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ANKETNÍ LÍSTEK

k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Ankétní lístsk vyplň podl6 dot€zŮ n6j6n za ob6c, 26 kt€É na Volyni pocházÍš, 9]é za všechny obce, za kt6ró mŮž€ě právdivó informovat.
Přoto Jé v ankétnlm lístku Wed€no V6dle sebe někollk čí6élných rubrlk - podle poětu obcí scháEí zojménd iníomac€ o o§adách a oboíoh,
vé klérých žilo MÁLo ÓEsKÝcH RoDlN. N6stačí-ll mí§to, piš na zvlstníli§t a označ čí§la bodů, ké kt6rým s€ iníormacé \rá€huje.
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1 1 . M ísta související s naš historii V okolí uvéd€ných obcí, které navrh uisš na mapě označit

Popišj€ stručně na zvláštní list.
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váž§hl ]9§ponl]6nti.

zé 2400 él6nú sdruž€ní j§mé váB, rospondontŮ, vybrali nékolik 66t, abygte svými odpovědml pomohli vytvořt HlsToRlcKoU MAPU o
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, ld€rá posIouží dn€ěním soiJkoríÝm l věd€ckým zájamcúm 6 zů6tan6 lrvďm a názoíným §věd€ctvím pro dslší
€enér€c6 otom, co naěi př€dkové na Volynl vytvofiti. JiBté by vá§ mrzelo, kdyby na mapě by' noÚplno§li aíopřesno6ti_ pÉvě,v okolívaěi
lodné obc€, kl6ré byst6 zápfiěinili právě W svolí n€pozomoslí, ěi dokonc€ lho6t6jno6tí čAs NÁs TLAěÍ, ALE MUSíME BÝr PňESNí I
NELEKEJTE SE TOiO, ŽE JE ANKETNÍ ÚSTEK DLOUHÝ. ZAMYSIETE SE, POBAĎTE SE, ZAVZPOMÍNEfiE A J|STĚ SE VÁM PODAňÍ HO
VYPINlT.

Prosím€ : vyplřilo ank6lní líst€k j€n oVĚňENÝMl ÚDArl, pozomě ho pgtňčně př6loáe, za]€pt€ a n€jpozději do 14 dnů vhoďt do Po{ítovní
sohránlry. Ank€tní líst€k vratt€ i v tom Pňpadě, že o 5vé obci nic nevíl6, al6 poznsrn€n€it€ to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Noodl€puite §voji

adra§u l

Vaše odpovědi budeme sl€dovát a vyhqdnooovJŇ v€l.!i p€člivě. Nonutté ná§, ó)chom vám p§sli j€ětě j6dnou.

Zn*^?r' ,.--§ rí,z, fuz'yn' 9, *&re-.', Děkuji r6ds}ďoň mspy
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