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Josef, nar.26.2.1918, §137,195,174 tr.z., zemřel
na rakovinu žaludku 24.12.1951, Valdice-Hr.Král.
IR u b 1 Jan, nar .29.8.189CT, §3/b z.č.231/48 Sb., srdeční
I
selhání 28.12.1951 ve Valdicích.
Kleiner Lomiker, nar .3.7.1887, §1/2 z.č.231/48 Sb.-,
srdeční selhání ,28.12.1951 ve Valdicích.
Kafka Josef, nar.8.9.1887, §2/1 z.č.50/23 Sb., zánět
srdečního svalu 16.2.195? ve Valdicích.
Uhlíř Jaroslav, nar<18.2.1933 , §95a tr.z., zemřel na
zánět srdečního svalu 20.2.195? ve Valdicích.
[Kunt František, nar.21.4.1884, §l/lc,2 z.č.231/48 Sb.,
zemřel na zánět .srdečního svalu 30.4.1952,Valdice .
Boček Bohumil, nar.4.11.1884,§2 z.č.50/23 Sb.,§5/1,2
z.č.231/48 Sb.,zemřel na kornatění tepen, 16.10.52
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uznáni
Svazu
jako
"zástupce
a
organizátora národa v Rusku". V tomto
smyslu telegrafoval i Masarykovi, kterého
uznával za "jediného vůdce". Na
Vondrákúv telegram Masaryk odpověděl,
že "žádost je nevhodná a je překročením
Vaší kompetence" a vyzval ho ke
spolupráci s petrohradskými Čechy
usilujícími jako opozice ve Svazu rovněž
o přižeň nové Prozatímní vlády.
Masaryk
považoval
Svaz
česko-slovenskvch spolků na Rusi pouze
za představitele luskycli Čechů. Prosadil,
aby na lil. sjezdu Svazu v květnu 1917
došlo k ustaveni Odbočky československé
národní rady v Rusku, která převzala z
rukou
Svazu
řízeni
politických,
vojenských a zajateckých otázek. Do čela
nového vedení Svazu byl zvolen místo
dr.Vondráka jiný volyňský Čech dr.
Václav
Girsa
(narozen
1875
v
Šepctovcc), který důsledně prosazoval
Masarykovu linii. Ruští krajané nadále
měli vliv jen v organizační komisi
Odbočky ČSNR. Dr Girsa se v srpnu
1917 zúčastnil Státní porady v Moskvě,
kde jako jeden z 58 zástupců různých
národních organizaci hovořil o programu

českého protifašistického odboje.
Ve
volbách
do
všeruského
Ústavodárného shromáždění 12. listopadu
1917 dr. Vondrák kandidoval za Stranu
lidové svobody (kadety). Po vyhlášení IV.
universálu z. 22. ledna 1918 došlo k úplné
nezávislosti Ukrajiny. Ukrajinské úřady
připravovaly vzhledem k jeho velkoruské
orientaci konfiskaci jeho majetku.
Po příchodu Němců na Ukrajinu v
roce 1918 se dr. Vondrák dostal do zajetí
Po zhroucení Nčmccka odešel k
Dobrovolnické annádč gen. Dčnikina do
Jekatčrinodaru. Na jaře 1919 byl vyslán
do ČSR. Zde ještě před odchodem do
Francie v roce 1927 publikoval dva
dokumenty - otevřený dopis ministru
spravedlnosti
prof.
dr.
Robertu
Mavr-Hartingovi, v němž se ohrazoval
proti některým poznámkám T. G.
Masaryka učiněným ve Světové revoluci.
Rozsáhlejší
bylo
Vondrákovo
Memorandum zaslané v roce 1927
předsedovi vlády Antonínu Švehlovi, v
nčmž soustředil své výhrady vůči
Masarykově politice v Rusku a varoval
před jeho znovuzvolcním prezidentem
republiky.
Jaroslav Vaculík

Pel-mel na volyňskc téma
□ První pouliční sbírka ve prospěch
České matice školské na Volyní se konala
18. října roku 1926 v Rovně. Jedenáct
rovenských žen - členek ČMŠ se stejným
počtem pokladniček se vydalo do ulic
města a měly velký úspěch - sbírka
vynesla 562 zloté 80 grošů! V pozdějších
letech polské úřady podobné akce ve
prospěch českého školství znemožňovaly.
□ Deník
Telegraf
přinesl
téměř
dvoustránkovou reportáž o těžkém životě
Čechů v Kazachstánu mamě čekajících na
možnost návratu do staré vlasti. Jedná se
většinou o Čechy, kteří byli v období
stalinských represi vysídleni na Sibiř. O
Češích v Kazachstánu soustavně píše také
deník Svobodné slovo, týdeník Květy a
další české noviny, kterým není lhostejný
osud naší malé minority, jíž hrozí v
sibiřských pouštích zánik.
U Volyňští Češi v období svého života
na Volyni vybudovali několik výstavných
pravoslavných chrámů (někdy s pomocí
vyšších církevních či státních orgánů),
katolických kapliček a jiných budov
sloužících jako modlitebny. Marně
bychom však na naší volyňské výstavě o
tom shledali byť jen i malou zmínku.
Pomozte nám doplnit toto bílé místo v
našich dějinách a napište nám, v kletých
místech
vybudovali
pravoslavné a
katolické kostely a jiné modlitebny.
□ Poslední zemědělskou usedlostí, která
se nalézala na pěkném vršíčku u cesty
vedoucí z Českého Ulbárova do Rovna,
bylo hospodářství rodiny Knobových.
Starý pan Knob, jinak známý spíše jako
Zprovodaj ■ vydává Sdruženi ( ecllň
rado R Hlaváček. členové RR lny
nevraceli Prispevy zasílejte do lit
IKtvoleno ředitelstvím pošt Praha čí

nemluvný morous, v roce 1946-47 do
Československa neemigroval. V okolí byl
znám mimo jiné také proto, že řadu let
dostával od prezidenta Masaryka alespoň
jednou ročně pozdrav - kdysi v mládí
chodili totiž do jedné školy v
Čejkovicích, seděli v jedné lavici a byli
neiozlučnými kamarády.
□ Málokdo z našich krajanů ví, že
známý český spisovatel Jaroslav Hašek
byl v roce 1915. coby rakouský voják,
ubytován v rodině Pokorných v České
vesničce Podhájce. U obce Choropyň
vzdálené od Podhájců asi 5-6 km pak
odešel do ruského zajetí.
□ Městský úřad
v
Brně
nabídl
poskytnout kazašským Čechům, pokud se
jim podaří rccmigrovat do staré vlasti,
několik vhodných bytů. Věřme že tento
nádherný vztah k našim krajanům
obdobným způsobem budou následovat i
další města.
□ Koncem Července obdrželi všichni
vedoucí regionů našeho Sdružení dopis
předsedy prof. MUDr. Vlád. Důtka, CSc..
kde zaujímá stanovisko k dopisům
místopředsedy V. Dubce a ing. .1.
Hofmana. Protože dopisy
posledně
jmenovaných byly v některých regionech
čteny na členských schůzích, věříme, že
obdobně bude naloženo i s dopisem
našeho předsedy a s jeho obsahem bude
volyňská veřejnost plně seznámena.
□ Český Ulbárov, který vznikl jako
druhá kompaktně osídlena česká obec na
Volyni, oslavil letos 125. výročí vzniku
Obdobné výročí oslavuji také dalši obce a

Svobodné slovo přineslo dne 5. září t.r.
tuto stručnou zprávu: "Přes 300 volyňských
Čech ú si v sobotu při celostátním setkání v
Suchdole nad Odrou na Novojičínsku
připomnělo 50. výročí hromadného vstupu
příslušníku této, tehdy na území nynější
Ukrajiny žijící národnostní menšiny do
Sovětské armády a její účast na bojích o
Dukelský průsmyk na podzim roku 1944."
.ledna, trochu delší věta a kolik je v ní
nakupeno lží a snad i skrytých osočení!
Přeberme si lo:
I. V Suchdole nebylo žádné celostátní setkání
volyňských ('echu (to se uskutečnilo I. října v
Litoměřicích)
?.. Volyňští Češi nevstupovali hromadné do
Sovětské armády - ta v té době vůbec
neexistovala a v SSSR ve druhé světové válce
byla jen Rudá armáda
3. Volyňští Češi vstupovali hromadně a
hlavně dobrovolně do čsl. vojenské jednotkv
v SSSR.
V bojích o přechod Karpat
Upozornili jsme vedoucího redaktora
50 let uplynulo od doby, kdy se
Svobodného slova PhDr.Rudolfa Huká na volyňští
Češi, muži i ženy zařazení ve
tyto nepřesnosti, které mnozí volyňští Češi všech druzích zbraní I. čs! armádního
přijali jako urážku. Neodpověděl nám a sboru, po bojích u Torčína zúčastnili
úporných bojů o přechod Karpat.
opravu této pomluvy neuveřejnil.
Karpaty, Dukelský průsmyk a měsíc
Považovali jsme vždy Svobodné slovo za
jsou významné předěly v životě
seriózní deník - dnes bohužel musíme září
volyňských Cechů jak na frontě, tak jejich
konstatovat, že jsme se mýlili. Zarážející také rodin v zázemí.
Kolik hrdinství prokázali tito mladí
je znalost dějin našeho národa některých
redaktorů tohoto deníku - zřejmě se rovná vojáci - pěšáci, tankisté, dělostřelci a
Úloha ženistů v těchto bojích
téměř nule.
hr ženisté.
byla mimořádně složitá a vyžadovala

Dne 6. října 1944 vstoupila sov. a čs.
vojska za těžkých bojů se silnou
německou
obranou
Dukelským
průsmykem na území ČSR.
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Smuteční oznámení

Dne 10.června zemřel v Uničovč
ulbárovský rodák pan Vladimír
Volák. Za početné účasti blízkých a
značného počtu krajanů, byl jako
příslušník
tankové
brigády
čs.armádního
sboru
v
SSSR
pochován se všemi vojenskými
poctami. Čest jeho památce!

lo Buderáž, Jezírko, Kvasilov. Český
Malin.
Martinovka,
Mirohošť.
Podeurkov, Staré Teremno, Semiduby a
Dembrovka. Bohužel, nemáme odnikud
zprávu o tom. že by se býva|í občané
těchto obcí sešli a vzpomněli na loto
významné výročí. Nebo snad ano?
Napište nám!
□ Obsáhlý rozhovor zveřejnilo pod
titulem " lakový zcela obyčejný život..."
dne 10.8.1994 Svobodné slovo s
volyňským básníkem a světoběžníkem
Josefem I ománkem. žije v New Yorku a
již počtvrté od roku 1990 navštívil starou
vlast. Je rodákem z Kupičova.
PiipiavilR Hlaváček

z I olynf a jejich přátel pro potřeby svveh členu I vchází piko občasník Šéfredaktor R Hlaváček Redakční
I áelav l.anda. I'áelav Kuchyňko. Jaroslav Chudoba Pris/wvkv nejsou honorovány. nevyžádané rukopise se
každého měsíce na adresu: Rostislav Hlaváček. Javorová 361. 361) !~ Karlow law Podáváni zásilek
121493 ze dne 20 dubna 1993 Toto číslo vyšlo !') záři 1994. Tiskne \ I.OST.T Praha
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vedle odvahy, osobního hrdinství i
odborné znalosti v manipulaci s různými
druhy výbušnin a min.
Bojiště Dukelského průsmyku a
přilehlá území byla doslova zamořena.
Miny protitankové, protipěchotní,
časované, fugasy a nástrahy různé
konstrukce - to byl, vedle hitlerovských
vojáků a jejich zbraní, druhý nepřítel,
stejně zákeřný a neúprosně vraždící. Na
minách dříve uložených v zemi, dovedně
maskovaných, vyrůstala tráva, obilí nebo
pokračováni na straně 2

Dne J. října se sejdeme v Litoměřicích
Celostátní setkání volyňských Cechu
Sdružení
Čechů
z
Volyně
litoměřického regionu a obec legionářská
na Litomčřicku připravily na I. října t.r.
celostátní setkání volyňských Čechů při
příležitosti 50. výročí bojů v Karpatech a
vstupu čs.armádního sboru na území
Československa.
Slavnostní
shromážděni
bude
zahájeno v 10 hod. v Domě kultury v
Litoměřicích. Slavnostní projev přednese
přednosta okresního úřadu v Litoměřicích
pan Pohl. Poté budou následovat projevy
dalších hostu a vzpomínky přímých
účastníků bojů v Dukelském průsmyku.
Po slavnostních projevech, které konči v
11.30 hod., bude následoval společný
oběd.
O kulturní program se postará taneční
soubor školy v Žitenicích a hudební
skupina litoměřické posádky. Následovat
bude
volná
zábava
při
hudbě.
Předpokládané ukončení setkáni je
stanoveno na 16 hod.
Jak
nás
informovala
hlavní

Dědková, je již přihlášena účast téměř
čtyř set krajanů a dalši přihlášky ještě
docházejí.
Padesáté výročí bojů o Dukelský
průsmyk a vstup našich vojenských
jednotek
na
území
porobeného
Československa je významným mezníkem
v dějinách naši malé menšiny. Tehdy
poprvé vstoupily do Československa
tisíce volyňských Čechů, aby se zbrani v
ruce pomohly vyhnat hitlerovskou armádu
a přinesly porobenému lidu svobodu.
Drtivá většina z nich nikdy tuto zem na
vlastni oči nespatřila, nikdy neměla
možnost sc podívat do vlasti svých dědů a
přece neváhala nasadit životy za záchranu
svého
národa, jemuž
ze
strany
fašistického Německa hrozilo vyhubení!
Oběti, kleté vycházely z vlasteneckých
citů a vědomi zodpovědnosti vůči
budoucím generacím, nelze ničím změřit,
ničím nahradit Přeďme ledy, po padesáti
letech, vzpomenout na ty, kteří spi svůj
věčný sen na dukelském hřbitůvku!
-rh-

Dukla - místo krvavých bojů naší i sovětské
armády, společný hrob mnoha našich
krajanů, kteří zde spi svůj věčný sen po
splněni povinnosti vůči svému národu, vůči
své staré vlasti. Cest jejich památce!
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v lesích byly maskované spadlým listím.
Ani zkušené oko na první pohled
nepoznalo, kde jsou uloženy. V lesních
porostech, kromě šrapnelových min s
nášlapnými rozněcovači, zřizoval nepřítel
v širokém měřítku minová pole z min s
nástražnými dráty. Nástražný drát, který
byl upevněn ve výši kotníku nohy, nebo
ve výši břicha postupujících vojáků, byl
smrtelným nebezpečím nejenom pro
jednotlivce, ale pro celé jednotky.
Směrem k československým státním
hranicím se hustota min a minových polí
stále zvyšovala. Miny byly kladeny
nejenom na cestách, ale i v osadách,
podél mezí, které mohly skýtat vojákovi
ochranu před palbou automatických
zbrani z nepřátelských okopů a zákopů.
Kladeny byly také za stromy a v
prostorech
vhodných
k
rozmístění
palebných
postaveni
dělostřelectva,
minometů a velitelských stanovišť.
S tímto zákeřným nepřítelem bojovali
především ženisté. Malé odtarasovací
skupiny vytvářely průchody v minových
polích, odminovávaly cesty a prostory pro
palebná
postavení
dělostřelectva,
minometů a společně s průzkumnými
rotami
brigád,
pěšími
prapory,
samopalnými prapory a tankisty útočily
na nepřátelská postavení. Bojová činnost
vedená ve dne i v noci bez přestávek, bez
oddechu byla korunována úspěchem a tito
hrdinové konečně 6. října 1944 stanuli na
hranici naší vlasti.
Kolik lásky projevili tito mladí vojáci
rodné půdě, prvním metrům osvobozené
vlasti. Konečně doma, konečně ve vlasti.
Zvláště hluboce prožívali tyto chvíle
volynští Češi, pro něž Československo
byla otčina, kterou nikdy nepoznali.
Nepřítel však nebyl ještě úplně
poražen, obsadil výhodné kóty a ve
vybudovaném postavení se zuřivě bránil.
Vpravo od silnice Dukla-Svidník,
těsně podél hraniční čáry, jako svědek
překvapivého útoku československých
jednotek, zůstal plot z ostnatého drátu s
nápisem "ACHTUNG MINEN". Tabulky
"Pozor miny!" označovaly protitankové
minové pole, které nepřítel položil na
možném směru útoku československých
tanků. Ohraničení vlastního minového
pole nestačil odstranit. Minové pole
sestávající ze čtyř řad protitankových min
bylo vyzvednuto.
Úporné boje o jednotlivé kóty a
prolomení
posledního
nepřátelského
postavení s dominantou hory Obšár trvalo
ještě déle nežli měsíc. V tomto období
ženijní jednotky sboru zvedly další tisíce
min a umožnily tak s konečnou platností
dobytí Dukelského průsmyku.
Příslušníci
ženijniho
sborového
praporu a brigádních ženijních praporů
byli v tomto údobí rozděleni do
odtarasovacích skupin a odstraňovali
miny, fugasy a nástrahy v celém útočném
pásmu sboru.
Odtarasovacím
skupinám
veleli
většinou mladí důstojnici a poddůstojnici
volynští Češi. U 3. ženijniho praporu
I. brigády to byli podporučíci Tůma,
Veselý, Beran a Balák, u 2. ženijniho
praporu 3. brigády to byli podporučíci

Veselovský a Červený au 1. samostatné
ho ženijniho sborového praporu potom
podporučíci Linha, Vajs, Pospíšil, Kozák
a Novák.
U protitankových kovových min
oblého tvaru začal nepřítel používat nový
typ nástrahového rozněcovače, který byl
zhotoven uvnitř miny. Při pokusu minu
odjistit a rozněcovač vyjmout docházelo
k výbuchu. Při zneškodňováni těchto min
přišli o život velitel ženijní čety
ppor.Veselý a svob. Šmicer. Stejně tak při
manipulaci s minami byli zabiti ppor.
Balák a vojín Vysoký. Miny později při
odminování ploch se staly osudným i
nejmladšímu ženijnímu důstojníku ppor.
Václavu Linhovi.
Neustálá palba děl,
minometu,
výbuchy dělostřeleckých granátů a min,,
palba kulometu a samopalů i jednotlivé
výbuchy protitankových min ničených
ženisty, k tomu všemu nepříznivé počasí déšť, mlha, sníh - to bylo prostředí
dukelského bojiště.
26. listopadu 1944 byla dobyta hora
Obšár,
dominanta
posledního
nepřátelského postavení v Dukelském
průsmyku, a nepřítel zahájil ústup k řece
Ondavě. Jednotlivé brigády zahájily
pronásledování. Po cestách postupovaly
odtarasovací skupiny, které odstraňovaly
desítky min různé konstrukce. Současně
byly upravovány i přejezdy na osách
postupu.
Odtarasovací
práce
prováděné
ženijními jednotkami podél řeky Ondavy,
v okolních osadách a ve Stropkově, byly
složité především tím, že zemina částečně
zmrzla a to značně ztížilo vyhledávání a
odstraňování min. I přes částečně zmrzlou
zeminu byla funkční činnost min
zachována.
Při odminovacich pracích docházelo
někdy
i
k paradoxním situacím.
Odtarasovací skupina ženijní sborové
poddůstojnické školy zneškodňovala
miny v ulicích Stropkova. U křižovatky
odminovaných silnic jeden z členů
odminovací skupiny, který prověřoval
terén
minovou
hledačkou,
hlásil
"MINA!". Rovněž ve zmrzlém terénu
boční ulice nalezl několik min. Velitel

skupiny v bezpečné vzdálenosti od
ostatních členů skupiny opatrně očistil
zmrzlou zeminu a zjistil podivně
rýhovanou ocelovou minu. Protože ve
zmrzlé půdě je nebezpečné dále
manipulovat a odkrývat minu, nařídil
zničit ji výbuchem přiložené malé
náložky trhaviny. Ženisté skrytí za rohem
budovy očekávali velký výbuch min a
zatím vybuchla jen malá náložka.
Překvapeným
ženistům
se
objevil
proražený rýhovaný poklop do benzinové
nádrže. Jindy po odpálení "min" vylétla
ze zmrzlé zeminy podkova, zrezivělá
polní lopatka a další kovové předměty.
Mohl vzniknout dojem, že tato část města
není zaminovaná.
Příslušnici skupiny však měli své
zkušenosti se zákeřným nepřítelem, a
proto pokračovali dále v pečlivém
prověřování ulice, dvorků a domů.
Překvapení na sebe nedalo dlouho čekat.
Domy, hospodářské budovy a dokonce
stohy slámy na okraji města byly
zaminovány. V těchto místech se objevil
velký počet nástrah všeho druhu.
Nástrahy opatřené výbušninami byly
zřízeny za dveřmi, pod podlahami, ve
skříních apod. Postupně byla i tato
nepřátelská překvapeni nalezena a
odstraněna, tentokrát beze ztrát na
lidských životech. Strakov a okolní osady
byly postupně odminovány.
Ženisté
vedle
odtarasování
a
odminovacich prací zřizovali vlastní
minová pole, stavěli mosty, vytvářeli
přejezdy přes zničené úseky silnic a cest,
zřizovali velitelská stanoviště praporů,
brigád a sboru, útočili na tancích a
později bojovali i jako pěchota.
Jejich rozhodující úkol byl vytvářet
podmínky pro postup ostatních druhů
zbraní.
Památník, postavený v Dukelském
průsmyku na místě, kde bylo položeno
protitankové minové pole, připomíná,
kolik krve a úsilí museli ženisté vynaložit,
aby tato místa byla opět svobodná a
bezpečná.
Lví podíl v této činnosti odvedli i
ženisté - volynští Češi.
Miroslav Novák

Ještě jednou o Hrušvici
Článek pana Václava Pally o Hrušvici,
uveřejněný v pátém čísle našeho Zpravo
daje, ve mně vyvolal spoustu vzpomínek,
o které bych se s Vámi chtěla podělil. V
roce 1943 jsem totiž bydlela v Dětkovicích, vsi vzdálené 4 km od Hrušvice.
Po probuzení do mlhavého rána
6. prosince 1943 jsem šla jako obvykle
napumpovat vodu. Pohlédla jsem směrem
k Nahrabeckého lesu a spatřila něco
hrozného. Celý les byl obstoupený
německou armádou, každý třetí voják
držel psa. Zahlédla jsem žlutou signální
raketu a rozběhla se za manželem. Spolu
jsme hádali co zlého se asi v Hrušvici
děje. V této vesnici jsem měla bratra s
rodinou, maminku a několik známých.
Pocit to byl strašný, myslela jsem, že to
nepřežiji.
Manžel
mě
utěšoval:
"Nenaříkej! Dokud lítaj žluté rakety je
naděje. Horší bude, až vyletí červená."

Hrůzou jsem se třásla a pořád plakala.
Situace trvala nekonečně dlouho. Až
kolem čtvrté hodiny odpoledne jsem
uviděla vyletěl zelenou raketu. To
znamenalo klid.
8. prosince jsem jela domů. Maminka
se švagrovou mi vyprávěly o prožité
hrůze. Nebýt starosty pana Kočky z
Omelanštiny, všichni by zahynuli. Dodnes
mu jsem v duchu vděčná.
Asi za dva dny za mnou přišla známá
Ukrajinka a vyprávěla - nevím, co je na
tom pravdy - o zavražděných Němcích v
Ukrajinské Hrušvici a o ukrajinsky
psaném plakátu visícím na plotě: "TO
UDĚLALI ČEŠI". Takto se nám mstili.
Nechybělo mnoho, a všechno mohlo
dopadnout jako v Malině Panu Kočkovi
patří - zdaleka nejen můj - upřímný dik.
/{úžena Pavlínova.
Petrovícká .?/.
01 Krnov

Za Janem Pospíšilem
Začátkem srpna jsme obdrželi
smutnou zprávu, že nás náhle opustil
hlinský rodák Jan Pospíšil z
Ostromeče na Domažlicku.
Jan Pospíšil patřil mezi první
členy historické komise volyňských
Čechů a přípravného výboru našeho
Sdruženi. Na ustavující konferenci
byl zvolen členem revizní komise a
později předsednictvem jmenován
členem
první
redakční
rady
Zpravodaje.
Pocházel
z
rodu
hlinských
Pospíšilů - písmáků. Jeho básně jsme
mohli číst na stránkách bývalé Stráže
mini. Koncem roku vyšla jeho sbírka
krásných básní nazvaná Setkání a
loučení.
V předtuše nadcházející smrti
napsal začátkem června krajance
O. Kadavé tento verš:
Časy se mění, tak buď hochu rád,
když jsi tu ještě, ač už nejsi mlád.
Změnil se svět. A tak to musíš brát,
že jsi se přebytečným stal. Buď rád...
Čest jeho památce!

Užitečná exkurze
Na přání zdravotníků - krajanů od
Černobylu - jsem pro ně připravila
exkurzi do sanatoria Richmond a Imperiál
v Karlových Varech.
Exkurze se konala koncem května a
zúčastnili se jí MUDr. Václav Storčák,
psychiatr z Podbořan a jeho paní MUDr.
Storčáková, lékařka vojenské posádky v
Podbořanech, MUDr. Nataša Rubanová z
Lokte n/O a Mgr. Marie Čerňavská,
lékárnice z Horního Slavkova.
Primář MUDr. J. Dolina je velice
poutavými slovy seznámil s historií
Karlových Varů, léčebnou indikaci i s
kyslíkovou terapií. Ředitel S. Široký
provedl hosty sanatoriem Imperiál, ukázal
vybavenost
pokojů
i
moderní
balneoprovoz.
Všem účastníkům se exkurze líbila a
jistě jim přinesla i mnoho poznatků a
zkušeností
pro
výkon
jejich
zdravotnického
povolání
v
novém
domově.
Víra Pelcová

Významný volyňský Čech - Dr. Václav Vondrák
Volynští Češi sehráli významnou
úlohu při organizování 1. českosloven
ského odboje v Rusku. Tato úloha byla
dána jednak jejich počtem (v roce 1897 to
bylo
27
660),
zámožností
(mj.
obhospodařovali 43 tis. desjatin půdy),
ale též jejich organizátorskou aktivitou. V
československém vojsku na Rusi bylo
celkem (včetně České družiny) 828
Čechů z Volyně, kterým byl přiznán statut
legionáře. Lze předpokládat, že jejich
skutečný počet byl ještě větší, neboť
mnozí, kteří odešli z legií domů po
vystoupení Ruska ze světové války, byli
považováni za zběhy. Značný byl i
finanční příspěvek volyňských Čechů na
protirakouský odboj, a to jednak od
bohatých krajanů jako byli Václav Klich,
Václav Vondrák aj., a od 1. dubna 1916
také v rámci tzv. národní daně, jejíž
vybírání bylo řádně organizováno.
Zvláštní místo v organizaci prvního
odboje v Rusku sehrál volyňský Čech
dr.Václav Vondrák, který se narodil 19.
února 1880 v Semidubech jako syn
českého zemědělce (někde se uvádí 6.
červen 1880). Vystudoval práva na
kyjevské univerzitě sv.Viadimíra a
současně i hudební konzervatoř. Do
veřejného
života
vstoupil
jako
šestadvacetiletý, když v roce 1906 začal v
Kyjevě vydávat první český časopis v
Rusku nazvaný Ruský Čech (1906-1908).
V té době byl rovněž zvolen starostou
kyjevského Sokola. Jako majitel velkého
kyjevského hotelu Praha a velkostatku na
Volyni byl finančně nezávislý. V roce
1908 byl zvolen poslancem volyňského
gubernského zemstva.
Jeho Činnost po vypuknutí světové
války je bohatě dokumentována v
průkopnické práci dr. Karla Pichlíka
Zahraniční odboj 1914-1918 bez legend,
která vyšla v roce 1968. Dr. Vondrák se
neomezil jen na organizování českého
branného odporu v Rusku, tj. České
družiny, ale snažil se získat představitele
carského režimu pro podporu vzniku
samostatného českého státu. Byl spolua
utorem memoranda z 27. listopadu 1914
náčelníkovi Jihozápadního frontu gen.
Alexejevovi, v němž zdůrazňoval nutnost
organizováni
politického odboje v
českých zemích, potřebu vyvolání pasiv
ního odporu, který by přešel v otevřené

povstání
českého
národa.
Značný
praktický význam měla jeho snaha o
vyjmutí českých a slovenských zajatců z
rakousko-uherské armády z ruských
ustanovení vztahujících se na zajatce, a o
dovolení vstupovat do samostatné České
družiny.
V lednu 1915 vedl delegaci Svazu
česko-slovenských spolků na Rusi do
hlavního stanu ruské armády, kde byli
přijati velkoknížetem Nikolajem Nikolajevičem. Delegace požadovala, aby česká
jednotka byla budována jako vojsko
samostatného státu, aby samostatný český
stát byl předem uznán a na budování jeho
armády byla poskytnuta půjčka. Dr.
Vondrák neuvažoval jen v omezených
souvislostech krajanského hnutí v Rusku,
ale hájil zájmy národa jako celku.
Musíme si uvědomit, že to je v době před
Masarykovým veřejným vystoupením a
na území dohodové mocnosti, která měla
nejlepší předpoklady sehrát rozhodující
úlohu při osvobození českých zemí a
vzniku samostatného českého státu. Po
Masarykově vyhlášení zahraniční akce
dr.Vondrák navrhl svolat shromáždění
všech Českých zahraničních představitelů
do Sofie.
Vondrákovy úspěchy při organizování
československého vojska v Rusku byly
jen dílčí. V roce 1915 se mu podařilo
dosáhnout pouze převelení ruských Čechů
z carské armády do České družiny. Po
řadě intervencí dosáhl v dubnu 1916 toho,
že car schválil osvobozování českých a
slovenských zajatců na základě záruk
Svazu česko - slovenských spolků. Na
11. sjezdu Svazu v dubnu květnu 1916 byl
dr.Vondrák zvolen do čela nové správy
Svazu, což představovalo vítězství
českých činitelů z Kyjeva a Volyně nad
petrohradskými Čechy. Tento rozkol
spolu s rostoucím vlivem zajatců na úkor
dosavadních krajanských spolků vedl k
pozdějšímu zeslabení vlivu Svazu.
Zpočátku se obě ruské skupiny - kyjevská
i petrohradská - orientovaly na spolupráci
s Masarykem a dr.Vondrák se už v květnu
1916 dožadoval Masarykova příjezdu do
Ruska.
Po Únorové revoluci se dr.Vondrák
jako předseda Svazu česko-slovenských
spolků na Rusi obrátil na nového ministra
zahraničí prof. Miljukova se žádostí o
pokračování na straní 4

Tady jsme doma
Paní Barbora Bujanovská sc vrátila jako
první Češka sc svoji rodinou přede dvěma
roky z Kazachstánu. Upozornila naši vládu na
zhoršující se životní podmínky Cecilů
usazených v této vzdálené zakavkazské zemi
Dva roky trvalo, než se ji podařilo dostat
do Čech i syna s rodinou.
A tak sc v úterý 26. července Antonín
Přivratský se ženou Tatnarou.
dcerou
Mařenkou a synem Jaroslavem mohl vrátit do
české metropole. Neměli pocit cizin), čeština
je jim blízká a tak včři. že se zde brzy uchytí.
Pomohla jim Nadace při ČI Člověk v tísni,
která má ve své databance zachyceno na 50
pracovních příležitosti i s bydlením
Rodina Přivratských sc bude pravdčpodoně stěhovat do Vodftan, neboť otec vystudoval

vysokou školu se zaměřením na ochranu ryb a
rád by v této práci i u nás pokračoval. Není to
ovšem rozhodující Manželé Přivratských jsou
ochotni dělat cokoliv, přestože fainara si jako
inženýrka
ekonomie
dobře
rozumí
s
počítačem.
Na samem počátku války Stalin všechny
cizí usedlíky přestěhoval do Zakavkazi a tak
se Barbora Bujanovská objevila v Akťubinsku
v Kazachstánu. Vedle českých rodin zde žili
Poláci. Němci. Bulhaři a především Rusové.
Kazachům piiucsla změna politických
poměrů suverenitu, menšinám však život
ztížila a vzala |im jakoukoliv perspektivu.
Menšiny začaly houfně opouštět Kazachstán.
Rodina Přivialských očekávala, že ji po
příjezdu mise, jejímž cílem bylo informovat o

možnostech návratu, odveze letadlo hned
domů. Po sdělení mise, že si cestu do vlasti
musí vyřídit každý zvlášť, se již nikomu do
návratu nechtělo. Dnes je situace jiná. Jen z
Akťubinska se chce vrátit 43 rodin a z
Borodinovky dalších 28.
Antonín Přivratský byl pověřen Josefem
Chalupnikem, ředitelem českého centra v
Kazachstánu, poděkovat českým občanům za
pomoc a možnost vrátit se domů.
První rodina přijela. Na dalši budeme
chvíli čekat, neboť vyřízení formalit je velmi
obtížné a zdlouhavé. Věřme, že mezi námi
naleznou skutečný domov a pro své děli
slibnou budoucnost.
R Hlaváček
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DEVÉTAOSMDESÁTILETÝ
FRANTISEK PŘEUClL

JE POSLEDNÍM

žijícím

OBŽALOVANÝM

Z PROCESU S MILADOU
HORÁKOVOU A DALŠÍMI

"VLASTIZRÁDCI"

Text:
MICHAELA ŠMERGLOVA

komunistických kriminá
lech strávil celkem čtr
náct roků. Přišel o nejhez
čí léta života. Přesto necítí žád
nou zášť. "Byl Jsem holt na
druhé straně." říká.
Když večer osmého listopa
du devatenáct set čtyřicet de
vět Františka Přeučila zatkli,
myslel, že půjde o politickou
formalitu. Byl národním socia
listou a navíc poslancem, proto
zatčeni 1 trochu čekal: "Říkal
Jsem si - odsoudí nás na něja
kých pět deset let. po třech čty
řech na amnestií pustí a bu
dou ukazovat. Jak nás převy
chovali." Komunisté ovšem ne
považovali tehdejší zatčené za
politické vězně, ale za "prach
sprosté zločince". Přesné tak
o nich tehdy v OSN hovořila
Gertruda Cakrtová-Sekanlnová. A podle toho s nimi také za
cházeli.
"Potřebovali se po únoru
vypořádat s národně socialis
tickou stranou. Proto přes čty
ři sta jejích funkcionářů sebra
li a odvezli do Ruzyně.* říká
s odstupem času devětaosmdesátiletý pan Přeučll. Když pro
něho tehdy bezpečnost přišla,
byla už Milada Horáková, hlav
ní občf monstrprocesu. připra
vovaného a řízeného sovětský
mi odborníky na čistky, ve vě
zení dva měsíce.
Účtováni s rozvraccčl re
publiky a spiklenci bylo pak
z národních socialistů rozšíře
no na lidovce, sociální demo
kraty a "odpadlé" komunisty.
Před tribunál bylo nakonec po
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PŘEŽIL SVOU OPRÁTKU

staveno třináct vybraných "zlo
činců", představitelů různých
politických stran.

F

rantišek Přeučll Je Pražák.
Vyučil se v krejčovské díl
ně u tatínka, ale po vojně,
v Jedenatřicátčm. si odskočil
do Pardubic. Coby župní Jed
natel Živnostensko-obchodnlcké strany tam připravoval Živ
nostenské noviny. Okupace
Československa ho vrátila do
Prahy.
"Založil Jsem tiskařské
družstvo a koupil nakladatel
ství doktora Hajna. Pojmenoval
Jsem ho Pamir, podle hesla Pa
mir - střecha světa, kniha střecha kultury, a vybavil nejmodernější technikou té doby.
Vydával Jsem Petruse. Salouna. Qulda Vyskočila, dětskou
literaturu a také časopis Mladý
konstruktér. Podnik prospero
val. možná I proto, že se ml po
vedlo získat Elu Hruškovou,
pověstně šikovnou nakladatel
skou vedoucí u R. A. Dvorské
ho."
Když byla po válce Žlvnostensko-obchodní strana zaká
zána. přešel František Přeučll
k národním socialistům. Do
stal se do předsednictva a stal
se poslancem. To mu spolu
s majetkovými poměry po úno
ru 1948 Jenom přitížllo.
"V politice se dá vítězit
a prohrávat, to člověk musí če
kat. Já to bral Jako osobní pro
hru. Jenže komunisti JI pře
nesli na celou mou rodinu."
Hned po "vítězství pracují
cího lidu" nabídl panu Pfetičilovi Jeho přítel, peruánsky vel
vyslanec v CSR. odjezd do Li
my. Mohl zmizet I se ženou
a dčlml. Odmítl. Místo Peru

přišla Ruzyně. Nakladatelství
bylo zkonfiskováno. Zaměst
nankyně Hrušková však rodi
nu Přeučilů neopustila. Pomá
hala s domácnosti, s výchovou
dětí I se snášením útrap.

UTT áždý den nás vozili Jl|A nou cestou z Ruzyně

Pankrác. Nejdřív
nás vyslýchali, později nutili
učit se zpaměti odpovědi na
připraveně otázky. Byl to zlep
šovák sovětských expertů."
Národní socialista Přeučll,
vychovaný v sokolském du
chu. nechtěl spolupracovat.
"Vzdoroval Jsem tak dlouho,
dokud Jsem vydržel cvičit, cho
dit po cele, řikat sl anekdoty.
Měl Jsem na zdi samotky mapu
republiky a plán Prahy - tak
Jsem Jezdil tramvají a cestoval
po Cechách."
Jenže spát na zemi, celou
noc být vystaven ostrému svět
lu . každých dvacet minut se po
kopancích do dveři hlásit, mít
za sebou dny v kobce, kde Jsou
místo podlahy trubky. Jimiž
chvíli proudí horký, chvil! ledo
vý vzduch - to vydrží opravdu
Jen málokdo. "Když mě Jednou
vytáhli z cely - to už Jsem se ne
udržel na nohou - a řekli podeplšl. byl Jsem Jim ochoten podepsat. že Jsem zabil vlastní ba
bičku. Dostali mě."
Dostali i ostatní. Sami se
mezi sebou nepoznávali. "Byli
Jsme zbědovaní. Podle toho vy
padaly třeba I konfrontace.
Hlavně ženské při nich propa
daly hysterii, plakaly. Nebylo
to příjemné setkávání... Jen
Milada byla vyrovnaná a brala
na sebe víc, než měla." říká
muž. který měl zemřít.
JL JLna

edle systematické “předprocesní přípravy" dostá
vali obžalovaní ještě pat
řičné prášky. Aby se během os
midenního procesu v květnu
1950 náhodou nevzpamatovali
a nevypadli z naučené role.
“Scénáře se držel prokurátor,
soudce, obhájci I obžalovaní.
Bránili se Jen Milada a Kalandra: věděli, že Je trest smrti ne
mine."
Den před vyřčením rozsud
ku převezli Františka Přeučila
a Jeho spoluvězně na Pankrác.

Do cel smrti. Začali sl uvědo
movat. Jaký trest Je čeká. I když
plány. Jak má soud dopadnout,
se mnohokrát změnily. Vedeni
komunistické strany Je pečlivé
projednávalo. Podle předpo
sledního plánu měl soud vy
řknout osm Irestů smrti.
"Byl Jsem připraven trcsl
smrti přijmout. Soud ale čtyři
z nich na poslední chvíli změnil
na doživotí. Týkalo se to
I mne," komentuje pan Přeučll
své štěstí v neštěstí.

základní škole JI její spolužák
Petr Pllhart ukazoval na stu
pínku před třídou Jako dceru
vlastizrádce." V šedesátých le
tech se prý přišel omluvit.

vé ncjbllžši viděl Franti
šek Přeučll od zatčení po
prvé až ve věznici Mírov,
kde byl. se svými spoluodsouzencl. vězněn Izolovaně. "Sko
ro po roce kriminálu třičtvrtě
hodinová návštěva v kanceláři
ředitele. Nikdy na nl nezapo

S

národa. Pravda, také odsouzen
ci za kolalxrracl s nacisty. Ale
I to byli vesměs lidé vzdělaní. Ať
se člověk dostal na celu s kým
koli. byl v zajímavé společnosti.
Vzdělaně lidi ovšem velitel věz
nice nenáviděl. Přivítal nás vě
tou: Odsud už se nikdo nedo
stane. všichni tu zhebnetc!
Snažil se o to on sám I Jeho pohůncl • ostří hoši z I Hlukový
gardy, kteří po převratu pře
běhli k Rudé gardě. Buzerovall
vězně pro zábavu. Vzpomínám.

nášeli bachařům. I na nesmy
slné tresty v Leopoldově se
snaží František Přeučll zapo
menout. Na co zapomenout
nemůže. Je další soud, který
tu Jako Ideový vůdce "vzpou
ry" musel podstoupil. Když se
při shromážděni nespokoje
ných vězňů nikdo neměl k to
mu. aby vedeni věznice vysvět
lil důvod nelibosti - vystoupli
a přednesl za všechny jejich
požadavky. Výsledkem byl
soud, zostřený režim a dva

pověsí, prolože Jsme prý Jako
fašisti."

N

ejknišnéjší chvíle přišly
na Františka Přeučila de
vátý leopoldovský rok. Na
Vánoce devětapadesát zemřela
Jeho paní. Nemocné srdce ne
vydrželo. Rodina potřebovala
pomoc, jenže amnestie, která
přišla o rok později, se Přeučila
netýkala, prolože měl na krku
vzpouru ve vězeni. Byl převe
zen do Valdic. Teprve odsud se
ve třiašedesátém dostal ven.
údajné po přímluvách Vatiká
nu. Podmíněné na sedm let.
Znovu se oženil. Vzal sl Elu
Hruškovou, která se po smrtí
Jeho paní starala o děli. Odstě
hovali se za Prahu. “Začal Jsem
v Metře na Vinohradech dělat
soustružníka. Časem, i ze
zdravotních důvodů. Jsem pře
šel do skladu a nakonec se stal
předsedou odborové závodní
rady. Dík tomu Jsem v osmaše
desátém letěl I s ředitelem." Do
devělaosmdesátého dělal údrž
báře hracích automatů.
S politikou sl pokoj nedal
nikdy. V roce 1968 spoluzakládal KAN a K 231. po listopadu
1989 byl u vzniku Klubu Mila
dy Horákové, dodnes se anga
žuje v Liberální straně národně
sociální. Jak říká, teď už Jen
z piety.
esnáší bolestínství. raději
bere vše s nadhledem. Mi
nulost I přítomnost. Jen
konec roku nemá rád. V ten
čas se na něj sesypávaly rány
osudu. Nedávno - opět o Váno
cích - ovdověl podruhé. Přesto
s úsměvem říká: “Jsme pove
dená rodina. Táta kriminálník,
syn komediant, dcera farářka."
Vnuky a pravnuky ani nevypočitává. prý Jsou ale taky odváž
né povahy.
“Na kriminál si chlap zvyk
ne; Je to Jako tvrdší vo jna. Nau
čí se neslyšel nadávky, nevní
mat buzerad. kousat dřívko,
aby zahnal hlad. Naučí se
i dral dvacet deka peří denně,
snese I pět lei samotky... Ale
musí mít nějaký cil. musí mil
na co čekat. Mě držela zvěda
vost. Jak to všechno dopadne.
Nevěřil Jsem, že komunistický
nesmysl může projit."
■

N
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Směl tedy žít. Samozřejmé
v kriminále. "Nejhorší bylo vě
domi, že mou vlnou trpí man
želka. která na tom nebyla
zdravotně dobře, a děti. Syna
Honzu, tomu bylo třináct, vy
hodili ze školy a musel se Jit
učti do CKD. Dceru Martu,
protože byla mladší, čekaly
komplikace později. Ale už na

menu." O Mírové, kde strávil
sedm měsíců, hovoří pan Pře
učll Jako o univerzitě. Jen dva
vězni prý neměli doktorát.
I další kriminál, v němž po
byl devět let. měl zvláštní osa
zenstvo: "V Ixopoldově nás bylo
na dva tisíce. Ministři, poslan
ci. generálové, biskupové, kněži
nižšího I vyššího svěcení... Elita

Jak Jednou z řady vytáhli svého
času předsedu vlády Syrového
a řvali na něj: Vraj si generál.
Keď áno. lak urob rýchlo tri sto
drepov. Kdvž Je ten absolutně
vysílený starý chlap udělal, byli
vzteky bez sebe.“
Na brutalitu ostrahy, špic
lováni spoluvězňů, opravdo
vých kriminálníků, kteří do

a půl roku odnětí svobody
navrch.
7. pamětí pan Přeučil nevy
maže také setkáni s vězném
Husákem: “Skoro Jsme se po
prali. Byl to neuvěřitelný de
magog. Mluvíme o politice a on
najednou zbrunátní a začne na
mé křičet, že až se dostane ven
a strana ho očisti, všechny nás
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Když jseia obdržel SMuteční oznámení o úmrtí mého laska
vého přítele a kolegy z pedologické branže zatrnulo mi u
srdce. Není tomu tak dávno co s vehemencí soba vlastní ne
znajíc osudovou tíži let se vrhal znovu a znovu do obha
joby moravských zájmu. Mčl jsem tu čest několik jeho člá
nků ve prospěch aoravsko-slez&é země vytisknout a považo
vat zemské zřízení ČR i za svůj cíl. Morava mu to nikdy

Vzkříšení
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život měl jsem rád,

rostliny, stromoví, květy i vinohrad,

lásky, jež krédem chci zvát,
můj náhlý skon káže zanechat.

Prof.Dr.Ing. Libor Brom

Stanislav Rajnoch
Kde najít dnes v sobectví života
svůj čistý ideál a svůj pevný cíl,

Kdo dnes uzel rozmotá,
ke všemu a všem by rovný byl!
Nos v srdci víru, - Naději,
a světlo jež proráží tmou,
bys k srdci přitiskl ozvěnu vzdálenou ...

Ted's hřejivým paprskem slunce a jarem
teď, když všechno se ti dává darem,
teď, když dávno roztály závěje,
přijmi to teplo, - radost - tvá naděje!

Vědci nám opakují, že nejsme ničím více než
náhodným kusem roztodivné hmoty, která se
jaksi dala na jepičí čas dohromady, aby se na
konec a na věky rozpadla. Lidské tělo je prý je
den oktilión atomů a na tečku za touto větou se
volně umístí na 30 miliónů takových atomů. A
vůbec, atom prý není ani žádnou hmotou. Když
bychom jej roztáhli na kouli průměru jednoho sta
metrů, pak by její celý obsah byl nabit jakýmisy
vlnami, poletujícími rychlostí světla. Či ještě ry
chleji. Všechna "hmota" by prý byla v takovém
roztáhnutém atomu jen o velikosti špendlíkové
hlavičky.
Věda nám tedy neříká, co vlastně my lidé
jsme. Ježíš Kristus nám to říká.
Říká nám - svou Smrtí a Vzkříšením jsme dět
mi Boha, jeho nejskvostnějšími výtvory.
Říká nám, že jsou očekávány od nás pejlepší
myšlenky a činy - podle jeho vlastního příkladu
na krátké pouti tímto světem.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr,

švagr a strýc, pan

Václav JANOŠEK
Zemřel po krátké těžké nemocí dne 14.listopadu 1996 ve věku 84 let.
Pohřeb našeho drahého zesnulého se koná

Teď, když všechno v přírodě začíná žít,
vyjdi ven, postůj v slunci, a najdeš klid,
radostný zpěv ptactva slyš, to jaro jde krokem bystrým blíž. -

ve středu 20.listopadu 1996 ve 14.30 hodin

z Chrámu Páné sv. Jiljí ve Vrbici.

A jestli jas slunce, oko žádá stín,
v tom klidu rozjímej, kolik máš vin
na tom všem života dění... Očisti s jarem od zlob své nitro,
přivítej s radostí zítřejší jitro,
ať život všech tak smutný není,
ať bolest upadne v zapomnění,
ať najde každý své štěstí které hledá,
ať závist v každém z nás pomine bledá,

Opatruj lásku, a soudržnost rodiny,
o níž píší tak pěkně i Brodské noviny,
ať den nový se každý z vás, po noci s ránem usměje, jak krásný je život,
v němž žije Naděje!
<<<>>>

Za truchlící rodinu :

manželka
dcera Jarmila s rodinou
Ježíš Kristus mohl zachránit ten oktilión ato
mů svého těla a učinit lehký kompromis s ďáb
lem. Mohl odvolat svá tvrzení a popřít své činy
před Pilátem, který by jeho spolupráci uvítal s
otevřenou náručí impéria. Mohl podlehnout ná
hlým pochybám na kříži a projevit se obyčejným
ztraceným smrtelníkem.
Nic podobného Ježíš Kristus však neučinil.
Proto se dočkal Vzkříšení a zůstal provždy pří
kladem Syna Člověka a Boha.
Není většího příkladu Víry. Naděje a Lásky.
A nikdy nebude většího svátku než je Vzkří
šení.

syn Václav
Ä

dcera Libuše s rodinou

O

vnoučata a pravnoučata
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