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Abstrakt 

Bakalářská práce „Věrná stráţ 1946 - 1948, týdeník Svazu Čechů z Volyně“ 

popisuje vývoj zájmového časopisu volyňských Čechů v jeho prvních třech ročnících. 

Práce se v úvodu zabývá dějinami volyňských Čechů – odchodem z českých zemí, 

ţivotem ve volyňské části Ukrajiny a poválečnou reemigrací do Československa. Hlavní 

část zachycuje vznik nepolitické a nadstranické organizace Svazu Čechů z Volyně a 

jeho oficiálního periodika jako reakce na aktuální potřeby Čechů, kteří se po 2. světové 

válce vrátili do Československa.   

Zaměřuje se především na obsah časopisu, profil pravidelných rubrik, 

nejdůleţitější témata probíraná na jeho stránkách (reemigrace, osídlování a adaptace) a 

významná výročí z pohledu volyňské menšiny (vypálení Českého Malína a bitva na 

Dukle). Zdůrazňuje jeho nenahraditelnou roli jako zdroje důleţitých informací pro 

Volyňské.  

Práce dále sleduje to, jak Věrná stráţ informovala o připravovaných volbách v 

roce 1948 a postoji, jaký zaujala po událostech v únoru 1948. Snaţí se také nastínit 

tematické změny, ke kterým docházelo během roku 1948. Krátce se věnuje i posledním 

čtyřem ročníkům, kdy ubývá platících čtenářů a úroveň celého periodika se výrazně 

sniţuje.  

 

Abstract 

This disertation called „Loyal Guard in years 1946 to 1948, a weekly magazine 

of the Association of the Czechs from Volhynia“ describes  the development of the 

interest magazine of the Czechs from Volhynia in its first three years. The paper shortly 

portrays the history of the Czech from Volhynia - departure from the czech country, 

their lives in Volhynian part of the Ukraine a postwar re-emigration to the 

Czechoslovakia.  



 

 

Main part of the disertation centers on establishing nonpolitical and nonparty 

organisation called the Association of the Czech from Volhynia and its official 

magazine as a reaction to the topical problems of the Czechs who returned  after the 

World War Two. It focuses on the content of the magazine, the profile of its regular 

sections, the most important subjects it printed (re-emigration, settlement a adaptation) 

and major anniversaries of the Czech from Volhynia (the burn-out of Český Malín, the 

battle of Dukla).  

The paper emphasized its irreplaceable part as a source of important news in the 

lives of the Czechs From Volhynia. It follows the how Loyal Guard informed on the 

subject of the oncoming eletions in 1948 and the stand it took after the events in 

February 1948.  It also tries to outline the topical changes that ocurred during the year 

of 1948. The disertation also shortly centers on the four last years of the existence of the 

magazine when we can see the decrease of the paying subscribers and the decline of the 

standards.             
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ÚVOD 
Politický i společenský vývoj v Československu těsně po 2. druhé světové válce 

je z dnešního pohledu velice zajímavým předmětem studia. Měsíce následující 

po osvobození republiky představovaly velice vhodnou dobu pro vznik nových periodik 

a obnovení těch, které v době okupace nemohly vycházet.  

Jedním z nově vydávaných časopisů byla i Věrná stráţ. Tento týdeník Svazu 

Čechů z Volyně měl na rozdíl od jiných periodik velice specifické cíle – řešení otázek 

menšiny volyňských Čechů, nejen vojáků, kteří do republiky přišli v květnu 1945 

s 1. československým armádním sborem pod vedením generála Ludvíka Svobody, ale i 

jejich rodin, jeţ zůstaly na Volyni. Soudobý tisk poskytuje velmi důleţité, třebaţe 

subjektivní, svědectví o dané době, v tomto případě sleduje (alespoň v prvních letech 

své existence) v mnohých ohledech nejistou situaci nejpočetnější komunity, která se kdy 

v českých dějinách navrátila do vlasti svých předků. 

Svou práci jsem rozdělila do tří tematických celků (pěti kapitol). V úvodní 

kapitole se budu krátce věnovat obecné historii volyňských Čechů, zejména jejich 

návratu do Československa. Zmíním se o etapách reemigrace a zaměřím se i na její 

důvody. Dále mě bude zajímat vznik Svazu Čechů z Volyně jako původně nepolitické a 

nestranické organizace. 

V hlavní části (kapitoly 2 – 4) bych se chtěla zaměřit na vznik periodika, 

na deklaraci jeho cílů a okrajově i na sloţení redakce periodika. Podrobně se budu 

zabývat prvními třemi ročníky Věrné stráţe vycházejícími v letech 1946 – 1948. 

V prvních dvou ročnících si budu všímat zejména otázky reemigrace a osídlování 

volyňských Čechů (jednání o provedení reemigrace a její průběh, informace o špatných 

postupech při osídlovaní volyňských Čechů, vnímání volyňských Čechů jako nové 

sloţky obyvatelstva), důleţitých témat, jeţ se Volyňských týkala (právní předpisy 

upravující jejich postavení), mediálního obrazu významných výročí této menšiny 

(vypálení Českého Malína, bitva na Dukle) a také osobnosti generála Svobody, jehoţ 

osoba měla pro volyňské Čechy velký, částečně i symbolický, význam. Ve čtvrté 

kapitole bych se chtěla soustředit na rok 1948, který byl jak pro Československo, tak i 

pro Věrnou stráţ zlomový; dochází k postupné tematické proměně časopisu a také 

úbytku platících předplatitelů. 

Závěrečná část shrne další existenci periodika od ledna 1949 do jeho zániku 

na konci roku 1952. Toto období se neslo ve znamení dalšího úpadku časopisu, poklesu 

oblíbenosti mezi čtenáři, přebírání článků z polských a sovětských médií, orientací 
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na slovanskou kulturu. Jednou ze zásluţných činností Věrné stráţe (a také Svazu Čechů 

z Volyně) byla snaha shromáţdit materiál ke zpracování rozsáhlých dějin volyňských 

Čechů a vydávání seznamů přesídlených volyňských Čechů.     

          

1 Volyňští Češi – menšina v poválečném Československu 

Během 2. poloviny 19. století odcházely stovky českých rodin z tehdejšího 

Rakouska-Uherska do Volyňské gubernie na území carské Rusi. Emigrace na dnešní 

území Ukrajiny představovala alternativu k vystěhovalectví do Spojených států 

amerických, pro některé to byla přijatelnější varianta z mnoha důvodů – menší náklady 

na cestu, blízkost slovanské kultury apod.  

 Po zrušení nevolnictví v roce 1861 a potlačení polského povstání o dva roky 

později bylo na Volyni k prodeji velké mnoţství půdy a lesů, a to za velice výhodné 

ceny
1
. Příslib vlastního hospodářství lákal zejména drobné zemědělce a bezzemky, ale i 

další. Emigraci podporovali jak osobnosti české politické scény (např. František 

Palacký), tak i ruský car Alexandr II. Rakousko-uherský reţim se k otázkám jakékoli 

emigrace stavěl negativně.  

Podle prvního ruského sčítání lidu v lednu 1897 ţilo na Volyni celkem 27 670 

Čechů, z toho 92 % mělo ruské občanství, ostatní si ponechali rakouské občanství
2
. Češi 

do reemigrace po 2. světové válce proţili na Volyni bezmála osmdesát let
3
, přesto si 

v prostředí nové vlasti dokázali uchovat svou kulturu i mateřský jazyk.      

       

1.1 Etapy reemigrace volyňských Čechů 

První volyňští Češi, kteří se do Československa vrátili po 2. světové válce, patřili 

k 1. československému armádnímu sboru pod vedením generála Svobody. Na začátku 

roku 1944 se k této vojenské jednotce, jeţ se formovala v Moskvě, přihlásilo přibliţně 

12 000 Čechů pocházejících z Volyně, bylo mezi nimi i zhruba 420 ţen.
4
 Do sluţby se 

mohli hlásit jedinci ve věku od 17 do 55 let. Nejtěţší zkoušku tato vojenská jednotka 

zaţila během operací v karpatsko-dukelském průsmyku. 

V létě 1945 byli vojáci postupně demobilizováni a dočasně umístěni v Ţatci. 

Okamţitě po ukončení války začal fungovat Prozatímní volyňský akční výbor (PVAV), 

                                                
1 HOFMAN, Jiří: Češi na Volyni (základní informace), s. 6 
2 VACULÍK, Jaroslav: Dějiny volyňských Čechů I. díl (1868 – 1914), s. 28 
3 přibliţně 1868 – 1945-7 
4 HOFMAN, Jiří: Češi na Volyni (základní informace), s. 22 
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jehoţ hlavním cílem bylo vytvořit příznivé podmínky pro politická jednání mezi 

československou a sovětskou vládou o reemigraci Čechů z Volyně do vlasti jejich 

předků. Oficiální jednání mezi oběma vládami bylo zahájeno v červnu 1945 po dohodě 

o odstoupení Zakarpatské Ukrajiny ve prospěch Sovětského svazu.
5
  

Konečná dohoda byla podepsána zmocněnci sovětské i československé vlády 

10. července 1946 v Moskvě a 30. srpna téhoţ roku projednána Národním 

shromáţděním Československé republiky. Smlouva mimo jiné upravovala podmínky 

ţádostí o opci a vlastní reemigraci – mnoţství majetku, který si volyňští Češi s sebou 

mohli vzít, jejich budoucí usídlení a pracovní uplatnění v Československu, daňové 

úlevy apod. Tato fáze by se dala označit jako příprava pro přesun občanů z Volyně. 

K plánovanému přesunu došlo v první polovině roku 1947, do května se podařilo 

přemístit více neţ 33 tisíc lidí
6
. Jejich transport byl zajištěn pomocí ţelezniční dopravy. 

První reemigranty uvítal v Ţatci 8. února 1947 ministr sociální péče prof. dr. Nejedlý. 

Po příjezdu byli volyňští Češi umisťováni do shromaţďovacích středisek v Ţatci, 

v Třemešné a Šumperku (později vznikala i další), kde čekali, aţ budou usídleni. Etapa 

vlastního přesunu trvala pouze 109 dnů
7
. 

Poslední fáze (osídlování, péče o reemigranty a jejich začleňování 

do společnosti) probíhala ještě několik let. S přesností nelze stanovit konkrétní datum, 

kdy byla ukončena.        

  

1.2 Důvody reemigrace 

Situace na Volyni v průběhu 2. světové války nutila volyňské Čechy znovu 

přemýšlet o návratu do vlasti předků. (Myšlenka přesídlení volyňských Čechů zpět 

do vlasti nebyla nová. Uţ kdyţ se Češi usídlovali na území Volyňské gubernie, 

přemýšleli, ţe by se oni nebo jejich potomci na české území vrátili. Po vzniku první 

republiky projednávala s prezidentem Československa toto téma zvláštní delegace 

volyňských Čechů, k uskutečnění reemigrace však došlo aţ po druhé světové válce.)  

Nebyla to jen okupace nacistickým reţimem, který stál za vyvraţděním Českého 

Malína, jedné z nejlépe prosperujících obcí na Volyni, a Michny-Sergejevky. Na druhé 

straně stála sovětská hrozba kolektivizace.  

                                                
5 VACULÍK, Jaroslav: Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech 1945 – 1948, s. 71 
6 VACULÍK, Jaroslav: Dějiny volyňských Čechů III. díl (1945 – 1948), s. 160 
7 HOFMAN, Jiří: Češi na Volyni (základní informace), s. 25 
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Ke konci války začala být další hrozbou na území Volyně Ukrajinská 

povstalecká armáda, známá také pod názvem banderovci (název byl odvozen od jména 

jejich velitele Stepana Bandery). 

Důvodů k reemigraci měli volyňští poměrně dost. Kaţdý autor nebo pamětník i 

kaţdá doba upřednostňuje jiné před ostatními. 

Při projednávání dohody se SSSR o právu na opci v Národním shromáţdění 30. 

srpna 1945 vyzdvihuje vládní návrh zejména nacionální důvod k reemigraci a pocit 

příslušnosti volyňských k Československu, o němţ podali důkaz vojáci během bojů 

zejména v Dukelském průsmyku. Zároveň političtí představitelé povaţovali volyňské 

Čechy za značný hospodářský přínos. 

Vojákům z řad Svobodovy armády byla reemigrace neoficiálně slíbena uţ 

během války. Po květnu 1945 viděli demobilizovaní volyňští Češi i nadále svou velkou 

roli v obraně československého národa proti německému ţivlu (i proto si vybrali 

pro svůj týdeník název Věrná stráţ) a trvali na dodrţení slibu. Současně chápali, ţe 

jejich budoucnost na Volyni je velmi nejistá, a jestliţe chtějí i nadále hospodařit 

na soukromých pozemcích a nebýt součástí kolchozu (či dokonce čelit obvinění 

z kulactví), musí přesídlit jinam.  

 

1.3 Organizace volyňských Čechů – Svaz Čechů z Volyně 

Prozatímní volyňský akční výbor, jenţ fungoval od května roku 1945, začátkem 

roku 1946 nahradil Svaz Čechů z Volyně (SČzV) se sídlem v Ţatci
8
. Svaz Čechů 

z Volyně vznikl jako nepolitická a nestranická organizace, která si kladla za cíl hájit 

zájmů svých členů (obecně všech volyňských Čechů), snaţila se podporovat nemajetné 

členy – především invalidy a rodiny po padlých (získávala pro ně různé formy podpory) 

–, pracovat ke zlepšení hospodářských, kulturních a sociálních podmínek svých členů. 

K této agendě později přibyla i snaha o vyrovnání za majetek zanechaný na Volyni, 

adaptace reemigrantů, ale i udrţení specifické volyňské kultury pro další generace 

(pořádání kulturních olympiád volyňské mládeţe). 28. října 1946 začal svaz vydávat 

časopis Věrná stráţ, aby co nejlépe informoval o záleţitostech týkajících se volyňských 

Čechů.         

V rámci svazu fungoval Kruh přátel volyňských Čechů, jenţ byl charitativně a 

sociálně zaměřený, a zabýval se také vzděláváním volyňských studentů. 

                                                
8
 první valná schůze se uskutečnila 10. února 1946 v Ţatci 
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Koncem roku 1952 přestává vycházet Věrná stráţ (uţ do začátku se 

předpokládalo, ţe bude vycházet jen po několik let), její informativní funkci nahrazuje 

oběţník ve formě letáků. Svaz Čechů z Volyně, který se poté zaměřuje zejména 

na otázku finančního vyrovnání za majetek zanechaný na Volyni, se v březnu 1957 

slučuje se Svazem protifašistických bojovníků. Tato událost v podstatě předznamenává 

jeho postupný zánik.  

Další organizace volyňských Čechů (Sdruţení Čechů z Volyně a jejich přátel) 

vzniká aţ v roce 1990, ta má uţ však velice odlišné cíle.   
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2 Týdeník Věrná stráţ 

Věrná stráţ začala vycházet 28. října 1946, přibliţně pět měsíců po ustanovení 

Svazu Čechů z Volyně, v Ţatci, v sídle první pobočky svazu. Chtěla navázat na odkaz 

předchozích časopisů vydávaných volyňskými Čechy ještě před návratem vlasti jejich 

otců – Hlas z Volyně vydávaný v letech 1926-37 a Krajanské listy, které vycházely 

v letech 1938-39.
9
 

Dohoda mezi ČSR a Sovětským svazem předpokládala, ţe reemigrace bude 

dokončena nejpozději 15. listopadu 1946
10

, avšak jednání o technické stránce přesídlení 

mezi československou a sovětskou stranou neprobíhala dostatečně rychle, aby tento 

termín mohl být dodrţen. Na procesu příprav reemigrace se podílelo zejména 

ministerstvo ochrany práce a sociální péče, ministerstvo zemědělství, zvláštní pozornost 

jí věnoval i ministr národní obrany Ludvík Svoboda, který se jako bývalý velitel nyní 

demobilizovaných volyňských vojáků často účastnil schůzí Svazu Čechů z Volyně, aby 

tlumočil oficiální zprávy československé vlády
11

.  

Zpočátku (v podstatě všechna čísla prvního ročníku) periodikum nevycházelo 

pravidelně. Během druhého ročníku se ustálilo na týdenní periodicitě, pokud bylo 

vydáno dvojčíslo, museli si čtenáři na další vydání časopisu počkat dva týdny. Jedno 

číslo mívalo osm (případně dvanáct) stran, dvojčíslo zabíralo stran šestnáct.  

V roce 1946 vyšla Věrná stráţ celkem šestkrát, z toho ve třech případech se 

jednalo o dvojčísla. Následujícího roku vyšel týdeník čtyřicetkrát, dvojčísel bylo 

v druhém ročníku jedenáct. V roce 1948 byl časopis publikován pětatřicetkrát, z toho uţ 

dokonce sedmnáctkrát se jednalo o dvojčíslo. Dvojčísla vycházela zejména 

při příleţitosti důleţitých událostí či výročí – např. při příjezdu reemigrantů do ČSR, 

sloţení slibu věrnosti republice, výročí vypálení Českého Malína nebo bojů v karpatsko-

dukelském průsmyku. 

První ročník (čísla 1-9) zasílala administrace hromadně do míst, kde byli 

usídlení volyňští Češi, aby se časopis dostal k co nejvíce čtenářům. Od začátku roku 

                                                
9 Jaroslav Vaculík: Dějiny volyňských Čechů 3. s. 120 
10 článek 23. dohody o přesídlení 
11 „Po zahájení schůze a uvítání hostí ujal se slova ministr NO arm. gen. L. Svoboda. Pan ministr řekl v 

úvodu, že nepřišel k nám jako ministr NO, ale jako bývalý velitel, že přišel informovat nás o stavu 

reemigrace našich drahých, vyslechnout naše stížnosti a kde bude možno pomoci. Pan ministr stručně ale 

důrazně a výstižně promluvil o této otázce, ukázal na některé těžkosti formálního rázu, které celou akci 

brzdily, dále na výsledky, kterých bylo dosaženo a ujistil, že není nejmenšího důvodu k jakýmkoli 

pochybnostem. Varoval důrazně před nerozvážným počínáním; poděkoval za vykonanou práci a nabádal 

k trpělivosti.“ viz Zprávy svazu. Věrná stráţ. 28. 10. 1946, 1, 1, s. 9. 
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dostávali Věrnou stráţ uţ jen ti, co se přihlásili jako předplatitelé. Věrnou stráţ odebíral 

například i tehdejší prezident ČSR dr. Edvard Beneš. 

Během prvního roku své existence si Věrná stráţ získala 5 tisíc předplatitelů
12

. 

Cílem administrace bylo do dvou let tento počet zdvojnásobit. To se však nepodařilo 

z velké části i z důvodu nedostatku papíru. Pouze číslo informující o příjezdu prvních 

transportů s reemigranty bylo výjimečně vydáno v 20 tisícovém nákladu
13

.  

    

2.1 Důvody vzniku periodika a jeho tematické zaměření 

Jelikoţ nebyli příslušníci Svobodovy armády po demobilizaci usídlováni pouze 

v jednom okrese, vznikaly postupně v dalších městech a obcích pobočky Svazu Čechů 

z Volyně a časopis Věrná stráţ měl být jejich oficiálním médiem, který měl v prvé řadě 

napomáhat v řešení problémů volyňských Čechů v ČSR, podávat informace o stavu 

reemigrace jejich blízkých a přibliţovat právní, ale i kulturní prostředí jejich nové vlasti. 

Na druhé straně se snaţil přiblíţit volyňskou menšinu občanům ČSR, zejména jejich 

zásluhy v bojích v 2. světové válce. V druhém čísle Věrné stráţe shrnul Jaroslav 

Chudoba, odpovědný redaktor periodika, úkoly, které byly bezprostředně před nimi, 

takto: 

„Ušetříme naše drahé krajany těch obtíží, se kterými jsme se setkávali my, a 

uděláme vše, aby ani oni svou neznalostí poměrů nezavdali příčiny k jakýmkoli 

stížnostem a naopak, aby přispěli k utvoření a upevnění těch nejlepších vztahů mezi 

námi a místním lidem… S přechodem hranic budou reemigranti z Volyně postaveni před 

celou řadu otázek, které pro ně budou nové a nezvyklé. Pomůžeme je zodpovědět. Bude 

také na nás, aby dojem, který si o vlasti svých otců udělají, byl ten nejlepší. Nový život 

v nezvyklém prostředí přinese další a další problémy. Formality. Doklady. Umístění. 

Zapojení do budovatelského programu vlády. I zde se dá velmi mnoho pomoci. Budeme 

uveřejňovat zprávy, rady a pokyny, důležité s hlediska reemigrantů. Budeme odpovídat 

na dotazy. Budeme hlásit volná místa v zemědělství a živnostech, v zestátněném 

průmyslu i v soukromém podnikání.“
14

 

Věrná stráţ na svých stránkách sledovala pokroky československo-sovětské 

reemigrační komise, která na Volyni v listopadu a prosinci roku 1946 prováděla opční 

řízení, radila v otázkách získání prozatímního občanství, přinášela první zkušenosti 

                                                
12 VACULÍK, Jaroslav: Dějiny volyňských Čechů 3. str. 120 
13 DUŠEK, Jindřich. Dva roky věrné stráţe. Věrná stráţ. 28. 10. 1948, 2, 41-42, s. 4 
14 CHUDOBA, Jaroslav. Věrná stráţ – její poslání a úkoly. Věrná stráţ. 30. 1. 1952, 7, 2, s. 1 
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bývalých vojáků 1. československého zahraničního sboru s osídlováním a přidělováním 

zemědělských usedlostí a ţivností.  

Kdyţ v posledním roce existence časopisu vzpomínala redakce na úkoly a 

poslání, které byly na začátku jeho vydávání, vyzdvihovala zejména svou 

nezastupitelnou informativní funkci. „Volyňští Češi, příslušníci čs. zahraniční armády 

z SSSR, byli po demobilisaci osidlování v pohraničních okresech Čech a Moravy. 

Přicházeli do nového, neznámého prostředí za neobvyklých poměrů a za těžkých 

podmínek. Nebyli o těchto poměrech a o novém prostředí informováni s přístupného 

pro ně hlediska vlastních potřeb, zájmů a povinností způsobem, kterého bezesporu 

vyžadovala jejich odlišná mentalita.“
15

 

Svaz Čechů z Volyně díky týdeníku lépe organizačně zvládal různé akce a 

oslavy, hlavně také uskutečňoval sbírky na podporu sociálně slabých krajanů, informace 

o všech přispívajících s poděkováním za jejich štědrost zveřejňoval v rubrice Zprávy 

svazu.      

 

2.2 Redakce Věrné stráţe 

Odpovědným redaktorem Věrné stráţe byl od jejího počátku v říjnu 1946 aţ 

do posledního vydání v prosinci roku 1952 Jaroslav Chudoba. Redakce neměla mimo 

něj a administrátora Jindřicha ţádné stálé členy, o to více měla externích 

spolupracovníků. Původně byl jedním z nich například Josef Foitík, který se angaţoval 

jiţ v časopisech Hlas z Volyně a Krajanské listy vycházejících na Volyni, na konci roku 

1947 nastoupil do redakčního kruhu jako posila natrvalo a podílel se na přípravách 

plánovaného rozšíření následujícího roku.   

Původně se předpokládalo, ţe se vytvoří systém, kdy kaţdá pobočka Svazu 

Čechů z Volyně bude podávat informace o své činnosti a událostech ve svém okrese. 

Bohuţel k tomu nikdy nedošlo, a tak časopis otiskoval třeba i články převzaté z jiných 

periodik – často např. ze Svobodného slova, Rudého práva, Obrany lidu či Ţateckých 

novin. Krátce se objevovaly v rubrice Co se o nás píše. 

Redakce vyzývala své čtenáře, aby do Věrné stráţe přispívali svými dopisy, 

názory či vzpomínkami na ţivot na Volyni. Někdy byly uveřejňovány pod jmény 

autorů, jindy byly označovány pouze iniciálami či zkratkami. Velmi častým 

                                                
15 CHUDOBA, Jaroslav. Věrná stráţ – její poslání a úkoly. Věrná stráţ. 30. 1. 1952, 7, 2, s. 1 
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přispěvatelem do týdeníku byl např. i Ludvík Svoboda, který se pravidelně vyjadřoval 

k otázce volyňských Čechů při příleţitostech významných událostí a výročí. 

Pro některé měla na stránkách časopisu nezastupitelnou roli i poezie volyňských 

básníků Josefa Tomana a zejména Jířího Rébla-Volyňského.        

V listopadu 1948 zaměstnávala redakce a administrace Věrné stráţe celkem 

5 osob. A to vedoucího redaktora, redaktorského eléva, účetního, administrativní a 

pomocnou kancelářskou sílu.
16

 

 

2.3 Hlavní rubriky 

Zpočátku nebyla Věrná stráţ příliš organizovaná do rubrik. Od prvního čísla se 

čtenáři setkávali s rubrikou Zprávy svazu, která obsahovala informace o schůzích Svazu 

Čechů z Volyně, často i informace o pozitivním přijetí VS mezi Volyňskými, 

upozornění členům svazu, úryvky z dopisů od čtenářů, blahopřání, informace 

o pořádaných akcích či oslavách, základní informace o přípravě reemigrace. Ze začátku, 

neţ se vyhranily další rubriky, se zde otiskovaly prosby o pomoc s hledáním 

pohřešovaných osob, poděkování za dary na Malínský fond, informace o kulturních 

akcích, o vylučování členů ze SČzV, informace o kurzech pro učitele, o nutných 

kurzech, které musí volyňští Češi absolvovat, aby mohli vykonávat stejnou činnost jako 

na Volyni. Dále také zprávy o podávání ţádostí o bytové zařízení, informace o okamţité 

finanční pomoci pro vdovy, o pracovních příleţitostech, oznámení o sňatcích, informace 

o výměně poukázek na rubly za koruny, které provádělo ministerstvo sociální péče. 

Od 5. prosince 1946 vycházely Zprávy svazu jako součást rubriky Volyňský 

zpravodaj, tím došlo k diferenciaci dalších podrubrik. Zprávy svazu se nadále zabývaly 

jen agendou Svazu Čechů z Volyně, otiskovaly zprávy valných schůzí, zabývaly se 

aktuálními otázkami reemigračního procesu či finanční pomocí sociálně slabým 

invalidům, vdovám a sirotkům.  

Nově se objevila rubrika Náš žalov, které obsahovala oznámení o úmrtí a krátké 

nekrology volyňských Čechů.  Naproti tomu rubrika Vzpomínáme slouţila 

k připomenutí Volyňských, jeţ zemřeli během 2. světové války, ať uţ na Němci 

okupované Volyni nebo přímo v bojích ve Svobodově armádě. Různé nebo taky někdy 

Drobné zprávy se zabývaly nejrůznějšími tématy od zpráv církevních organizací aţ 

po články o přípravách na sokolský slet. 

                                                
16 Zpráva o činnosti SČzV. Věrná stráţ. 24. 11. 1948, 3, 45-46, s. 5-6 
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Malý oznamovatel uveřejňoval oznámení o sňatku nebo třeba také pracovní 

nabídky či nabídky volných ţivností pro volyňské Čechy. Za přispění rubriky Hledáme 

se snaţili čtenáři zkontaktovat příbuzné a známé, od kterých se v průběhu reemigrace 

z nejrůznějších důvodů odloučili. 

V průběhu roku 1947 přibývaly další rubriky, jednou z nich byla například i ta 

s názvem Co budeme čísti?, přinášející krátké recenze na nově vycházející knihy, 

zejména historické i nebo beletrie s tématem 2. světové války, nemuselo se nutně jednat 

o knihy s volyňskou tematikou. 

Zpočátku Tribuna volyňské mládeţe přinášela informace pro studenty 

o moţnostech ubytování v místě jejich studia, o kulturních akcích
17

 a zájezdech 

pořádaných pro mládeţ, o moţnostech ţádat si o sociální stipendia z Malínského fondu. 

Měla být platformou pro nově zaloţený odbor mládeţe při Svazu Čechů z Volyně. 

V roce 1948 rubriku nahradila jiná s velmi podobným názvem – Tribuna 

mladých, která se snaţila více propagovat slovanské myšlenky. V den výročí vypálení 

Českého Malína si tento pro Volyňské důleţitý historický mezník připomněla v tryzně 

Requiem za Malín, z pera častého přispěvatele Václava Ţidlického, stejně vzpomínala 

po smrti Edvarda Beneše na oblíbeného prezidenta. Oproti Tribuně volyňské mládeţe, 

Tribuna mladých otiskovala jeden hlavní článek vztahující se vţdy tématem k aktuální 

události či výročí a pak případně další kratší zprávy. Varovala třeba i před moţným 

negativním vlivem jazzu, neboť pochází z úplně jiného kulturního prostředí, mládeţ by 

se prý měla zasluhovat o udrţování kultury vlastní země a ne přejímat cizí
18

.    

Další rubrikou, která se objevila na v únoru roku 1948, byl Náš zemědělec. 

Věnovala se zemědělské tematice, v čísle z 6. února 1948 pojednávala např. o chovu 

„národního králíka“ českého strakáče, jindy zase o umělém hnojení
19

. Článek radil, jak 

postupovat při výběru hnojiv a jak nebýt „nemístně šetrný“ při jejich pouţívání a 

kombinování.  

Všechny rubriky kromě Volyňského zpravodaje obsahujícího Zprávy svazu 

vycházely nepravidelně, často se taky střídaly různé názvy pro články podobného 

tematického zaměření
20

.      

 

                                                
17 např. 29. listopadu 1947 uspořádal Soubor volyňské mládeţe Večer slovanské vzájemnosti pod názvem 

„Zpíváme a tančíme – kdyţ je třeba válčíme“ 
18 Jazz – ano nebo ne? Věrná stráţ. 12. 11. 1948, 3, 43-44, s. 15 
19 ŠIRC, V. O tom umělém hnojení. Věrná stráţ. 6. 2. 1948, 3, 4-5, s. 13 
20 Náš zemědělec byl tematicky shodný s Hospodářskou hlídkou apod. 
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3 Říjen 1946 aţ prosinec 1947 na stránkách Věrné stráţe 

Jelikoţ Věrná stráţ slouţila jako zájmový časopis Svazu Čechů z Volyně, 

musela být tematicky zaměřená na potřeby reemigrantů. První dva ročníky se nesly 

v duchu informací o reemigraci, osídlování a adaptaci volyňských Čechů v novém 

prostředí. Redakce věnovala velkou pozornost snaze učinit přechod Volyňských 

do nového kulturně-politického prostředí co nejjednodušší. Uveřejňovala plná znění 

zákonů, které se jich týkaly, poskytovala jejich výklad a další uţitečné rady.   

 

3.1 Nejdůleţitější témata 

 

3.1.1 Reemigrace – její organizace a průběh 

Reemigrace byla v prvních měsících existence Věrné stráţe nejdůleţitějším 

tématem. Redaktoři časopisu si jako jeden z hlavních úkolů stanovili pomoc nově 

příchozích, jejich co nejsnadnější adaptaci v prostředí Československa. Kdyţ na začátku 

února přijeli první reemigranti, Věrná stráţ o tom samozřejmě podrobně informovala. 

Ještě před tím však líčila pocity nesplněných očekávání demobilizovaných vojáků, kteří 

doufali, ţe jejich příbuzní budou o Vánocích jiţ s nimi. „Po třetí slavíme vánoce sami. 

Bez hřejivého a plného štěstí rodinného prostředí, bez něhož kouzlo vánočního stromku 

se stává přeludem, který zmizí dřív, než může potěšit a zanechává v duši neukojené 

touhy, žal a bolestné vzpomínky.“ 

29. ledna 1947 odjel první vlak s volyňskými reemigranty z Dubna, 4. února 

přejel československé hranice, 5. února Volyňské vítal ministr národní obrany Ludvík 

Svoboda v Košicích a o tři dny později se jim dočkalo slavnostního uvítání v Ţatci.  

Volyňští Češi přijíţděli s očekáváním splnění slibů, ke kterým se ČSR zavázala 

v dohodě se Sovětským svazem. Reemigranti měli být například v letech 1946 a 1947 

osvobozeni od daní i od povinných naturálních dávek. 

Po příjezdu směřovali reemigranti do reemigračních středisek, kde čekali na 

osídlení. Kvůli chybám v komunikaci však docházelo i k případům, kdy bylo před 

odjezdem z Volyně některým československými vojáky doporučeno, aby nejezdili 

s transportem aţ do reemigračních táborů, pokud mají příbuzné, u kterých by mohli na 

nějakou zůstat. O těchto případech Věrná stráţ informovala a před podobným 

počínáním několikrát varovala. Reemigranti tímto způsobem nevědomky unikali 

evidenci i následné péči a doba, kterou čekali na usídlení, se prodlouţila.  
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Městské národní výbory a všechny instituce podílející se na reemigračním 

procesu doporučovaly nově příchozím Věrnou stráţ jako nejlepší ucelený zdroj 

informací o všech právních úpravách a předpisech, protoţe jednotlivé články aparátu 

vytvořeného československou vládou pro hladký průběh této akce ne vţdy fungovaly 

bez problémů. 

 

3.1.2 Osídlování volyňských Čechů 

Osidlovací fáze, která následovala po reemigraci Volyňských, přinesla velké 

mnoţství zmatků. Přestoţe mělo být v pohraničí po odsunu sudetských Němců dost 

zemědělských usedlostí a domů, do nichţ by se nově příchozí občané mohli ihned 

nastěhovat, často docházelo k tomu, ţe budovy rezervované pro volyňské Čechy osídlil 

uţ někdo jiný, například českoslovenští občané z „vnitrozemí“, nebo z technických 

důvodů naprosto nevyhovovaly. Příslušníci Svobodovy armády a účastníci 

partyzánského odboje měli mít zajištěno právo na tzv. přednostní osídlení. Avšak 

stávalo se, ţe získali dekret na určitou ţivnost či zemědělskou usedlost, kterou si uţ 

zabral někdo jiný. Věrná stráţ přinášela příběhy takto ukřivděných. Ty ukazovaly, ţe 

jednotlivé úřady starající se o osídlení špatně spolupracují s místními samosprávami, 

které v některých případech osidlují domy přidělené Volyňským „protekčními“ 

spoluobčany: 

„Předseda v Měcholupech p. Kindl se nějakým způsobem dověděl, že o domek je 

zájemce a den před příchodem vdovy domek osídlil – přes zákaz min. zem. a 

osidlovacího úřadu, že veškeré osídlování mimo vol. Čechů je zastaveno – nějakým 

protekčním děckem.“
21

 

V některých případech přinesla medializace konkrétního problému jeho rychlejší 

vyřešení. Svaz Čechů z Volyně také v čísle z 28. února 1947 vyzval všechny osídlené 

volyňské Čechy, aby jim hlásili „jména neoprávněných, národně a politicky 

nespolehlivých, trestaných, nekvalifikovaných uchazečů o příděl půdy a přídělců 

v pohraničí“
22

, dále „všechna smíšená manželství (ve městech také) a všechny osoby 

národnosti německé, kterou jsou dosud v pohraničí“
23

, dokonce „i případy, kdy jedna 

                                                
21 CHUDOBA, Jaroslav. Tohle není hezké! Věrná stráţ. 9. 5. 1947, 2, 18, s. 3 
22 Výzva. Věrná stráţ. 28. 2. 1947, 2, 8, s. 6 
23 tamtéţ 
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osoba má více nár. správ, majetek jiný, kdy členové jedné rodiny obsadili více 

zemědělských usedlostí, případy špatného hospodaření (důkazy) a podobné“
24

. 

Během let 1947 aţ 1948 informovala Věrná stráţ o náhradách za přidělený 

majetek i o slevách z těchto plateb, které pro Volyňský vymohl SČzV.    

 

3.1.3 Adaptace volyňských Čechů v ČSR 

Podle dohody se Sovětským svazem měl být příchod do nové vlasti Volyňským 

co nejvíce usnadněn. Měli jim být přidělovány vhodné zemědělské usedlosti, pokud se 

na Volyni ţivili jako zemědělci, případně jiné ţivnosti, pokud měli potřebnou praxi. 

Některá povolání však okamţitě bez dodatečných kurzů vykonávat nemohli.  

Důleţitá byla i otázka, jak řešit situaci nově příchozích volyňských studentů. 

Článek Miroslava Wajse „Kam s volyňskými studenty?“
25

 rozebíral výnos ministerstva 

školství a osvěty o zařazování ţáků, kteří dříve navštěvovali cizozemskou školu, 

na školy české a slovenské. Připomínal také řešení rozdílů v osnovách: „Poněvadž pro 

rozdíly v osnovách nebyly probírány na cizozemské škole všechny předměty, kterým se 

vyučuje u nás, může být z takových předmětů povolen odklad klasifikačních zkoušek 

do konce školního roku 1946/47, prakticky do konce srpna 1947. To se týká především 

češtiny.“
26

 

Svaz Čechů z Volyně pro rychlejší adaptaci studentů zorganizoval doplňovací a 

rekreační školu volyňské mládeţe, která se konala v dnech 14. července aţ 17. srpna 

1947 v Jesenici. Tento pobyt měl nejen pomoci studentům doplnit mezery ve vzdělání, 

ale měl také poskytnout příleţitost ke kulturnímu a sportovnímu vyţití. 

 

3.1.4 „Očista pohraničí“          

Velkým tématem ve Věrné stráţi byla otázka odsunu sudetských Němců 

z pohraničí. Negativní zkušenost s německými vojáky z obou světových válek 

zanechala nejen v obyvatelích Sudet, ale i ve Volyňských pochopitelnou nedůvěru a 

často nevraţivost vůči německému ţivlu. Svaz Čechů z Volyně dokonce několik svých 

členů vyloučil za udrţování poměru s Němkami, zároveň tito bývalí vojáci ztratili nárok 

na přednostní usídlení. V rubrice Volyňský zpravodaj z 21. února 1947 SČzV upozornil, 

                                                
24 Výzva. Věrná stráţ. 28. 2. 1947, 2, 8, s. 6 
25 WAJS, Miroslav. Kam s volyňskými studenty? Věrná stráţ. 28. 3. 1948, 2, 12, s. 5 
26 WAJS, Miroslav. Kam s volyňskými studenty? Věrná stráţ. 28. 3. 1948, 2, 12, s. 5 
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ţe bude postupovat stejně, vyskytnou-li se případy, kdy by volyňský Čech chtěl zaţádat 

o povolení k sňatku s Němkou.  

Odsuny sudetských Němců byly označovány nejen jako spravedlnost, ale také 

jako „nutnost v zájmu příštího míru“
27

.   

Na stránkách Věrné stráţe se také polemizovalo o významu slova antifašista. 

Článek „O antifašistech“
28

 vzbudil velké ohlasy. Autor skrývající se pod zkratkou ner. 

zašel ve svém názoru na Němce aţ tak daleko, ţe tvrdil, ţe slovo antifašista je 

„vynálezem porevolučního pohraničí, kdy za uvedené označení se skrylo mnoho 

pochybných Němců“
29

. V dalším svém článku uveřejněném o dva měsíce později
30

 jen 

zalitoval, ţe „Věrná stráž je časopisem zájmovým, který musí míti určité ohledy k 

občanům jiných názorů ideových“
31

.    

Týdeník varoval před působením tajných nacistických organizací na území 

Československa a před vznikem spolků, které měly zastupovat zájmy sudetských 

Němců a ţádat reparace od ČSR či dokonce návrat sudetských Němců do pohraničí. 

V podobně zaměřených článcích byl zřetelný velice negativní postoj ke všem Němcům 

a obavy z dalších moţných válečných konfliktů. 

     

3.2 Generál Ludvík Svoboda a Volyňští 

Generál Ludvík Svoboda a zvláště jeho jméno mělo na Volyni za druhé světové 

války poněkud mytický charakter. Jaroslav Chudoba při příleţitosti Svobodových 

51. narozenin v úvodníku Věrné stráţe píše: 

„Mnoho lidí se domnívalo, že gen. Svoboda se jmenuje jinak. A to proto, že jeho 

jméno připadalo mnohým jako personifikace pojmu, který je nám tak drahý. Proto, že 

jeho jméno bylo tak úzce spjato s činností, jejíž výsledkem je svoboda Československé 

republiky.“
32

 

Na začátku roku 1944, kdy se začali Volyňští hlásit do armády, byla na Volyni 

oblíbená fráze se Svobodou za svobodu. Právě generál Svoboda poprvé, i kdyţ 

neoficiálně, přislíbil volyňským Čechům za účast v boji proti Německu moţnost návratu 

do vlasti jejich otců. Po zahájení vydávání Věrné stráţe do tohoto periodika často 

přispíval, přibliţoval stanovisko vlády k reemigraci i její průběh.   

                                                
27 HLAVÁČEK, R. Jací jsou dnešní Němci? Věrná stráţ. 16. 4. 1947, 2, 14-15, s. 3 
28 O antifašistech. Věrná stráţ. 25. 7. 1947, 2, 29-30, s. 8 
29 tamtéţ 
30 26. září 1947 
31 Buďme na stráţi. Věrná stráţ. 26. 9. 1947, 2, 38, s. 3 
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Ministr národní obrany Svoboda vystupoval i na sjezdech reemigrantů, kde 

zdůrazňoval povinnosti republiky vůči zahraničním vojákům: „Nemohu nevzpomenouti 

velikých obětí českých krajanů z Volyně, kteří sami dali čs. armádě v SSSR na 12.000 

bojovníků, mezi nimiž bylo na 600 žen. Bez jejich pomoci bychom na zahraniční frontě 

nikdy nedocílili tak velkých úspěchů vojenských a politických. Patří jim za to náš 

upřímný dík a trvalá vděčnost celého národa! Republika nesmí dopustit, aby se špatně a 

nespravedlivě odvděčila vůči těm, kteří za války pro republiku bojovali a kteří pro naši 

svobodu tolik obětovali! Byla by to veliká křivda a nespravedlnost, za niž máme všichni 

odpovědnost a která by se nám v budoucnu zle vyplatila!“
33

 

Věrná stráţ vzpomínala i na osudy manţelky generála Svobody Ireny 

za nacistické okupace
34

, ta byla po odchodu svého muţe do Polska pronásledována 

gestapem a musela se i se svou dcerou ukrývat u příbuzných a známých, syn 

Svobodových byl zatčen a popraven. 

Postava generála Svobody byla v týdeníku mnohdy ikonizována a porovnávána 

s největšími osobnostmi československého národa. „Věříme, že důvěru presidenta 

republiky, vlády a důvěru „otce“ volyňských Čechů, ministra nár. obrany arm. gen. 

L. Svobody zachováme a že splníme všechna očekávání,“
35

 psal Jaroslav Chudoba 

v úvodníku při příleţitosti skládání slibu věrnosti republice.  

 

3.3 Významná výročí z pohledu volyňských Čechů 

I kdyţ se dějiny Čechů na Volyni počítají pouze na desetiletí (téměř 80 let), 

nebylo toto období chudé na události. Volyňské stejně jako celou Evropu výrazně 

ovlivnily dvě světové války. Do roku 1914 byly pro volyňské Čechy důleţité spíše 

události odehrávající se v jednotlivých osadách, jejich vnímání sebe sama jako jednotné 

menšiny zasazené v prostředí cizí země nebylo tak výrazné jako příslušnost k místní 

komunitě.  

Po skončení 1. světové války někteří poprvé vyjádřili své přání vrátit přestěhovat 

se do nově zformované Československé republiky. Několik rodin návrat uskutečnilo, 

                                                                                                                                          
32 CHUDOBA, Jaroslav. Gen. Svoboda a volyňští Češi. Věrná stráţ. 5. 12. 1946, 1, 5, s. 1 
33 Pan ministr Svoboda na sjezdu reemigrantů v Praze dne 27. října 1946. Věrná stráţ. 5. 12. 1946, 1, 5, 

s. 2 
34 Odváţná rodina skrývala ţenu gen. Svobody. Věrná stráţ. 6. 2. 1948, 3, 4-5, s. 9 
35 CHUDOBA, Jaroslav. Tak slibujeme! Věrná stráţ. 25. 7. 1947, 2, 29-30, s. 1 
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avšak jednali z vlastního popudu, tato reemigrace nebyla dohodnuta politickými 

představiteli zúčastněných stran
36

.  

2. světová válka, zejména vypálení obce Český Malín, přinesla posílení 

komunity Čechů na Volyni, jednotnou identitu menšiny posílily i záţitky vojáků na 

frontě, zejména pak bitva na Dukle, během které zahynulo na šest a půl tisíce 

příslušníků 1. československé zahraniční armády, z velké části právě z řad Volyňských.  

      

3.3.1 Historie Českého Malína na Volyni 

Osadu Český Malín zaloţily v roce 1871 rodiny, které na Volyň přišly 

z Lounska, Ţatecka a Rakovnicka. Přes těţké začátky, kdy nově příchozí museli 

překonávat nedůvěru místního obyvatelstva, začala obec poblíţ Dubna vzkvétat a stala 

se jednou z nejpříkladnějších českých komunit na Volyni. Velkou devízou osady byla 

cihelna, díky níţ Malínští nejen zvelebovali svou obec, výroba důleţitého stavebního 

materiálu poskytovala významný předmět obchodu s vnějším světem. Třebaţe roku 

1894 po vydání zákona, který zakazoval katolíkům koupi pozemků, byli volyňští 

z Malína nuceni alespoň formálně přestoupit na pravoslaví, většina z nich i po té 

dodrţovala některé katolické tradice, které si přivezli z bývalé vlasti.  

Do ţivota osady citelně zasáhla 1. světová válka, někteří obyvatelé byli povoláni 

na frontu a rakouská armáda prošla Českým Malínem hned dvakrát. Poprvé se jednalo 

zejména o vojáky české národnosti, ti se k místním chovali slušně. Podruhé však přišel 

pluk Maďarů a Němců, kteří z obce těţili všemoţné zásoby. Situace se vyhrotila 

začátkem října 1915, kdy Rakušané vystěhovali obyvatele Malína z jejich domovů 

s odůvodněním, ţe se fronta nebezpečně přibliţuje jejich vesnici. Zpět se mohli vrátit aţ 

v březnu 1918. Situace v této části Volyně se uklidnila aţ po uzavření míru mezi 

Polskem a SSSR, po němţ se Malín dostal do polské sféry vlivu. 

Meziválečné období přálo jak opětovnému rozmachu zemědělství, ale i kultury – 

v Českém Malíně byla zaloţena jedna z prvních odboček spolku Česká matice školská, 

který měl podporovat rozvoj školství na Volyni, Malínští se dokonce dočkali vlastní 

knihovny. 

Situace se opět zkomplikovala po uzavření Mnichovské dohody na podzim roku 

1938 a pak ještě více v létě následujícího roku, kdy Německo vyhlásilo Polsku válku. 

Po poráţce Polska přišla na Volyň Rudá armáda a opět nastalo trochu klidnější období. 

                                                
36vyjednávání se ukázalo být náročné, protoţe v té době byla Volyňská gubernie rozdělena do několika 

sfér vlivu  
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To však definitivně skončilo vstupem SSSR do války s Německem a postupem fronty 

na Ukrajinu. Německá armáda prošla Volyní, usadila se tam a vyuţívala jejího zázemí 

pro zásobování svého vojska. Veškerý kulturní ţivot v Malíně se zastavil. A nejen to. 

Němcům se podařilo proti sobě navzájem poštvat jednotlivé národy na Volyni, zejména 

Ukrajince proti Polákům. Česká menšina se ocitla v roli pozorovatele a čekala na další 

průběh války. 

13. července 1943 uskutečnilo Německo svůj delší dobu připravovaný plán – 

zničení Českého Malína
37

. Po dílčích poráţkách na východní frontě a po zničení 

několika ukrajinských a polských vesnic obrátila německá armáda svou pozornost také 

na volyňské Čechy. Na rozdíl od vypálení českých vesnic Lidic a Leţáků se v případě 

zničení Českého Malína nejednalo o ţádnou odvetnou akci, spíše naopak. Němci chtěli 

volyňské Čechy zastrašit a zároveň je poštvat proti Polákům a Ukrajincům. Malínské 

zkázy se totiţ účastnili i kolaboranti polské a ukrajinské národnosti. 

Němci zavraţdili 104 muţů, 161 ţen a 105 dětí do 14 let, 4 další Čechy z jiných 

osad, kteří v té době pobývali na území Malína, a 26 Poláků, v Michně-Sergejevce 

(Ukrajinském Malíně) přišlo toho dne o ţivot 123 obyvatel.  

V této tragédii mnozí viděli jeden z důvodů, proč se volyňští Češi v tak velkém 

počtu přihlašovali na začátku roku 1944 do 1. československé brigády. Generál Ludvík 

Svoboda vzpomínal na motivaci Volyňských takto: 

„Věděli jsme, že v Rovenské oblasti, středisku české menšiny na Volyni, žijí Češi, 

jejichž přáním bylo vrátit se do rodné země a cestu do staré vlasti pomáhat vybojovat se 

zbraní v ruce. Věděli jsme, že volyňští Češi měli své Lidice a Ležáky: Český Malín. Do 

této obce vtrhli 13. července 1943 fašisté, nahnali obyvatele do kostela, školy a stodol a 

barbarsky je upálili. A dřív než celá obec lehla popelem, esesáci vyloupili příbytky a 

všechno cenné sebrali a odvezli. V Českém Malíně bylo bestiálně povražděno 400 

obyvatel – 374 české a 26 polské národnosti. Měli tedy Volyňští koho trestat.“
38

 

 

3.3.1.1 Vzpomínky na Český Malín a uctění jeho památky 

Pozůstalí po obětech z Českého Malína, 23 demobilizovaných vojáků 

ze Svobodovy armády, byli usídleni v obci Frankštát v okrese Šumperk. Uţ od počátku 

se snaţili, aby se obec co nejrychleji přejmenovala na Nový Malín. Tím chtěli uctít 

památku svých příbuzných. V původním názvu obce viděli Volyňští velkou symboliku. 

                                                
37 původně měla být zničena ještě další česká vesnice Moskovština, ta však zkáze unikla 
38 SVOBODA, Ludvík. Z Buzuluku do Prahy. s. 139 
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Jak napsal podporučík Kondratjev do Věrné stráţe: „Do dnešního dne není ta obec 

přejmenována. Dokonce někteří činitelé docela tomu dělají překážky. A tak obec ta 

nadále připomíná kata českého národa a Lidic, protože se jmenuje „FRANKštát“.“
39

 

Přejmenování obce se Volyňští dočkali symbolicky aţ v den, kdy uplynuly 

přesně čtyři roky od tragické události, v ten samý den, kdy Volyňští slíbili věrnost 

republice. Frekvence, s jakou se ve Věrné stráţi objevovaly články o Malínu, se 

samozřejmě s blíţícím výročím kaţdý rok zvyšovala. Záhy si Český Malín vydobyl 

přídomek – Lidice Volyňských Čechů, který autoři pouţívali téměř ve všech článcích 

s touto tematikou.  

V roce 1946 se tomuto tématu nejvíce věnovalo dvojčíslo z 11. července, 

celkově deset z šestnácti stran. Přineslo ukázky z kroniky Českého Malína od pamětníka 

J. A. Martinovského, jeţ zachycují poslední hodiny Českého této obce na Volyni. Věrná 

stráţ také vzpomněla minulé výročí a přinesla projevy ministra národní obrany Ludvíka 

Svobody, předsedy okresního národního výboru v Ţatci Jana Zichy, předsedy 

městského národního výboru v Ţatci Františka Maláta, dr. Františka Karase, 

předsedkyně městského národního výboru v Lidicích Heleny Leflerové a 

J. A. Martinovského při příleţitosti poloţení základního kamene pomníku k uctění 

památky malínských mučedníků v Ţatci. Básník Jiří Rébl-Volyňský připojil svou 

Malínskou tryznu a Vladimír Vacke svou báseň s názvem Bohatýři. 

Dvojčíslo, které vyšlo o čtrnáct dní později, přineslo popis oslav konajících se 

v den výročí v nově přejmenované obci Nový Malín. Zároveň také ale informovalo 

o zhanobení památníku v Novém Malíně, které se událo v noci z 13. na 14. července 

1947. Neznámí pachatelé ukradli urnu s prstí hlíny, jiţ si Volyňští přivezli s sebou 

z vypáleného Českého Malína, a hodili ji do místního potoka. Věrná stráţ přetiskla 

informace o události z olomouckého deníku Volné slovo
40

. Podezření okamţitě padlo 

na sudetské Němce a jejich sympatizanty: 

„Ukazuje se, že v pohraničí se potulují podezřelé, temné živly, které pracují 

nenávistně proti naší svobodě a republice. Není také vyloučeno, že se až sem dostali 

podloudně Němci, odsunutí do říše, ale jedno je jisto, konečně si musíme všichni 

uvědomit, jak horkou a nesmírně důležitou je půda a celé území severní Moravy! Je tu 

třeba svěřit střežení státní bezpečnosti těm nejlepším z nejlepších, je tu třeba zvětšit a 

zdokonalit policejní službu, zejména však je nutno přísně střežit státní a národní 

                                                
39 KONDRATJEV. Smutné, ale pravdivé. Věrná stráţ. 12. 12. 1946, 1, 6-7, s. 11 
40 Výkřik hněvu severní Moravy. Věrná stráţ. 25. 7. 1947, 2, 29-30, s. 8 
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spolehlivost i těch Němců, kteří dostali státní občanství z politické, vlivné protekce.“
41

 

Vyšetřování však odpověď na otázku, kdo byl původcem tohoto vandalského činu, 

nepřineslo.  

 

3.3.2 Operace v karpatsko-dukelském průsmyku 

Po vypuknutí slovenského národního povstání na konci srpna 1944 sovětské 

velitelství rozhodlo, ţe je nutné otevřít Rudé armádě cestu na Slovensko a do českých 

zemí. Nejkratší cesta měla vést přes Dukelský a Lupkovský průsmyk. 8. září byl zahájen 

útok, město Dukla bylo dobyto o dva dny později, druhou fází operace byly boje o 

Dukelský průsmyk, ty si vyţádaly ţivoty desetitisíců vojáků Rudé armády. Do bojů byli 

nasazováni i nezkušení vojáci, kteří se běţně starali o zázemí armády. Operace úspěšně 

skončila 6. října 1944 poráţkou německých vojáků. Později byly oběti právě této bitvy 

vyzdvihovány jako důkaz, ţe Sovětský svaz je „jedinou a nejspolehlivější zárukou naší 

národní svobody a státní nezávislosti“
42

. 

Stejně jako výročí vypálení Českého Malína byla bitva O Duklu kaţdoročně 

ve Věrné stráţi připomínána charakteristickými přívlastky jako např. Dukla – naše 

hrdost
43

, Zapomenutá Dukla
44

, Dukla – brána naší svobody
45

 nebo Peklo Dukly
46

. 

Jestliţe výročí vypálení Českého Malína pro volyňské znamenalo hlavně 

varování před brutalitou Němců, ztráty na ţivotech v dukelsko-karpatské operaci 

probouzeli v autorech článků hrdost a tím i oprávnění vojáků, kteří se jí účastnili, cítit se 

nedílnou součástí československého národa. „Dukla – malé, rozbité městečko uprostřed 

zalesněných kót i holých strání – horský průsmyk v Karpatech – se stala pro nás 

symbolem vítězství a spravedlivé odplaty. Dukla – toť naše hrdost! (…) A hrdé vědomí 

účastníka velké bitvy o tuto bránu našeho nového domova pomůže nám nyní i 

v budoucnu snáze překonat malicherné překážky, se kterými se často potkáváme jen 

proto, že všem nebylo této veliké cti dopřáno.“
47

  

Při příleţitosti připomenutí si Dukly otiskovala Věrná stráţ vzpomínky 

zúčastněných, úryvky z knih i básně Jiřího Rébla-Volyňského, zprávy o pietních akcích. 

Toto téma plnilo kaţdoročně stránky týdeníku od konce srpna do poloviny října.    

                                                
41 Výkřik hněvu severní Moravy. Věrná stráţ. 25. 7. 1947, 2, 29-30, s. 8 
42 SVOBODA, Ludvík. Dukla – brána naší svobody. Věrná stráţ. 15. 10. 1948, 3, 39-40, s. 1-2 
43 CHUDOBA, Jaroslav. Dukla – naše hrdost. Věrná stráţ. 12. 9. 1947, 2, 36, s. 1 
44 Zapomenutá Dukla. Věrná stráţ. 5. 12. 1947, 2, 47-48, s. 1 
45 SVOBODA, Ludvík. Dukla – brána naší svobody. Věrná stráţ. 15. 10. 1948, 3, 39-40, s. 1-2 
46 Peklo Dukly. Věrná stráţ. 1. 10. 1948, 3, 37-38, s. 8-9 
47 CHUDOBA, Jaroslav. Dukla – naše hrdost. Věrná stráţ. 12. 9. 1947, 2, 36, s. 1 
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4 Leden aţ prosinec 1948 ve Věrné stráţi 

Rok 1948 byl v československé historii přelomový a určil politický vývoj v zemi 

na dalších 40 let. Pro volyňské Čechy znamenal hlavně první výročí příjezdu transportů 

s reemigranty, postupné ukončení osídlování pohraničí a vyrovnávání se se svou pozicí 

v nové zemi.  

V otázkách, které přinesl únor, nebyli Volyňští jednotní. Část se přiklonila 

k ideálům vlády Národní fronty, část s nimi nesouhlasila a byla následně propouštěna ze 

zaměstnání a jinak perzekuována.        

 

4.1 Otázka voleb v roce 1948 

Na jaře roku 1948 se měla velká část Volyňských poprvé účastnit svobodných a 

demokratických voleb v Československu, avšak ne všichni z nich se dobře orientovali 

na tehdejší politické scéně. Voleb v roce 1946 se zúčastnilo přibliţně 4 tisíce 

demobilizovaných volyňských vojáků, o dva roky později počet volyňských Čechů 

s aktivním volebním právem měl být aţ 25 tisíc. 

Svaz Čechů z Volyně byl podle svých stanov zaloţen jako nepolitická a 

nadstranická organizace, stejně tak Věrná stráţ následovala jeho příkladu. V jednom 

z jejích prvních čísel předseda Okresního národního výboru v Ţatci štábní kapitán Zicha 

právě tuto charakteristiku v interview pro Věrnou stráţ vyzdvihl: 

„Časopis „V. S.“ podle mého názoru by měl sloužiti ke sblížení vol. Čechů 

s ostatním obyvatelstvem. Nesmí býti nikdy politický a přál bych mu, aby mohl již 

v nejbližší době uvítati repatriované krajany.“
48

 

Uţ od ledna časopis informoval o technické stránce voleb – nutnosti být zapsán 

ve voličských seznamech. Zajištění volebního práva stavěl na úroveň povinnosti všech 

volyňských Čechů.  

Co se týče otázky koho volit, zůstával neutrální, avšak apeloval na reemigranty, 

aby se na politickou situaci v ČSR dívali kriticky a nezaujatě a aby se hlavně nenechali 

zlákat předvolební agitací a vzájemným očerňováním mezi politickými stranami. 

„Dnešní volební agitace, bez níž se žádná volební kampaň neobejde, musí mít 

formu demokratické diskuse. Ne házení blátem a kalem, ale – cos vykonal pro republiku, 

národ a jeho tvůrčí složky – musí být argumentem. Ne jak jsi bohatý a mocný, kolik máš 

                                                
48 Interview s předsedou ONV v Ţatci štkpt. Zichou. Věrná stráţ. 20. 11. 1946, 1, 8-9, s. 4 



 

22 

 

vyždímáno z národního majetku, ale kolik a co jsi vykonal, aby republika se dostala 

z poválečných těžkostí…“
49

 

Věrná stráţ nabádala, aby byli čtenáři co nejvíce politicky uvědomělí, aby 

chodili na schůze jednotlivých stran, aby si udělali čas a přečetli si jejich programy
50

. 

Zpočátku neupřednostňovala ţádnou konkrétní stranu, přiznávala Volyňským naprostou 

svobodu politického smýšlení, tu povaţovala za soukromou záleţitost jedince, kterou 

jim nemůţe nikdo diktovat. Týdeník upozorňoval, ţe nadcházejícími volbami mohou 

volyňští Češi něco získat, ale i ztratit, proto je nutné věnovat tomuto tématu velkou 

pozornost a důkladně rozmýšlet nad svou volbou. 

V druhé polovině února se začala objevovat kritika tehdejší vlády, a to zejména 

ve dvou ohledech: dosud nebyla sepsaná a schválená nová ústava, navíc podle informací 

Věrné stráţe začala narůstat činnost tajných nacistických organizací a zásahy vlády 

podle ní nebyly dostatečně razantní. Docházelo k sabotáţím v pohraničí. Státní 

bezpečnost informovala o zatčení dosud neodsunutých Němců, kteří měli chodit na 

schůze nacistické organizace Bund der blauen Blumen působící na Ţatecku a 

konspirovat proti republice. 

20. února 1948 přetiskl týdeník článek poslance a předsedy Sdruţení 

zahraničních vojáků II. odboje Václava Holuba z deníku Národní osvobození, kde na 

jednu stranu uznává, ţe Národní shromáţdění ČSR odvedlo velký kus práce, na straně 

druhé kritizuje neschopnost vládnoucích politických stran dát občanům novou ústavu: 

„Funkční období Ústavodárného Národního shromáždění skončí podle zákona 

v květnu letošního roku. ÚNS bylo zvoleno svobodným rozhodnutím občanstva hlavně 

proto, aby dalo republice novou ústavu.“
51

   

Věrná stráţ vzpomínala, jak v minulých volbách nabízely politické strany místa 

na svých kandidátkách i bývalým vojákům z řad volyňských Čechů, jednalo se však 

o nevýhodná pořadí, ze kterých prakticky neměli šanci být zvoleni. Právě poslanec z řad 

Volyňských by podle týdeníku zajistil, aby byla menšina lépe reprezentována a aby se 

více dbalo na její potřeby a zájmy.  

Celorepublikovým událostem v únoru 1948 nevěnoval časopis zpočátku téměř 

ţádnou pozornost, více ho zajímal plánovaný vznik „Svazu Němců ze Sudet“, který by 

                                                
49 VALČÁK, Evţen. Do voleb. Věrná stráţ. 6. 2. 1948, 3, 4-5, s. 6 
50 LIBOVICKÝ, Vladimír. Volby a my. Věrná stráţ. 20. 2. 1948, 3, 7, s. 4 
51 HOLUB, Václav. Chceme ústavu. Věrná stráţ. 20. 2. 1948, 3, 7, s. 3 
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měl dbát na zájmy několika miliónů sudetských Němců, a kampaň usilující o návrat 

Němců do Československé republiky.  

Aţ v čísle z 27. února 1948 vyjádřil Svaz Čechů z Volyně svůj oficiální postoj 

k odchodu dvanácti nekomunistických členů vlády
52

. Předsednictvo upozorňovalo 

na nezodpovědnost některých vládních představitelů, ignorování košického vládního 

programu a hlavně problém zlehčování „akutního nebezpečí“ ze strany sudetských 

Němců: 

„Takoví lidé nemohli být representanty našeho národa a byl čas, že z vlády 

odešli. S nimi nechť se uchýlí do ústraní ti, kteří chtějí nás učit „sedět na dvou židlích“. 

Poctivý Čech i Slovák bez rozdílu politického přesvědčení takové lidi nikdy nebude 

postrádat.“
53

 

Předsednictvo sepsalo osm bodů, které ze stanoviska svazu vyplývaly a měly 

volyňských Čechům přiblíţit, jakému názoru by měli podle nich podřídit jakékoli další 

jednání v tomto nestabilním období. Nabádalo jednak k rozváţnému jednání, 

cílevědomému tvoření akčních výborů, odhalování reakčních ţivlů. Chtělo také této 

příleţitosti vyuţít k odčinění křivd spáchaných na volyňských Češích, k očistě 

veřejného ţivota i pohraničí od Němců a smíšených manţelství.          

26. února 1948 byl ustaven Akční výbor Svazu Čechů z Volyně, další vydání 

Věrné stráţe
54

 věnovalo „vhodnému vysvětlení“ únorových událostí a doplnění vlády 

velkou pozornost. Provolání akčního výboru SČzV
55

 přineslo informaci o tom, ţe 

9 členů výboru SČzV bylo zbaveno funkcí, jejich odvolání zdůvodnil, ţe se jednalo 

o jednotlivce, „kteří svým chováním a jednáním nesloužili naši společné věci a 

nejvyšším zájmům národa a státu“
56

 () a kteří se „snažili využít a zneužít dobrého jména 

volyňských Čechů pro zájmy záškodníků a spojené reakce“. Vyčítal jim také, ţe 

nepomáhali lepší orientaci Volyňských v politickém prostředí, nesnaţili se vymýtit 

následky protisovětské výchovy, jeţ se objevovala u některých pocházejících z polské 

části Volyně, a nepomáhali odstranit nezdravý separatismus z chování některých 

volyňských Čechů, který bránil rychlejšímu souţití s místními občany. 

                                                
52 Výzva předsednictva Svazu Čechů z Volyně. Věrná stráţ. 27. 2. 1948, 3, 8, s. 3-4 
53 tamtéţ 
54 číslo 9 z 5. dubna 
55 Provolání akčního výboru SČzV. Věrná stráţ. 5. 3. 1948, 3, 9, s. 1 
56 Provolání akčního výboru SČzV. Věrná stráţ. 5. 3. 1948, 3, 9, s. 1 
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Jaroslav Chudoba v úvodníku Naše cesta
57

 vysvětloval, ţe československý lid 

stál na rozcestí a měl před sebou tři cesty. První byla „krkolomná cesta mezi dvěma 

světy“
58

, druhá byla „cestou zpátky“
59

, třetí cesta byla „ta, kterou nastupuje sjednocený, 

pracující lid Československé republiky, je cestou pokroku a socialismu, je společnou 

cestou všech slovanských národů po boku věrného spojence, mohutné Sovětského 

svazu.“
60

 

Kruh přátel volyňských Čechů vnímal situaci jako změnu k lepšímu: „Reakce 

byla potřena a nastává nám nový život, plný očekávání a nadějí. Vždyť poměry vinou 

neodpovědných živlů byly u nás již takové, že by byly snadno vedly k novému Mnichovu. 

(…) Sledujete-li rozhlas, čtete-li noviny, vidíte velký obrat, který osvobozuje pracující 

lid bez rozdílu.“
61

 

Baletní mistr Vladimír Libovický ve svém článku
62

 nabádal k vstupování do 

akčních výborů a účasti na vytváření nového světa. Připomněl, ţe i nadále přetrvává 

nebezpečí ze strany Německa, „neboť nás historie učí, že o zotročení nás Slovanů se 

snažilo a snažit bude“
63

. Věrná stráţ podle něj musí stejně jako Volyňští i nadále zůstat 

na stráţi svobody.    

Jiří Klásek v rubrice Náš zemědělec přemýšlel nad tím, jak politické změny 

ovlivní Volyňské-zemědělce
64

, zejména se je snaţil uklidnit před obavami ze vzniku 

kolchozů, odkazoval na projev předsedy vlády Klementa Gottwalda na sjezdu rolníků 

v Praze, ve kterém podobné reformy zemědělství odmítl.      

V otázce voleb začala Věrná stráţ otevřeně podporovat jednotnou kandidátku 

Národní fronty. „Obrozená Národní fronta půjde do květnových voleb s jednotnými 

kandidátními listinami. Odpovídá to našim národním i státním zájmům. (….) Dnes není 

potřebí hádat se o hlas voliče. Obrozená Národní fronta sdružuje strany, které chtějí 

totéž: prospěch republiky a jejího lidu.“
65

  

V jednotné kandidátce neviděl týdeník ţádné omezení demokracie, naopak 

povaţoval za „prostředek k službě národu a lidu“.
 66 

Apeloval na všechny čtenáře, ţe 

                                                
57 CHUDOBA, Jaroslav. Naše cesta. Věrná stráţ. 5. 3. 1948, 3, 9. s. 1 
58 tamtéţ 
59 tamtéţ 
60 tamtéţ 
61 Volyňští krajané. Věrná stráţ. 5. 3. 1948, 3, 9, s. 2 
62 Volyňští krajané. Věrná stráţ. 5. 3. 1948, 3, 9, s. 2 
63 tamtéţ 
64 KLÁSEK, Jiří. A co teď? Věrná stráţ. 5. 3. 1948, 3, 9, s. 9 
65 Půjdeme k volbám. Věrná stráţ. 7. 5. 1948, 3, 18, s. 5 
66 K jednotě. Věrná stráţ. 19, 12. 5. 1948, 3, 19, s. 1 
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tato volba je jediná správná, tuto „svatou povinnost – volit společnou kandidátku NF – 

si musí uvědomit zvláště volyňští Čechové, kteří stále nesprávně zdůrazňují svoji 

nepolitičnost“
67

. Nesouhlas s překládanou kandidátkou (vhození bílého lístku) by měla 

být povaţována za „projev nedůvěry k naší obrozené lidově demokratické Národní 

frontě, jinými slovy nedůvěra k drtivé většině československého národa, který je 

v obrozené NF representován zástupci všech politických stran“
68

. 

Volby se měly odehrát pod heslem „Kdo má republiku rád, bude pro ni 

hlasovat“
69

. 4. června v prvním čísle po konání voleb přinesla Věrná stráţ nadšené 

titulky „Žatecko je jednotné“
70

, „V nedělních volbách zvítězila jednota lidu“
71

 nebo 

„Slavné vítězství Národní fronty Čechů a Slováků“
72

. Zároveň však varovala před těmi, 

co se vyjádřili proti jednotné kandidátce
73

. „Bělásci“
74

, jak je týdeník nazýval, by mohli 

být verbováni zahraničními reakčními skupinami a případně se jako sudetští Němci stát 

pověstnou pátou kolonou v ČSR. Zároveň nabízí jednoduchý způsob, jak tyto reakční 

ţivly poznat: „To jsou ti, kteří se schovávali za plentu a nejistě přešlapovali u volební 

urny, obávajíce se, že jim někdo nahlédne do jejich černé duše.“
75

 

18. června představil na titulní straně týdeník nového prezidenta republiky 

Klementa Gottwalda s přídomky „socialistický president socialistické republiky“, „muž 

naší země, našeho lidu, naší doby“
76

.  

„Po T. G. Masarykovi, presidentu Osvoboditeli a po Edvardu Benešovi, 

presidentu Budovateli, nastupuje na stolec našich presidentů dovršitel našeho 

národního osvobození, muž, který vyrostl z lidu, z dělnické třídy a stal se jejím vedoucím 

duchem ve chvíli pro naši budoucnost nejosudovější.“
77

 Gottwaldově osobnosti věnoval 

časopis celé tři první strany, rezignace prezidenta Beneše byla probírána aţ straně 

čtvrté. 

  

 4.2 Změny v obsahu týdeníku po únoru 1948 

                                                
67 K jednotě. Věrná stráţ. 19, 12. 5. 1948, 3, 19, s. 1 
68 tamtéţ 
69 Kdo má republiku rád bude pro ni hlasovat. Věrná stráţ. 28. 5. 1948, 3, 21, s. 2 
70 CHUDOBA, Jaroslav. Ţatecko je jednotné. Věrná stráţ. 4. 7. 1948, 3, 22, s. 1 
71 V nedělních volbách zvítězila jednota lidu. Věrná stráţ. 4. 7. 1948, 3, 22, s. 1-2 
72 Slavné vítězství Národní fronty Čechů a Slováků. Věrná stráţ. 4. 6. 1948, 3, 22-23, s. 3 
73 bylo to 10,7 %, celkově 770 701 lidí (viz článek V nedělních volbách zvítězila jednota lidu. Věrná 

stráţ. 4. 7. 1948, 3, 22, s. 1-2) 
74 Co s těmi bílými? Věrná stráţ. 4. 7. 1948, 3, 22, s. 3 
75 Co s těmi bílými? Věrná stráţ. 4. 7. 1948, 3, 22, s. 3 
76 President republiky Klement Gottwald. Věrná stráţ. 18. 6. 1948, 3, 24-25, s. 1 
77 tamtéţ 
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Velkým tématem po únoru 1948 se stal připravovaný zákon o novém národním 

pojištění. Věrná stráţ si vzala za úkol vysvětlit svým čtenářům, v čem změny v pojištění 

spočívají, a ţe „odstraní rozdíl mezi pojištěním úřednickým a dělnickým“ (Jaký je úkol 

národního pojištění. Věrná stráţ. 19. 3. 1948, 3, 11, s. 9) Postupně přinášela články 

o tom, co kterým skupinám obyvatelstva přinese.  

V čísle 16 z 16. dubna otiskla Věrná stráţ s nadšením zprávu, ţe ve dnech 18. aţ 

30. dubna bude probíhat lidová rozprava o návrhu nové ústavy, které se budou moci 

zúčastnit všichni občané ČSR
78

. Tato rozprava byla podle časopisu dokladem toho, ţe 

zahraniční pochyby o základech nového lidově demokratického zřízení jsou 

neodůvodněné. Týdeník otiskoval informace o postupné formulaci nové ústavy, 

zejména změnách, které měla přinést. 

30. dubna přinesla Věrná stráţ doslovné znění základních článků nové ústavy, 

kterou nazvala „dokumentem politické zralosti československého lidu“
79

. Zdůrazňovala 

její jednoduchost a zároveň vyzrálost, vyzdvihovala, ţe vychází z úplné rovnosti muţů a 

ţen
80

 

„Lidově demokratická republika splácí ženám dluh celých generací zaručením 

rovnocenných ústavních práv a ochranou ženy zvláště v mateřství, kdy svým ženským 

posláním plní žena své povinnosti k populačnímu rozvoji národa.“ 

Pomalu začalo docházet k tematické proměně článků, které se nově nesly ve 

velmi pozitivním budovatelském duchu, často se týkaly zemědělství a plnění dvouletého 

plánu. Na přelomu července a srpna patřily titulní strany článkům s názvy „Naše letošní 

národní žně“
81

 nebo „Plníme dodávky obilí“
82

, obsahem důleţitější či pro volyňskou 

menšinu relevantnější informace v článcích „Vražedné úklady proti republice“
83

 nebo 

„Ulehčení uchazečům o příděl rodinných domků“
84

 byla otištěna aţ na druhé, resp. třetí 

straně.   

Od dubna 1948 začala Věrná stráţ na svých stránkách uveřejňovat seznamy 

volyňských Čechů usídlených v ČSR. Seznamy vycházely v abecedním pořadí a 

obsahovaly vţdy křestní jméno a příjmení přesídleného, datum a místo narození, 

případné povolání a místo současného bydliště. Redakce se k tomuto kroku uchýlila 

                                                
78 Lidová rozprava o nové ústavě. Věrná stráţ. 16. 4. 1948, 3, 16, s. 1 
79 Dokument politické zralosti československého lidu. Věrná stráţ. 30. 4. 1948, 3, 17, s. 3-4 
80 Nová ústava zaručuje rovnoprávnost ţenám. 12. 5. 1948, 3, 19, s. 2 
81 Naše letošní národní ţně. Věrná stráţ. 30. 7. 1948, 3, 30-31, s. 1 
82 Plníme dodávky obilí. Věrná stráţ. 13. 8. 1948, 3, 32, s. 1 
83 Vraţedné úklady republice. Věrná stráţ. 30. 7. 1948, 3, 30-31, s. 2 
84 Ulehčení uchazečům o příděl rodinných domků. Věrná stráţ. 13. 8. 1948, 3, 32, s. 3 
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po četných ţádostech, často se totiţ stávalo, ţe v důsledku reemigrace Volyňští ztratili 

kontakt se svými příbuznými nebo známými. 

Zpráva o činnosti SČzV za dobu od druhé valné hromady 11. května 1947 do 28. 

listopadu 1948 uveřejněná v čísle 24-25 shrnovala pokroky v osídlování volyňských 

Čechů. Konstatovala, ţe celou tuto akci lze povaţovat za ukončenou. Svaz proto nastínil 

nové otázky, kterými by se chtěl v nejbliţších měsících zabývat, např. zajišťování 

dalších slev při placení úhrady za přidělené zemědělské usedlosti, sociální výpomoc a 

půjčky. Jako další úkol svého zájmového časopisu viděl svaz snahu ukazovat 

nesmlouvavé a jednoznačné stanovisko k únorovým událostem tak, aby usměrňoval 

veřejné mínění volyňských Čechů.    

 

5 Věrná stráţ v letech 1949 aţ 1952 

Vývoj časopisu v letech 1949 aţ 1952 předznamenal článek „Poznáváme 

slovanský svět“
85

 z 31. prosince 1948. Problematika reemigrace a osídlování volyňských 

Čechů je minulostí, její místo by měla na stránkách týdeníku zaujmout „propagace 

myšlenky slovanské družby, vzájemnosti a spolupráce“
86

 a „poznání a přiblížení života, 

tužeb, práce a cílů celého slovanského světa, který dnes pevně drží a nese pochodeň 

míru, pokroku a socialismu a který celému ostatnímu světu ukazuje světlou a jedinou 

cestu k lepší a šťastnější budoucnosti lidstva“
87

. 

K „poznávání slovanského světa“ začal v letech 1949 a 1950 časopis pouţívat 

články přetiskované z polských, sovětských a ukrajinských novin, a to v originále.  

Na titulní strany se dostávaly články popisující pětiletý plán a oslavující práci. 

Oblíbeným tématem bylo fungování jednotných zemědělských druţstev. Věrná stráţ 

přestávala být orientovaná na problémy volyňských Čechů. 

Od prvního čísla čtvrtého ročníku se v časopise začala objevovat socialistická 

próza na pokračování od Feodora Savického Ruský Čech, od 11. února 1949 otiskoval 

týdeník téměř pravidelně i další povídku podobného ţánru s názvem Průkopnická 

vesnice od Antonína Špatenky. Obě prózy zabíraly celkově dvě aţ čtyři strany 

v závislosti na tom, zda se jednalo o číslo jednoduché nebo dvojčíslo.  V roce 1951 

vycházely ve Věrné stráţi prozaické obrazy ze ţivota volyňských Čechů od Josefa 

                                                
85 Poznáváme slovanský svět. Věrná stráţ. 31. 12. 1948, 3, 51-52, s. 13 
86 Poznáváme slovanský svět. Věrná stráţ. 31. 12. 1948, 3, 51-52, s. 13 
87 tamtéţ 
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Foitíka s titulem Vystěhovalci, v roce 1952 je nahradil tématem velice podobný cyklus 

od stejného autora V bouři.  

Věrnou stráţ začala více zajímat výročí, která slavil Sovětský svaz – narození 

Lenina a Stalina. Zdůrazňovala podíl Velké říjnové socialistické revoluce na vytvoření 

samostatného Československa po 1. světové válce. Často dávala do souvislostí jen 

zdaleka související události. 

V zahraničních tématech dávala přednost zprávám z východního bloku. Pokud 

přeci jen obrátila pozornost na západní země, bylo to za účelem kritiky poměrů v dané 

zemi. V článku „Tragedie amerických dětí“
88

 týdeník upravoval text z časopisu 

Komsomolskaja pravda a psal:  

„Americké děti pracujících se již od prvních svých let seznamují s krutým 

vykořisťováním, bídou, bolestí a strádáním. Podle oficiálních dat nemá v USA 

6,000.000 dětí možnost navštěvovat školu, protože jsou nuceny si vydělávat na živobytí.“ 

Administrace Věrné stráţe si začala během roku 1949 opakovaně stěţovat na 

zvyšování počtu tzv. černých čtenářů, tedy těch, kteří neplatí předplatné. K 16. září 

1949 se dluh čtenářů, kteří za Věrnou stráţ neplatili, pohyboval kolem 760 tisíc korun 

československých
89

.  

V posledním ročníku týdeníku dále ubývalo témat, která by mohla být označena 

jako témata v zájmové oblasti volyňských Čechů. Objevila se nová stálá rubrika 

s názvem „Pečujte o své zdraví“, kde vycházely např. články o škodlivosti alkoholu a 

kouření, tuberkulóze, dětské výţivě, srdečních chorobách nebo rakovině.                     

Poslední osmistránkové číslo vyšlo 31. prosince 1952.  

 

5.1 Kronika české Volyně 

Největším počinem z hlediska hodnoty a významu pro volyňské Čechy mělo v 

posledních třech ročnících rozhodnutí Svazu Čechů z Volyně pokusit se sepsat 

podrobné a obsáhlé dějiny české Volyně, mimo to také redakce chtěla zveřejňovat 

popisy jednotlivých českých osad, k tomu prosila o spolupráci všechny Volyňské. 

Od začátku roku 1950 začalo ve Věrné stráţi na pokračování vycházet dílo Josefa 

Folprechta Dějiny české Volyně, coţ byl vůbec první ucelenější pokus o rozsáhlou práci 

na toto téma. 

                                                
88 Tragedie amerických dětí. Věrná stráţ. 18. 5. 1951, 6, 20, s. 2 
89 Administrace Věrné stráţe. Věrná stráţ, 16. 9. 1949, 4, 36, s. 8 
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Tento zcestovalý doktor filozofie, ačkoli nebyl volyňský Čech, se 

o problematiku zahraničních krajanů zabýval uţ v několika jiných knihách. Od ledna 

roku 1950 do začátku dubna následujícího roku otiskla Věrná stráţ celkem 

43 jednostránkových statí na pokračování pod názvem Dějiny české Volyně. Smrtí 

dr. Folprechta 28. května 1950 však tento projekt skončil.  

Dějiny české Volyně se podrobně zabývaly důvody emigrace Čechů na Volyň, 

hospodářskými výhodami emigrace, myšlenkou všeslovanské vzájemnosti nebo 

například překáţkami, které se snaţila klást emigraci rakouská vláda. Popisovaly těţké 

začátky Čechů na Volyni, kdy museli překonávat neshody s Ukrajinci, jeţ byly často 

způsobeny nedostatečnou organizací prodeje pozemků a špatně sjednanými smlouvami. 

Dr. Folprecht se podrobně zabýval i vývojem jednotlivých církví na Volyni, dále také 

vývojem školství. Zároveň s Dějinami české Volyně vycházely avizované popisy 

jednotlivých osad – jejich historie, kulturní ţivot, někdy byly doplněny i plánky. 

Poslední ročník přinesl další cykly o volyňské kultuře (např. o specifikách 

hudebního projevu Volyňských) nebo o jazyce volyňských Čechů.  
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ZÁVĚR  

Věrná stráţ jako zájmový časopis Svazu Čechů z Volyně plnila velmi dobře své 

předsevzaté úkoly hlavně v prvních třech letech své existence. Byla jedinečným a 

nenahraditelným zdrojem informací a pomocníkem pro volyňské Čechy, kteří v někdy 

v komplikovaných ţivotních situacích nenašli zastání u oficiálních úřadů zajišťujících 

jejich osídlování. Přibliţovala jim právní prostředí nové vlasti, zároveň poskytovala 

tribunu pro jejich názory. Snaţila se udrţovat jejich specifickou kulturu a historii 

ve všeobecném povědomí. Připomínala důleţitá výročí, která představovala z hlediska 

dějin volyňských Čechů velké mezníky. Zároveň podávala jedinečný pohled volyňské 

menšiny na poválečnou situaci v Československu. 

Po událostech z února 1948 se SČzV a jeho týdeník přiklonil na stranu 

oficiálního smýšlení nové politické reprezentace ČSR, čímţ v podstatě Věrná stráţ 

přestala zastávat funkci zájmového časopisu všech volyňských Čechů. Nesnaţila se 

konfrontovat rozhodnutí vlády, spíše naopak chtěla usměrňovat názory svých čtenářů. 

Avšak průběh této přeměny, která je zachycena na stránkách týdeníku, má velkou 

vypovídající hodnotu o změnách nejen v politickém prostředí. Osvětluje jisté 

společenské nálady po 2. světové válce (zejména velkou obavu z dalších moţných 

konfliktů), velice negativní postoj k lidem německé národnosti a důvody příklonu k 

politice a kultuře Sovětského svazu.  

Historie téměř neznámého časopisu přináší mnoho zajímavých informací i o 

volyňských Češích, a to nejen těch faktografických. Ukazuje, jak se v některých 

situacích cítili být nepochopení zbytkem národa a jak se u nich projevoval velký smysl 

pro symboliku, zejména ve vztahu k osobnosti generála Ludvíka Svobody. 
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SUMMARY 

Loyal Guard as a interest magazine of the Association of the czechs from 

Volhynia fulfiled its tasks quite well in the first three years of its existence. It was a 

unique and irreplaceable source of information and help for the Czech from Volhynia 

who sometimes could not find advocate in the oficial authorities responsible for their re-

emigration and settlement. It mediated legal background of their new home. It tried to 

maintain their specific culture and history in the general knowledge. It reminded 

important anniversaries that represented the merestones of their history. It also 

presented a unique view of the Volhynian minority on the postwar situation in the 

Czechoslovakia.  

After the events of February 1948 tha Association of the Czechs from Volhynia 

and its magazine became attached to the official opinion of the new political 

representation by which it stopped being an interest magazine of all Czech from 

Volhynia. It failed to try to confront the decisions of the government, on the other hand 

it tried to regulate opinions of their readers. The process of the changes that are shown 

on the pages of the paper has its great value. It portrays some moods in the society after 

the World War Two, especially the fear of another conflicts and the abient attitude 

towards people of the German nationality and the reason of the inclination to the politics 

and culture of the Soviet Union.  

The history of an almost unknown magazine also brings a lot of infomation 

about the czechs from Volhynia and not just those factual. It portrays how they were 

often misunderstood by the rest of the nation and how they showed a great deal of the 

sense for the symbology, especially in their attitude towards general Ludvík Svoboda.     
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