hodně zdraví 
a osobní pohodu. 

Za region Ing. Miroslav Nerad

Region PRAHA
V  ČERVNU oslaví 82  let pan 

Rostislav Kaufman z  Malované, 
nyní Náchod; 81  let paní Marie 
Běhounková z  Holovně České, nyní 
Praha; 55  let paní Halina Hotovcová 
z Mariánských Lázní, nyní Praha. 

V  ČERVENCI oslaví 94  let 
paní Janina Vrbová z  Lucka, nyní 
Praha; 92  let pan Vladimír Jeníček 
z  Novokrajeva, nyní Chlum u  Bílovic; 
85  let paní Anna Karmazínová 
z Kyjeva, nyní Praha; 83  let paní Zita 
Holousová z  Lucka, nyní Česká Lípa; 
82  let pan Oldřich Šafařík z  Košic, 
nyní Kamýk nad Vltavou.

V SRPNU oslaví 91 let pan Ing. Josef 
Kindl z  Buderáže, nyní Praha; 75  let 
paní Klaudie Hrušková z  Kuňova, 
nyní Beroun; 65 let paní Jiřina Šťastná 
z Litoměřic, nyní Kostelec nad Černými 
Lesy. 

Jubilantům přejeme do dalších let 
pevné zdraví a životní pohodu. 

Za region Ing. Ludvík Engel

Region RAKOVNÍK
V ČERVNU oslaví 87 let paní Jiřina 

Kolbeková z Hulče, nyní Rakovník. 
V  ČERVENCI slaví 70  let paní 

Marie Fraňková ze Zderaze, nyní 
Kněževes; 87  let pan Rostislav 
Lněníček ze Sofievky, nyní Lužná; 
65  let pan Zdeněk Porazík z  Hulče, 
nyní Kolešov. 

V SRPNU oslaví 84 let paní Emilie 
Hlaváčová z Novokraje, nyní Rakovník; 
87  let paní Lída Polcarová z  Hulče, 
nyní Rakovník. 

Všem oslavencům přejeme mnoho 
štěstí a zdraví do dalších let. 

Za region Rakovník  
Ing. V. Vohralík, J. Krouský

Region ŠUMPERK
V červnu oslaví 88. narozeniny paní 

Emílie Hradílková z Kurdybáně, nyní 
Šumper; 60. narozeniny paní Jevgenia 
Popčuková z  Libiny; 82. naroze
niny pan Mstislav Pospíšil z  Českého 
Malína, nyní Šumperk; 75. narozeniny 
paní Jiřina Žáková ze Stromovky, nyní 
Velké Losiny. 

Vše nejlepší přeje za region 
Dana Pospíšilová
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Region TEPLICE
V  ČERVNU oslaví své 86. na

rozeniny paní Antonie Janečková 
z  Teplic, rozená Škrancová, rodačka 
z Novostavců. 

V  ČERVENCI se pak dožívá 81  let 
paní Emilie Raichlová z Teplic, rozená 
Vaníková, rodačka z Bojarky. 

Oběma jubilantkám přejeme hodně 
zdraví, optimismu a životní pohody. 

Za výbor regionu Vlasta Holmanová

Region VYŠKOV
V  ČERVNU oslaví 65  let paní 

Urbánková Růžena roz. Kočinová, by-
tem Hlubočany. 

V SRPNU oslaví 70 let pan Pěnička 
Miroslav, bytem Vyškov. 

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

členové regionu

Region ŽATEC
V ČERVNU slaví 88  let paní Věra 

Balahurová z  Rovna, nyní Žatec; 
93  let paní Jaroslava Borovská 
z Volkova, nyní Cheb-Podhrad; 83 let 
paní Božena Dobešová z  Újezdců, 
nyní Chomutov; 65  let pan Miroslav 
Macháček, nyní Žatec; 92  let paní 
Jiřina Růtová z  Bociánovky, nyní 
Žatec; 84  let paní Marie Šimková 
ze Závidova, nyní Měcholupy; 65  let 
paní Drahomíra Šťastná, nyní 
Radičeves; 87  let pan Vladislav 
Šulitka z  Jadvipole, nyní Velichov. 

Dne 20. června 2019 oslaví 80.  naro
zeniny paní Libuše Olmerová, rozená 
Sochorová z Novin Českých, nyní by-
tem Třemošná. 

V ČERVENCI slaví 89 let pan Emil 
Kopp z Jezírka, nyní Žatec; 89 let paní 
Kamila Ondrová z  Novokrajeva, nyní 
Žatec; 86  let paní Libuše Šplíchalová 
z  Kupičova, nyní Louny; 83  let paní 
Věra Vojarová z  Ledochovky, nyní 
Postoloprty; 81  let paní Libuše Vraná 
z Čes. Volkova, nyní Lipno.

V  SRPNU slaví 65  let paní Slávka 
Černá, nyní Žatec; 80  let paní Nila 
Hordějčuková z  Novokrajeva, nyní 
Most; 86  let paní Evženie Jirkovská 
z  Kozina, nyní Žatec; 93  let paní 
Marie Kočková z  Ulbárova, nyní 
Žatec; 87  let paní Marie Najmanová 
z  Labečanky, nyní Žatec; 89  let paní 
Marie Potužáková z  Volkova, nyní 
Louny; 93  let paní Marie Prasková 
z  Dorohostají, nyní Radičeves; 88  let 
paní Ludmila Říhová z  Novin 
Čes., nyní Lišany; 89  let paní 
Nina Smrčková z  Volkova, nyní 
Žatec; 92  let paní Libuše Šeblová 
z  Kupičova, nyní Louny; 75  let pan 
Bohumil Šulitka z Michalovky, nyní 
Klášterec nad Ohří.

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

NAŠE ŘADY OPUSTILI
Nekrolog

V  životě vždy přijde okamžik, kdy 
potkáme, či poznáme  – jedinečnou 
osobnost, která nám život výjimečně, 
nebo zvláštně obohatí. Tím, že je, třeba 
jen svou přítomností. A  také tím, čím 
je, a zejména jaký je. Člověka, se kterým 
máme spojenou svou budoucnost, svůj 
život, kterého milujeme…

A  takový byl můj tatínek Vladimír 
Samec narozený na Volyni ve vesničce 
Dembrovka. Byl spoluzakladatelem 
oficiálního Sdružení Čechů z  Volyně 
a  jejich přátel a  stal se předsedou 
Moravskoslezského regionu. Neustále 
se na svou rodnou Volyň ve vzpomín-
kách vracel.

Miloval svou rodinu, hudbu, rád si 
s přáteli zazpíval a byl neúnavný taneč-
ník. Měl rád zvířata, to už dávala jeho 
profese veterinárního lékaře. Měl rád 
cestování a společnost svých přátel. To 
vše jej naplňovalo.

Žil dlouhý a plný život, byl velký bo-
jovník, ale 9. května ve svých 91 letech 
to vzdal. Končím jeho verši, které často 
říkával:

Hudbo ty lásko má,
měl jsem tě tolik rád,
nepřestaň nikdy hrát,
i když budu navždy spát…

Děkuji za projevenou soustrast,  
dcera Zdeňka Novotná 
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Příspěvky na tisk květen 
Region Litoměřice: Edrová Anna, Střemy 
250 Kč; Lehnertová Helena, Vrbice, 
150 Kč; nejmenovaný dárce, Roudnice nad 
Labem, 250 Kč; 
region Mohelnice: 1950 Kč; 
region Moravskoslezský: Šrek Stanislav, 
Brumovice, 300 Kč; 
region Podbořany: Šulc Jaroslav, 
Podbořany, 200 Kč; Dolejšková Iva, 500 Kč; 
Valenta Vladimír, Podbořany, 150 Kč; 

region Chomutov: Stieberová Emilie, 
200 Kč; Krausová Eva, Chomutov, 200 Kč; 
Licinberg Vladimír, Chomutov, 200 Kč; 
region Šumperk: manželé Cinegrovi, 
Libina, 500 Kč; Kinštová Antonie, Nový 
Malín, 200 Kč; Šotolová Božena, Nový 
Malín, 200 Kč; 
region Brno: Poláková Vlasta, Brno, 
250 Kč; 
region Rakovník: Hora Antonín, 
Hořovičky, 300 Kč; 

region Žatec: Šťastná Drahomíra, 
Radičeves u Žatce, 550 Kč. 
Nelze určit region, pokud se ohlásí 
dárci, uveřejníme region dodatečně: 
Ženíšková Zdena, 200 Kč; Kokošková 
Zdena, Korolupy 150 Kč; Šťastný Josef, 
300 Kč; Chromá Vlasta, 150 Kč; Sacharčuk 
Slavomír, Malešovice, 1000 Kč.

Všem dárcům srdečně děkujeme. 
Ing. Pavel Franek, ekonom


