
ZPRAVODAJ
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 1/2020

Vážení volyňští Češi, jejich potomci, přátelé a čitatelé 
Zpravodaje,

dovolte mi, abych vás na počátku nového roku 2020 pozdravila a popřála vám vše 
nejlepší v tomto kulatém jubilejním roce. Od 9. listopadu minulého roku jsem opět 
vaší „staronovou“ předsedkyní a k  tomu bych chtěla říci asi tolik, že jsem vždy 
považovala za velkou čest zastupovat naše Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel! 

Ráda bych se s vámi chtěla podělit o naše 
úspěchy, které vám chci po čtyřletém 
působení v čele spolku předložit. A není 
to jen o mně, samozřejmě mnoho práce 
odvedli další aktivní a  ochotní lidé ve 
spolku, mnoho práce bylo odvedeno na 
regionech. Bez těch by to nešlo!

První věc, která mne napadá, bylo 
podepsání memoranda o  spolupráci 
s Ministerstvem obrany. Mně to tehdy 
připadlo jako samozřejmá věc, ale 
pánům na ministerstvu ne. Politika 
dveřmi ven a oknem zpět se vyplatila. 
Z této smlouvy vyplynulo, že nám jsou 
zdarma poskytovány prostory MO pro 
konání různých konferencí a  k  tomu 
občerstvení do výše 9  000  Kč. Také je 
možnost občas získat i autobus pro do-
pravu na pietní akty. Proto také usku-
tečňujeme pravidelné konference vždy 
na téma daného roku či výročí právě 
v prostorech MO, v Domě armády nebo 
Na Valech v  Praze. Nyní naposledy se 
konala konference na téma 75. výročí 

Karpatsko-dukelské operace ve spolu-
práci se Společností Ludvíka Svobody. 
Pevně doufám, že z  této konference 
vzejde i sborník příspěvků.

Uskutečnila se i konference „Příběh 
války“ v  Parlamentu ČR za podpory 
tehdejšího předsedy parlamentu Jana 
Hamáčka, která byla také určena učite-
lům a studentům. Bohužel, ač byl pro-
gram pestrý a občerstvení bohaté, byla 
poměrně malá účast.

Putovní výstava navštívila za uply-
nulé čtyři roky zhruba 22 míst. Více 
jak polovina vernisáží této výstavy se 
také stala i  příležitostí setkání regi-
onů, či okolních volyňských Čechů. 
Na konci minulého roku to bylo napří-
klad v Liběšicích na Litoměřicku. Nyní 
bude výstava putovat na Slovensko, do 
Svidníku, kde v lednu oslaví 75. výročí 
osvobození.

Každoročně se uskutečňují zájezdy 
na Volyň. Dva roky po sobě dokonce 
vyrazily na Volyň dvě výpravy. Zájezdy 

organizovali Jaroslav Báča, Miroslav 
Nerad a  já. Další zájezd na Duklu, na 
podzim se také stal jakousi pravidel-
ností, kromě roku 2018. Příští rok jej 
plánujeme trošku oživit, aby to nebyla 
jen cesta za válečnou historii a  po-
mníky, ale také bych chtěla do pro-
gramu dát nějaké relaxační aktivity, 
aby to přilákalo i  mladší generace ne 
tolik lačnící po pietních aktech, ale i jis-
tém oddychu.

Za největší krok dopředu považuji 
to, že jsme udělali něco i pro nejmladší 
generaci potomků. A  to uskutečnění 
dětských táborů, nebo lépe řečeno „me-
zigeneračních táborů“ – už druhý se 
konal v  Raspenavě. A  plánujeme další 
v  Krásném Dvoře a  možná na dalších 
místech. Dále také zakotvení členství 
těch nejmladších do našich Stanov a vy-
tvoření dětské přihlášky. Teď je však na 
vás, aby se vaši potomci tzv. „upsali“ 
z čehož jim však nehrozí žádná povin-
nost, jen výhody jako například sleva 
na dětský tábor a na koupi knih. Pro ty 
nejmladší připravujeme také volyňskou 
Čítanku.

Co považuji za určitý nedostatek, 
byla nízká publikační činnost za uply-
nulé období. Kromě dvou sborníků 
a  brožurky k  putovní výstavě nevy-
šlo nic. To vidím jako dluh a  chtěla 
bych se na to zaměřit v dalším období. 
O tom však budu informovat v dalším 
Zpravodaji. 

Databáze www.volynaci.cz je také 
velkým krokem vstříc požadavkům 
současné doby a nový způsob jak pre-
zentovat naši historii nejen směrem 
k mladé generaci potomků, ale i široké 
veřejnosti, badatelům či hledačům 
svých kořenů. Díky myšlence, financím 
a  velké míry energii pana Miroslava 
Hofmana (syna Jiřího Hofmana) se 
toto dílo rozjelo a v poslední době tyto 
stránky prohlíží už tisíce sledovatelů, 
dokonce i  ze zahraničí jako z  Kanady, 
Polska a  Ukrajiny. Hledáme další ak-
tivní vkladatele-redaktory pro další re-
giony v  celé republice. Zaškolení není 
složité, můžete tak přispět k  uchování 
dědictví volyňských Čechů i vy!

http://www.volynaci.cz
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V  posledním čase, přesněji v  září 
byla obnovena činnost publikační ko-
mise, kterou jsme přejmenovali na 
Publikačně-propagační komisi. V  čele 
je Edita Langpaulová. Také nově 
vznikla Dotační komise, kterou teprve 
čeká první zasedání a  bude řešit pře-
devším finance pro aktivity spolku, 
možné granty a dotace, příspěvky krajů 
a měst.

Nová forma vedení účetnictví celé 
účtování zpřehlednila a  také velmi 
dobře a jasně ukázala holá čísla, jak na 
tom jsme s rozpočtem a jaký je také sku-
tečný stav naší členské základny. Často 
slýchávám různé dotazy, na co vlastně 
jdou členské příspěvky a co je z nich fi-
nancováno? Důkladnou kontrolou eko-
noma Pavla Franeka máme k dispozici 
tato závěrečná čísla roku 2019. I  když 
v  databázi figuruje kolem 1250 členů 
sdružení (počet se stále mění a  bohu-
žel v  posledním čase také více klesá) 
platících členů je pouze 1003. Přitom 
Zpravodaj je rozesílán více jak 1100 čle-
nům a  dalších asi 150 členů si posí-
lání Zpravodaje dobrovolně odhlásilo, 
tiskne si jej doma nebo čte na internetu, 
přičemž sdružení ušetří na poštov-
ném. I tímto způsobem bych chtěla vy-
zvat neplatiče, kterým však Zpravodaj 
dochází, prosíme o  nápravu! Není to 
žádná zvláštnost, už Věrná stráž se po-
týkala s  neplatiči a  dokonce v  jednom 
čase hrozilo, že Věrná stráž kvůli nedo-
statku financí nebude vycházet.

Takže k  dalším číslům. Za členské 
příspěvky bylo vybráno na rok 2019 
(budu používat zaokrouhlená čísla) 
200 000 Kč. Zde bych ráda zdůraznila, 
že členské příspěvky se posílají na účet 
spolku stále do konce BŘEZNA a platí 
to opravdu pro všechny!!! Zpravodaj 
je ústřední položkou výdajů z  člen-
ských příspěvků. Tisk Zpravodaje nás 
vyjde ročně na 50  000  Kč, rozesílání 
Zpravodaje stojí 90 000 Kč. Dále redak-
torka včetně grafické práce stojí 35 000 
Kč. Celkově tedy 175 000 Kč, to je po-
ložka za Zpravodaj. To by však zbývalo 
jen 25  000  Kč na další výdaje, jako je 
cestovné na zasedání předsednictva 
a  celorepublikového výboru, dále na 
poštovné, věnce na pietní akty, dohody 
o  provedení práce předsedkyně, eko-
noma a  matrikářky, na práci komisí, 
spolufinancování projektů (to je ob-
vyklá podmínka získání nějaké dotace) 
apod. Také přispíváme na dětské tábory 

a v neposlední řadě se občas vydá ně-
jaká publikace. To by však nešlo bez 
toho, kdyby nebyl tiskový fond. V mi-
nulém roce se vybralo 86 000 Kč a tyto 
peníze chceme primárně používat ze-
jména na Zpravodaj a také na tisk plá-
novaných publikací. To je tedy hrubý 
přehled základních příjmů a  výdajů. 
V příjmech se občas objeví i nějaká do-
tace nebo dar, ale jsou to spíše nepravi-
delné a nevelké položky, zde jsou však 
určité rezervy a i ty se musíme v násled-
ném čase naučit zvládat, protože jak se 
ukazuje, členské příspěvky už brzy ne-
pokryjí veškeré aktivity, ale to není nic 
neobvyklého. Každý spolek v současné 
době se snaží získávat dotace a je pod-
porován do jisté míry státem. U  vo-
lyňských Čechů bylo doposud zvykem 
si většinu věcí pokrýt vlastními pro-
středky či sbírkami, ale dnes už není ve 
spolku tolik aktivních přispěvatelů, jako 
tomu bylo dříve a tak stejně ceny, napří-
klad vytištění kvalitní publikace není již 
levnou záležitostí. Tolik k číslům.

Ještě bych chtěla několika větami 
komentovat několik nedávno uskuteč-
něných akcí, kterých jsem se účastnila. 
Jednak bych chtěla zmínit milé setkání 
regionu Mohelnice, kde mají novou 
předsedkyni Ludmilu Bačovskou. 
Účast na prosincovém setkání, které 
bylo navíc ohroženo nepříjemnou ledo-
vicí, překonala očekávání a přijelo ko-
lem šedesátky účastníků, včetně hostů 
z  regionu Šumperk. Díky patří i  ro-
dinné firmě Bačovských, která spon-
zorovala občerstvení na této schůzce. 
Další z  regionů kam jsem se podívala 
v rámci návštěv regionů, byl Broumov. 
Skvělým hostitelem a  průvodcem po 
Broumově se mi stal předseda regionu 
Saša Stejskal. Neváhal pozvat k  sobě 
domů ještě několik dalších členů regi-
onu, aby se setkali s předsedkyní. I tady 
jsem se cítila jako doma. Také k  tomu 
přispívala vánoční nálada a  dobrá sli-
vovice! 

Na přelomu listopadu a  prosince 
jsem se účastnila natáčení dokumentu 
„Místa ticha“, o  vypálených obcích za 
druhé světové války, který natáčí Česká 
televize Ostrava. Jedním z  těchto míst 
ticha byl a je i Český Malín na Volyni, 
který jsme s TV štábem, ještě s Darinou 
Martinovskou a  Jitkou Řepíkovou na-
vštívili. O výsledku natáčení vás budu 
pravděpodobně na jaře informovat.

Úplnou novinkou je internetový ka-
nál na youtube.com, který se jmenuje 
volyňské kořeny. Iniciátorem a  správ-
cem kanálu je Stanislav Sabol, mimo 
jiné nový předseda regionu Vyškov. 
Zde naleznete jak vzpomínky pamět-
níků, tak zde budou krátká videa z čin-
nosti, konferencí, zájezdů, táborů apod. 
Tento prostředek prezentace je nejblíže 
nejmladší generaci potomků a také pro 
ty, kterým se nechce číst, anebo zameš-
kali účast na nějaké akci.

Myslím si, že se nacházíme na ja-
kési pomyslné křižovatce. Můžeme 
se rozhodnout, zda Sdružení se dá na 
cestu určité modernizace, pozvednutí 
se a přiblížení se mladé a střední gene-
raci potomků, nebo půjde cestou po-
zvolného zániku, když nebudeme nic 
nového řešit a jen vzpomínat s rukama 
v  klíně. Avšak není vyloučena ani ta 
varianta, kdy nejstarší generace bude 
vzpomínat, a  další generace potomků 
přidají ruku k  dílu a  občas se aktivně 
zapojí do organizačních aktivit, třeba 
ne letním táboře… Nejde to však bez 
toho, kdy předkové nám potomkům 
občas něco musí předat, sdělit, poradit 
a říct jak je důležité, aby se na volyňské 
Čechy nezapomínalo… O vizích a plá-
nech ve sdružení, o publikačním plánu 
zase příště. 

Děkuji všem za součinnost a spolupráci 
při všech těchto úspěšných a  uskuteč-
něných akcích. Díky také za váš čas, 
který dobrovolně trávíte ve prospěch 
fungování spolku na úkor svého vol-
ného času, který můžete věnovat své 
rodině a svým koníčkům. I když volyň-
ští Češi a jejich přátelé, to je přece jedna 
velká rodina…

Vaše předsedkyně  
Dagmar Martinková

POZOR UZÁVĚRKA příštího čísla 
je 26. 1. 2020. 
DODRŽUJTE PROSÍM TERMÍNY 
UZÁVĚREK. 
Pokud budete zveřejňovat pozvánky 
na akce, prosím zasílejte podklady 
s  dostatečným předstihem, nejlépe 
minimálně 2 měsíce před uskutečně-
ním akce.
Nelze zaručit, že informace dodané 
pro Zpravodaj po tomto datu budou 
ve Zpravodaji zveřejněny.
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POZVÁNKY 

POZVÁNKA

na 7. Reprezentační ples volyň-
ských Čechů a  jejich přátel, který se 
bude konat opět v  sále hotelu Koliba 
v Litoměřicích

v pátek dne 14. února 2020  
od 20.00 hodin.

Srdečně zveme naše členy a  jejich 
přátele, kterým bude k  tanci a  posle-
chu hrát oblíbená skupina KADET 
Ing.  Antonína Kučery. Nebude chybět 
ani bohatá tombola.

Vstupné 200 Kč. Ubytování je možné 
zajistit rovněž v  hotelu Koliba na čísle 
telefonu 416 732 911 nebo e-mailem 
koliba@post.cz. Těšíme se na Vás.

Miroslav Kučera, předseda 
Daniela Zelenková, jednatelka

Region Žatec – pozvánka na 
ples do Litoměřic,

který se koná v pátek 14. února 2020 od 
20 hodin v sále hotelu Koliba. Vstupné 
200 Kč.

Doprava ze Žatce do Litoměřic zdarma. 
Odjezd v  18 hodin od kanceláře 
v  Tolstého ulici, v  18.05 od Zvonu, 
v 18.10 od Moskvy, v 18.35 z Loun od 
Luny, v 18.40 od Billy.

Zájemci se přihlásí vždy v  pondělí 
osobně v  kanceláři nebo na telefonu 
415 710 734.

Srdečně zveme členy, jejich rodinné 
příslušníky a přátele.

Výbor regionu Žatec

OZNÁMENÍ
Region Praha 

Plán setkání regionu Praha pro 
rok 2020

Setkání se uskuteční v  hotelu Legie, 
4.  patro, zasedací místnost ČSOL, 
v 13.00 hodin.

1. pololetí r. 2020
29. ledna
26. února
25. března
29. dubna
27. května
24. června

2. pololetí r. 2020
30. září
21. října

25. listopadu
16. prosince

 Za region Praha Ing. Ludvík Engel

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Členské příspěvky ve výši 250 Kč 
schválené dne 28. listopadu 2018 
uhraďte v měsíci lednu a únoru 2020 
ve svých regionech. 

Příspěvky NEZASÍLEJTE na 
adresu redaktora, adresa slouží 
pouze k  zasílání článků a  informací 
do Zpravodaje.

V  případě, že byste posílali 
částku za příspěvek na účet SČVP 
je NEZBYTNÉ uvést jméno a  re-
gion, a  že se jedná o  ČLENSKÝ 
PŘÍSPĚVEK.

*Pokud budete na účet posílat pří-
spěvek na tisk, pak je nutné uvést 
jméno, region a  informaci, že se 
jedná o příspěvek na tisk.

Děkujeme 
CV SČVP

Region Chomutov
Termíny setkání regionu 
Chomutov v roce 2020

vždy v 13.00 hod. restaurace U Lípy

29. 1.
26. 2. 
25. 3. 

29. 4. 
27. 5. 
24. 6. 

21. 10. 
25. 11. 
16. 12. 

25. 9. se koná Výroční členská schůze 
ve Středisku kulturních a knihovnic-
kých služeb v ulici Palackého č. 65.

Za region Jaroslav Báča

Výroční schůze  
region Podbořany

Předsednictvo Regionu Podbořany zve 
členy na výroční schůzi, která se bude 
konat ve čtvrtek 30. ledna od 15 hodin 
v Národním domě v Podbořanech. 

Připraveno bude pohoštění, aktuální 
informace z dění ze spolku a další.

Bude zde možnost zaplatit členské 
příspěvky na rok 2020.

Registrace předem není nutná. 

Za region Edita Langpaulová

Zájezd „Po stopách 
Ostravsko-opavské operace“ 

uskuteční se v termínu

28. dubna – 2. května 2020. 

Předběžná cena je 4 500 Kč. V ceně je 
ubytování, snídaně, večeře, společen-
ský večer, doprava a vstupné. 
Účastníme se hlavních oslav 75. výročí 
osvobození Ostravy. Autobus pojede 
z Litoměřic, přes Prahu, Brno, Vyškov 
a Olomouc.
Přihlašujte se prosím co nejdříve na 
e-mail: dagmar.manhalova@seznam.cz 
Splatná záloha je 2 000 Kč do 15. 3. na 
účet sdružení. 

Těší se na vás Dagmar Martinková 

Instalace kamene na 
martinovském hřbitově

Dne 13. 12. 2019 byl na zrekonstruo-
vaném martinovském hřbitově hned 
u  vchodu na pravé straně instalován 

mailto:koliba%40post.cz?subject=
mailto:dagmar.manhalova%40seznam.cz%20%20?subject=
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několikatunový žulový kámen na 
místě, kde není nikdo pochován. Tento 
kámen je mírně šikmo seříznutý, na 
něm jsou vytesaná jména Čechů po-
chovaných na martinovském hřbi-
tově. Text je dvojjazyčný, v  levé straně 
je to česky a vpravo ukrajinsky.

Ve Zpravodaji č. 8/2018 byla vy-
hlášena sbírka na rekonstrukci hřbi-
tova a  kaple na Martinovce. Zde 
uvádím jména dárců, kteří se na této 
sbírce podíleli: Jaroslav Báča a  Ivana 
Böhmová 3 000 Kč, Ludmila Čajanová 
3 000 Kč; Václav Turza 500 Kč; rodina 
Hofmanová 10  000  Kč; Josef a  Marie 
Sovadinovi 1  000  Kč; Věra Ludíková 
5  000  Kč; Vladislav Sovadina 500  Kč; 
rodina Krejčířová 500  Kč; Marie 
Svobodová 200  Kč; Božena Žarloková 
2 000 Kč; Stanislav Krčma 500 Kč; Marie 
Kuzínová 5  000  Kč; Václav Hamáček 
1 500 Kč; Blanka Trávníčková 2 000 Kč; 
Jiří a Martina Volná roz. Vendolská za 
rodinu Kabátovou 1 000 Kč; Jiří Kabát 
Bílovec 1  500  Kč; Anna Fornůsková 
1 000 Kč; Jiří a Soňa Bačovská 1 000 Kč.

III. ročník letních táborů   
pro (nejen) mladé volyňáky –  
rok 2020 

KRÁSNÝ DVŮR
• s možností doprovodu rodičů a pra-

rodičů 
• termín 1. – 10. srpna 2020 

v  Krásném Dvoře (na Žatecko-
Podbořansku) 

• v  ceně je ubytování v  chatkách, 
celodenní strava a  pitný režim 
(možnost ubytování ve vlastním 
karavanu), výlety, výtvarné potřeby 
a ceny za soutěže 

• plánovaný program: volyňská 
olympiáda všestrannosti, koupání, 
branný den (ve spolupráci s Armá-
dou ČR), výlety do okolí i do daleka 
za zážitky a historií atd. 

• předběžná cena pro členy sdružení: 
dospělý 3 200 Kč, dítě 2 800 Kč 

• předběžná cena pro nečleny sdru-
žení: dospělý 3 550 Kč, dítě ne-
člena 3 300 Kč. Na místě je možné 
podat přihlášku (včetně zaplacení 
čl. příspěvku) a  je možné ihned 
uznat slevu! 

10denní zájezd VOLYŇ 2020
11. července: odjezd ze ŽATCE v 6.00 ráno z autobusového nádraží. 

Zastávka v PRAZE v 7.15 – odjezd naproti hlavní budovy Hlavního vlakového nádraží. 
Zastávka v BRNĚ – 10.00 na D1 na čerpací stanici OMV v Ivanovicích 
Zastávka ve VYŠKOVĚ, čerpačka při druhém výjezdu na Vyškov asi v 10.45–11.00 
(podle stavu dálnice). Zde krátká zdravotní zastávka. 
Zastávka v OLOMOUCI asi v 11.40-12.00 na zastávce naproti poště u hlavního vla-
kového nádraží 
Přejezd do Polska do Krakova v odpoledních hodinách, ubytování, odpolední a ve-
černí procházka města. 

12. července: přejezd na Ukrajinu, cílové město Rovno (Volyňská oblast), ubytování 
na 3 noci. Možnost vlastního programu (návštěva blízkých, bývalých českých vesnic, 
nákupy apod.). 
Položení věnce u pomníku padlých volyňských Čechů v Rovně. 
13. července: dopoledne pieta v bývalém Českém Malíně vypáleném nacisty 13. čer-
vence 1943. Odpoledne prohlídka Lucka, luckého hradu v centru města. (Po dohodě 
společná hostina s krajanským spolkem v Lucku s Maticí volyňskou). 
14. července: volný den (prohlídka města Rovna, případně pivnice, kde vaří pivo 
český sládek, možnost návštěvy bývalých českých vesnic a známých). 
15. července: ráno odjezd do Kyjeva (ubytování 3 noci) se zastávkou v  Žitomíru, 
položení věnce u památníku stalinských represí, památník vítězství, muzeum kos-
monautiky. (Po dohodě společná hostina s českým krajanským spolkem v Žitomíru). 
16. července: prohlídka Kyjeva (Sofijevské náměstí, Majdan Nezaležnosti, třída 
Chreščatyk , chrám sv. Michaela, Kijevskopečerská lávra, projížďka po Dněpru par-
níkem), večerní prohlídka Kyjeva samostatně. 
17. července: nepovinný výlet k Černobylu do města Pripjať s místní cestovní agentu-
rou, kde musím do konce ledna zarezervovat místa (cena kolem 70–90 Euro – platíte 
si sami). 
18. července: odjezd do Lvova, ubytování 2 noci 
19. července: prohlídka historické částí města, poslední nákupy na tržnici a na ble-
ším trhu 
20. července: odjezd v ranních hodinách přes Polsko do Čech. 
Cena 10 000 Kč. V ceně je doprava autobusem, 9× ubytování, 7× snídaně, 7× večeře. 
Program se ještě drobně může změnit, ale hlavní destinace zůstávají. Budeme přece 
jen na Ukrajině. Vstupy do muzeí si platíte sami. 

Ceny na Ukrajině jsou pro nás poměrně příznivé, například jídlo pořídíte jako 
u nás (ve velkých městech) nebo spíše levněji, ovšem bezkonkurenční je cena vodky! 

Doporučené kapesné asi 150–200 Euro, záleží na tom, jak moc chcete nakupo-
vat (vodku je možné přivézt 1 litr na osobu, pohanku, cigarety je možné přivézt 
2 krabičky na osobu, kečup, sušené rybičky, atd., nebo jak moc rádi pijete pivo a jíte 
ukrajinské jídlo). Pokud chcete navštívit bývalou českou vesnici, taxikář si vezme 
v průměru za půl dne asi 600 Kč. 

Co se týká počasí, obvykle je v tuto dobu na Ukrajině teplo až horko. Myslete tedy 
stále na tekutiny (tedy hlavně vodu, ale vše si můžete průběžně nakupovat, nevozte 
vše z domu!!!), doporučuji pohodlné volné oblečení a dobré boty (pro návštěvy vesnic 
důležité). A je zde dost komárů, kteří nás volyňské Čechy, tak jako domorodci mají 
v oblibě. 

DŮLEŽITÉ – NUTNÉ – NEZAPOMEŇTE CESTOVNÍ PAS!!! Doporučuji zá-
kladní pojištění na cestu (není v ceně zájezdu). 

Zálohu zájezdu tj. 5 000 Kč uhraďte do 31. ledna 2020 na účet č.: 252 001 907/0300. 
Do zprávy uvést za koho platíte. Doplatek uhraďte do 31. 5. 2020. V lednu musím 
objednávat rezervace na hotelích a zaplatit zálohy. 

Pokud z nějakých vážných důvodů nebudete moci odjet, nejlépe když najdete za 
sebe náhradu. Pokud ne, vrátíme vám peníze, ale musíme si strhnout 10% storno 
poplatek z celkové ceny zájezdu za již vynaložené náklady 
Nahlaste, kde budete nastupovat – e-mailem, případně telefonicky, informujte, po-
kud dojde k jakékoliv změně na tel. 721 066 688, e-mail Baca.Jaroslav@seznam.cz 
Pro velký zájem o tento zájezd si včas zarezervujte místo. 

Na všechny účastníky se těším. Jaroslav Báča 
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RASPENAVA
• s možností doprovodu rodičů a pra-

rodičů 
• termín 15. – 22. července 2020 

v  Raspenavě (Frýdlantsko-Libe-
recký kraj) 

• v  ceně je ubytování ve velké chatě 
(dva velké pokoje), celodenní strava 
a pitný režim, výlety, výtvarné po-
třeby a ceny za soutěže. 

• program bude podobný jako na tá-
boře v Krásném Dvoře 

• předběžná cena pro členy sdružení: 
dospělý 2 700 Kč, dítě 2 300 Kč 

• předběžná cena pro nečleny sdru-
žení: dospělý 2 900 Kč, dítě ne-
člena 2 800 Kč. Na místě je možné 
podat přihlášku (včetně zaplacení 

čl. příspěvku) a  je možné ihned 
uznat slevu! 

Na obou táborech jsou také vedoucí 
s  pedagogickým vzděláním a  praxí 
práce s dětmi. 

Předběžné rezervace míst na tá-
bor s  upřesněním, na který tábor 
se hlásíte (Raspenava nebo Krásný 
dvůr) prosím posílejte na e-mail: 
mladyvolynak@seznam.cz 

Po potvrzení rezervace prosíme 
uhradit zálohu 1 000 Kč na účet sdru-
žení do 15. dubna 2020, jinak bude 
rezervace zrušena a  místo nabídnuto 
dalšímu zájemci. 

Číslo účtu je: 252 00 1907/0300, do 
zprávy uvést název tábora a příjmení 
dítěte za které je platba provedena. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Region BRNO
V  lednu oslavuje 82  let paní 

Emílie Košťáková, rozená Kozáková 
z  Novosilky České, nyní Oleksovice; 
91  let pan Josef Bryksa z  Junkovky, 
nyní Brno; 82  let paní Eleonora 
Jajtnerová ze Stromovky, nyní Brno.

Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví a životní pohodu. 

Za region Jan Pavlica

Region BROUMOV
V  lednu oslaví své 82. narozeniny 

paní Marie Tomášková z  Hrušvice, 
nyní Vítězná-Koclířov u Trutnova. 

Do dalších let mnoho štěstí, 
zdraví a pohody přeje za region 

Alexandr Stejskal

Region DOMAŽLICE 
V  lednu oslaví 96  let paní Emílie 

Tomanová z  Lipiny, nyní Malý 
Malahov; 84 let paní Světluše Pechová 
z Michalovky, nyní Plzeň. 

Do dalších let přejeme hodně štěstí 
a zdraví. 

Za region Libuše Průchová 

Region CHOMUTOV
V lednu oslaví 91  let pan Vladimír 

Licinberg z  Dlouhého Pole, bytem 
Chomutov; 86  let pan Josef Roler 
z Hulče, bytem Kadaň. 

Do dalších let mnoho štěstí, zdraví 
a pohody přeje za region Jaroslav Báča

Region CHEB 
V  lednu slaví 80  let paní Anna 

Crhonková z Kostopole, nyní bytem Aš. 

Přejeme hodně zdraví a osobní 
pohodu do dalších let, za region 

Libuše Pancířová

Region KARLOVY VARY
V  lednu oslaví 91  let pan Randa 

Miroslav z  Velkého Úseka, bytem 
Karlovy Vary; 90  let pan Glanc Josef 
z Polomného, bytem Karlovy Vary. 

Zdraví a spokojenost do dalších let  
za region přeje Helena Horáková

Region LITOMĚŘICE
V  lednu slaví: 65  let paní Jaroslava 

Chudobová z  Rovna, bytem Brňany; 
65 let paní Věra Schleissová z Boratína, 
bytem Litoměřice; 75 let pan Miloslav 
Šimberský z Boratína, bytem Liběšice; 
80  let pan Josef Jelínek z  Mirotína, 
bytem Lovosice; 86  let paní Emilie 
Boučková z  Buršovky, bytem Úštěk; 
93  let paní Marie Stanislavská 
z Teremna, bytem Polepy. 

Všem jubilantům srdečně přeje  
pevné zdraví a spokojenost  

Daniela Zelenková, jednatelka

Region MOHELNICE
V  měsíci lednu oslaví 83  let pan 

Ing. Jiří Kuchař z  Dermáně, bytem 
v Mohelnici. 

Srdečně blahopřejeme a  do dalších 
let přejeme pevné zdraví a vše nejlepší. 

Za region Ludmila Bačovská

Region MORAVSKOSLEZSKÝ 
V  lednu slaví paní Mgr. Jarmila 

Burešová – Šimsová, nar. Nový Jičín, 
bytem Ostrava – Stará Bělá – 60  let; 
paní Věra Dvořáčková, nar. Hranice, 
bytem Hranice – 65  let; pan Jaroslav 
Loukota, nar. Malovaná, Kunín – 75 let; 
paní Jaroslava Barvíková – Šrámková, 
nar. Mstětín, bytem Studénka – 80 let; 
pan Vilém Jersák, nar. Pokosy, by-
tem Hodoňovice – 82  let; paní Marie 
Rošlapilová, nar. Malý Špakov, bytem 
Hladké Životice – 83 let; pan František 
Dubec, nar. Velký Špakov, bytem 
Fulnek – 83  let; pan Jiří Kříž, nar. 
Zálesí, bytem Drahotuše – 88 let a paní 
Marie Dvořáková – Zběravská, nar. 
Martinovka, bytem Krnov – 89 let. 

Všem jubilantům přejeme jen dny 
plné zdraví, pohody, radosti, spokoje-
nosti a také štěstí. 

Za region přeje Zdenka Novotná 
a Jana Hiršová 

Region OLOMOUC
V lednu oslaví: 95 let paní Břetislava 

Václavíková z  Moldavy, nyní bytem 
Olomouc; 65 let paní Emilie Soušková 
bytem Grygov u Olomouce. 

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

Za region Ing. Miroslav Nerad

REGION PODBOŘANY
V lednu oslaví pan Vladimír Valenta 

z Dorostaje, dnes Podbořany krásných 
91 let. 

Za region gratuluje Edita Langpaulová 

REGION PRAHA
V  lednu oslaví: 89  let pan Leon 

Polívka z  Hinska, nyní Tábor; 87  let 
pan Josef Holý z  Alexandrovky, nyní 
Nové Město nad Metují; 86  let paní 
Irena Mašková ze Mstěšína, nyní 
Teplice; 84  let paní Irena Vaníčková 
ze Zálesí, nyní Nymburk; 82  let paní 
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Anna Müllerová z  Hulče České, nyní 
Praha; 82  let pan Jiří Rébl z  Kopče, 
nyní Svinná; 81  let paní Albína 
Knobová z  Podlisek, nyní Čelákovice; 
70 let pan Ing. Miloslav Košťál z Aše, 
nyní Aš; 50  let pan Antonín Ballada 
z Rakovníka, nyní Kamenné Žehrovice. 

Jubilantům přejeme do dalších let 
pevné zdraví a životní pohodu. 

Za region Ing. Ludvík Engel

Region ŠUMPERK
V  lednu oslaví 82  let paní Antonie 

Tichá ze Zborova, nyní Vikýřovice. 
Srdečně blahopřejeme. 

Za region Dana Pospíšilová

Region TACHOV 
V  lednu slaví narozeniny: 85  let 

paní Libuše Jarešová z  Olšanky, nyní 
z  Olbramova; 80  let paní Milada 
Kožená z  Českého Ozeranu, nyní 
z  Chodové Plané a  80  let pan Josef 
Loukota z Kopče, nyní z Kozolup. 

Všem jmenovaným jubilantům, pře-
jeme do dalších let pevné zdraví, štěstí 
a rodinou pohodu. 

Za region Tachov Květoslava 
Vachudová a Jana Barvíková. 

Zároveň si dovolujeme všem členům, 
příznivcům a jejich rodinám popřát 

hodně štěstí a zdraví v roce 2020.

REGION ŽATEC
V  lednu slaví: 96  let paní Olga 

Berková z Novin Č., nyní Žatec; 90 let 
paní Anna Burešová z  Kvasilova, 
nyní Žatec; 85  let paní Antonie 
Černá ze Sviščova, nyní Žatec; 82  let 
paní Marie Fialová z  Novokrajeva, 
nyní Měcholupy; 92  let paní Alžběta 
Hasilová z  Hubína, nyní Radičeves; 
93  let paní Věra Ketnerová z  Prahy, 
nyní Žatec; 87 let paní Věra Moravcová 
z  Michalovky, nyní Žatec; 83  let paní 
Emilie Nechmačová z  Novokrajeva, 
nyní Karlovy Vary; 81  let paní Jiřina 
Nosková z  Volkova, nyní Žatec; 
86  let paní Eliška Růžičková ze 
Sklíně, nyní Žatec; 89  let paní Ing. 
Lydie Šlehoferová ze Semidub, nyní 
Plzeň; 89  let paní Eugenie Štípková 
z Novostavců, nyní Velemyšleves; 82 let 
paní Anna Šulitková z  Michalovky, 
nyní Velichov; 87  let paní Božena 
Vávrová z Novokrajeva, nyní Všenice. 

Přeji vše nejlepší, hodně zdraví 
a štěstí. 

Za region Slávka Černá

NAŠE ŘADY OPUSTILI
Region MORAVSKOSLEZSKÝ 

Naše řady opustila v  měsíci pro-
sinci paní Evženie Haráková – roz. 
Samcová ve věku 89  let. V  posledních 

letech života žila v  charitním domově 
Moravec. 

Upřímnou soustrast za region projevují 
Zdeňka Novotná a Jana Hiršová

Region ŠUMPERK
V  prosinci nás opustil ve věku 

67  let náš člen pan Miroslav Matějka 
z Vikýřovic. 

Všem pozůstalým vyjadřujeme tímto 
upřímnou soustrast.  

Za region Dana Pospíšilová

Region VYŠKOV
Dne 26. 12. 2019 náhle zemřel 

pan Jan Kočina ve věku 77  let, na-
rozen ve Hrušvici na Volyni, bydlící 
v Hlubočanech na Vyškovsku. 

Upřímnou soustrast rodině vyjadřuje za 
region Dagmar Martinková 

Region ŽATEC
Dne 4. 12. 2019 zemřel ve věku 69 let 

pan Václav Valoušek, naposledy bytem 
Žatec. 

Dne 6. 12. 2019 zemřel ve věku 85 let 
pan Evžen Končický. Pocházel ze 
Straklova, naposledy bytem Žatec.

Upřímnou soustrast za region vyjadřuje 
Slávka Černá

Upozornění! Název konta: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Praha č. ú.: 252001907/0300 Československá obchodní banka a.s., Poštovní spo-
řitelna, Roztylská 1, 225 95 Praha. Dary můžete posílat na adresu ekonoma: Ing. Pavel Franek, Slezská 110/24, 747 05 Opava – Malé Hoštice, tel.: 
602 511 206, ekonom.scvp@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 zá-
sadně na adresu Marie Nečasová, Podhájek 68/V, 471 24 Mimoň, tel: 728 351 726, e-mail: m.necasova@seznam.cz. Děkujeme.

Vydává Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel pro potřebu svých členů. Za obsahovou náplň odpovídají autoři příspěvků. Vychází jako občasník. 
Číslo vydání 1/2020. 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. 2/2020 je 26. 1. 2020. 
Stránky SČVP www.scvp.eu. Toto číslo vyšlo 7. ledna 2020.

Příspěvky na tisk prosinec 2019 
Region Broumov: Pokorný Jiří, Broumov, 
300 Kč; 
region Frýdlant: Milická Ludmila, 
Liberec, 300 Kč; 
region Chomutov: Hofman Václav, 
Chomutov, 250 Kč; 
region Litoměřice: nejmenovaný dárce, 
Roudnice n. Labem, 250 Kč; 
region Mohelnice: Fornůsková Anna, 
500 Kč; 

region Moravskoslezský: Davidová 
Kristýna, Hladké Životice, 200 Kč; 
Dvořáková Marie, Krnov, 500 Kč; 
Foretová Milada, Hladké Životice, 
200 Kč; Frolová Božena, Hladké Životice, 
200 Kč; Knob Vladimír, Fulnek, 200 Kč; 
Loukota Jaroslav, Kunín, 600 Kč; manželé 
Marešovi, Studénka, 200 Kč; Vendolská 
Anna, Rusín, 300 Kč; Zajíčková Terezie, 
Kujavy, 500 Kč; 
region Olomouc: Derychová Antonie, 
Oldřichov, 200 Kč; 

region Praha: Holý Josef, Nové Město nad 
Metují, 200 Kč; Melíšková Věra, Liberec, 
200 Kč; Pichrt Zdeněk, Praha, 50 Kč; 
Vohralík Václav, Ing., Mutějovice, 250 Kč; 
nejmenovaný dárce, 250 Kč; 
region Tachov: Loukota Josef, Kozolupy, 
1 000 Kč; 
region Žatec: Šujan Zdeněk, 892 Kč; 
neidentifikovaný plátce, 300 Kč. 

Všem dárcům srdečně děkujeme. 
Ing. Pavel Franek, ekonom
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