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,‘
Letošní vzpomínka na Bitvu o Británii ped sedmdesáti lety s koncem
listopadu oficiáln skonila. Tehdy, v roce 1940, byla ona slavná
letecká bitva o nadvládu v britském vzdušném prostoru vystídána, i
plynule pešla v nacistické noní bombardování Londýna a dalších
mst. Tomu se už ale lidov íká ,,Blitz‘‘, i když tenkrát se to tak
nerozlišovalo a eští i slovenští letci prost spolu s Brity, Poláky,
Novozélanany a dalšími spolubojovníky pokraovali dál v tvrdém
boji proti nacistické Luftwaffe. Až pozdji se svt dozvdl, že Hitler
po tuhém odporu Británie plánovanou námoní invazi odložil na
neurito. Pro naše letce ono období znamenalo další vítzství – jako
napíklad pro naši 68. noní peru i Karla Kuttelwashera, který tehdy
létal se slavnou 1. perutí a pozdji se stal vbec naším nejúspšnjším
stíhaem Druhé svtové války s 18-1-5 sestely nepítele. Mezitím se
v následujícím roce zrodila naše tetí oficiáln designovaná stíhací
peru, 313tá a v dalších letech byl pak dokonce ustaven 134.
eskoslovenský stíhací ,,Wing‘‘, ve kterém se 313ka sešla s našimi
perutmi z Bitvy o Británii, tedy 310tou. a 312tou. Mezitím naši
,,bombaráci‘‘ ze slavné eskoslovenské 311té bombardovací perut
pokraovali v útocích nad Nmeckem a pozdji, po tolika turnusech,
že mnoho posádek zahynulo i upadlo do zajetí, pokraovala peru
v boji úspšnou protiponorkovou kampaní v rámci ,,Coastal
Narození Pán, výez z mozaiky z XII. století v chrámu
Command‘‘ nad Atlantikem. Proslavili se i naši výsadkái a naši
La Martorana v sicilském Palermu
piloti sloužili v hojných potech i ve 138.peruti zvláštního nasazení,
naši piloti 24. dopravní perut, riskující životy nad Atlantikem a mnozí, sloužící v anglických i jiných perutích. Pozdji
se naši se vojáci 200. protiletadlového dlosteleckého praporu proslavili v bojích o Tobruk v severní Africe.
>>>>>


Správní rada Velehradu a Velehradský Výkonný Výbor vás srden zvou na


v nedli 5.prosince 2010 na Velehrad (22 Ladbroke Sq, London W11) odpoledne od 14ti do 19ti hodin
Ve 4 hodiny odpoledne píjde navštívit dti svatý Mikuláš
Prosíme rodie, aby nám nahlásili jména dtí, kteí se zúastní (aby Mikuláš pro n ml punochu!) email: ludmila@velehrad.org.uk
nebo sms: 07939 519 708 (další podrobnosti str. 4)
Pijte a pivete své pátele! Budete mít píležitost setkat se s páteli pi sklence svaeného vína, vánoního peiva a
koled. Na Vánoních trzích budou k dostání levné knihy, dtské hraky, dárky a vánoní ozdoby..





,‘(pokraování ze str.1) 

Letošní vzpomínka na naše padlé a zemelé hrdiny Druhé svtové války na vojenském hbitov Brookwood, zorganizovaná reprezentativn
velvyslanectvími eské a Slovenské republiky a za úasti významných hostí (foto velvyslanectví R)

Nakonec došlo 6.ervna 1944 k invazi v Normandii – které se už od šesté hodiny ranní zúastnil práv 134.
eskoslovenský stíhací ,,Wing‘‘ hlídkováním nad invazními plážemi – a zanedlouho poté dostala slovo i 1. sl. obrnná
brigáda pod velením generála Lišky. Pipadl jí tžký úkol obklíení a obléhání nacisty opevnného Dunkirku. Mezitím
byl na východní front zformován 1.eskoslovenský armádní sbor, který se zúastnil napíklad slavné bitvy u Sokolova
a byl pozdji strašliv zdecimován boji o Duklu. Co se pak týe našich letc, skupina pod velením Františka Fajtla byla
vyslána na pomoc na východní frontu a zúastnila se hrdinn i Slovenského národního povstání z letišt Tri duby. Pak
se piblížil konec války a letci našich perutí RAF sedli v letadlech a byli pipraveni pelett na polní letišt u
osvobozované Plzn a pomoci pražskému povstání. Generál a Vice-Marshall RAF Janoušek letl do Remeše, aby
v hlavním spojeneckém štánu dostal povolení k akci, ale z Moskvy se ozvalo ,,nt‘‘. Jak vzpomínal ped pár lety
poslední velitel 310ky generál Hartmann, naši tehdy v kabinách Spitfir a Liberátor bezmocn plakali. A to ješt
nevdli, že Moskva bude umle zadržovat návrat našeho letectva z Británie až do 8.srpna 1945...
Co bylo dál, je další známou smutnou kapitolou djin našich zemí. Ti roky oktrojované svobody, únor1948,
vyhazování z vojenského a pozdji i civilního letectva a armády, zatýkání a útky za hranice a Jáchymov a další
uranové doly. Mnozí hrdinové války se nedožili ani krátké pipomínky svobody v roce 1968, natož zhroucení
komunistického režimu v listopadu 1989, jehož 21.výroí jsme bhem posledních týdn vzpomínali. Ano, máme už 21.
let demokracii, i když, jak rozebráno v íjnu, ne práv nejdokonalejší a stále poznamenanou tymi dekádami zvrstev,
kivení pátee i vymývání mozk. Pesto je na závr letošních oslav 70. výroí Bitvy o Británii i našeho 17.listopadu
nutné zdraznit, že naše mladší generace jsou nesmírn vdné onm hrdinm za dležitý píspvek k naší dnešní
svobod a je jistým zadostiuinním djin, že mnoho z nich se nakonec dožilo pádu komunismu a pomohli pak oživit
památku našeho západního odboje. A tak ped tmi padlými, zemelými i hrstkou tch, kteí jsou stále mezi námi, se
dnes opt hluboce skláníme a dkujeme jim za pinesené obti, které pinesli na oltá vlasti i pesto, že ta svoboda pišla
nakonec a i pes jejich odpor, ponkud ,,opoždn‘‘... /jn/













-- 2 –


Z LONDÝNA A VELEHRADU





















Na vojenském hbitov v Brookwoodu, Surrey -- v tradici vzpomínek poádaných po mnoho let každoron exilovými
organizacemi, svazy veterán a Otcem Langem -- se v nedli 31. íjna konal slavnostní akt k 70. výroí píchodu s.
letc a voják do Velké Británie, v rámci letošních oslav 70. výroí Bitvy o Británii. Slavnosti se zúastnila více než
stovka hostí, vetn veterán z Británie i z vlasti, pedstavitel britské koruny, starosty msta Wokingu a dalších.
Projevy pednesli a vnce k památníku položili pedseda Svazu letc svobodného eskoslovenska plk. Arnošt Polák,
velvyslanec R Michael Žantovský, velvyslanec SR Juraj Zervan, námstek ministra obrany R Michael Hrbata, velitel
vzdušných sil R gen. Jií Verner a místopedseda Asociace eských letc plk. Macura. Na závr slavnostní vzpomínky
zaznly státní hymny. estnou stráž poskytla surreyská poboka Britské legie a letetí kadeti pod vedením majora RAF
Alana Talbota položili k hrobm padlých snítky vesu. Námstek ministra obrany Michael Hrbata pedal pak veteránm
pamtní medaile, vydané u píležitosti 90. výroí vzniku eskoslovenska.
(zpracováno podle zprávy velvyslanectví R)

Už po uzávrce se dozvídáme, že 24.listopadu zemel ve vku 90ti let stelec a navigátor 311.eskoslovenské
bombardovací perut RAF Jan Wiener. Stejn tak byla ranou zpráva o náhlém skonu (ve vku 62ti let) Josefa
Kauckého, syna slavného stíhae naší 310. perut a dlouholeté uitelky eské doplovací školy pi Velehrad.




,,‘‘
Na Staromstském námstí v Praze byla ve stedu 3. listopadu, v dom U Kamenného zvonu, otevena prestižní výstava
„Královský satek“, která má pipomenout velkou historickou událost našich djin – spojení lucemburské dynastie s
naší dynastií pemyslovskou. Dynastie pemyslovská sice po mužské linii vymela v roce 1306 zavraždním Václava
III. v Olomouci, ale Jan Lucemburský se s píchodem na eský trn v roce 1310 oženil s ženskou reprezentantkou rodu
Eliškou Pemyslovnou. Výstava se koná v historickém dom, kde královský pár uritý as bydlel. Z manželství vzešel
nejslavnjší eský král a císa Karel IV. Tato významná historická událost byla pipomenuta dne 1. záí 2010 na hrad
Kivoklát, u píležitosti prezentace zlaté mince, vydané Národní bankou k 700. výroí tohoto satku. Národní muzeum,
ob msta Praha a Lucemburk i další instituce na úrovni obou stát se spojily, aby pipravily tuto významnou výstavu
jako ukázku dávné spolupráce dvou stát v Evrop. Jak vyplývá z projevu kardinála Vlka, proneseného na Kivoklát,
tento djinný zlom v naší historii byl uskutenn z iniciativy a za spolupráce církve v té dob. Bez aktivity významných
cisterciáckých opat se širokým evropským rozhledem, biskupa Jana IV. z Dražic a dalších biskup spíznných s
Lucemburky, by k této zlomové události nedošlo. Tak byla vzdálen pipravována nejslavnjší doba našich djin, doba
Karla IV. Stojí za pipomenutí, že v dob úmrtí Karla IV. v roce 1378 Praha už byla -- díky jeho rozsáhlé stavební
innosti, rekonstrukce královského hradu a založení Nového msta pražského s geometrickou sítí ulic – tetím nejvtším
mstem tehdejšího kesanského svta po ímu a Konstantinopoli. (z website kardinála Vlka s laskavým povolením)



zve na pravidelné ,,Get to know you'' stedy od 19 do 23 hodin v s. národním dom,
74 West End Lane, NW6, vždy jednou v msíci
Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-902-0328, fax: 0208-795-4875 643 Harrow Road, Wembley, HA0 2EX









Když eská spisovatelka Petra Hlová navštívila v íjnu New York, aby zde pedstavila svou prvotinu Pam mojí
babice (2002), pijela opravdu v pravý as. Peklad práv její knihy si totiž letos odnesl prestižní americkou
pekladatelskou cenu.
Ocenní bylo vyhlášeno 21. íjna ve Filadelfii na výroní konferenci Asociace amerických literárních pekladatel
(American Literary Translators Association, ALTA), která vznikla v roce 1978 a jako jediná se v USA vnuje výhradn
literárnímu pekladu. V letošním roníku ocenila „pekrásn plynoucí peklad, který idiomatickou anglitinou zdaile
vystihuje protagonisty píbhu a zárove plasticky vykresluje charaktery pti hlavních postav“. Román, napsaný lehkým
perem a poetickým tivým jazykem, se odehrává v Mongolsku a v tém mystickém vyprávní se prolíná realita a mýty.
Ocennou knihu pod názvem All This Belongs to Me (2009) vydala Northwestern University v jasnozivém pekladu,
jehož autorem je americký pekladatel a noviná Alex Zucker.
Alex Zucker (nar. 1964) zavítal do eské republiky poprvé v roce 1987 a eština ho zaujala natolik, že se rozhodl ji
vystudovat. V letech 1990 až 1995 se do Prahy vrátil a psobil zde jako redaktor a noviná. Po návratu do USA
vyuoval eštinu a pispíval do nejrznjších amerických periodik. Pekladm (i text písní) se vnuje systematicky a
na svém kont má již adu úspch. Peložil napíklad titul Jáchyma Topola Sestra (City Sister Silver), básn Ivana
Blatného nebo prózu Patrika Ouedníka Ad acta (Case Closed). Román Petry Hlové si k pekladu vybral sám, protože
ho zajímají knihy, které – jak uvádí – „jsou o lidských vztazích a v nichž se mohu njak identifikovat s postavami, s
jejich pocity a situacemi v život". Se spisovatelkou našel spolenou e a jejich spolupráci ocenila i sama autorka.
Petra Hlová (nar. 1979) si pes své mládí již na eské literární scén vybudovala nezpochybnitelnou pozici.
Vystudovala kulturistiku a mongolistiku na Univerzit Karlov v Praze a hned její první dílo Pam mojí babice (2002)
vzbudilo nemalý ohlas – dokonce získalo literární cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku. I její další práce pijala
kritika i tenái pízniv. Za prózu Umlohmotný típokoj (2006) obdržela Cenu Jiího Ortena a za román Stanice Tajga
(2008) Cenu Josefa Škvoreckého.
Americké ocenní znamená poctu nejen pro samotného pekladatele, ale je to i výraz uznání eské literatue, která
se tak zase jednou dostává do povdomí svtové kulturní veejnosti. (Leona Macháková, Klub pátel Velehradu)










 
 






 










 
 













SVU -- Spolenost pro vdy a umní ve Velké Británii
srden všechny zve na pravidelné pednášky vždy poslední sobotu v msíci, vždy ve 14.30 hodin na Velehrad.
Nenechte si ujít nová a zajímavá vdecká, historická a kulturní témata s rušnými diskusemi!(krom prosince)
Po pednášce vždy debata a oberstvení. Všichni jsou srden zváni. Informace na nástnce Velehradu,
na tel.ísle 020-7727-7849 nebo u pedsedy Milana Kocourka 01932-259-616

































































































































Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica
metra London Bridge: Nedea 13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. farnosou
Sviatos pokánia (svätá spove) - pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom.
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* 2.prosince v 19.30 zahraje v Cadogan Hall, Sloane Terrace, SW1H 9DQ English Chamber Orchestra pod
taktovkou Theodora Kuchara se sólisty Ana de la Vega (flétna) a Oliver Roberti (klavír) Dvoákovu eskou suitu
v D dur, Mozartv klavírní koncert . 21 v C a jeho Pražskou Symfonii  38 v D a Myslivekv Koncert pro flétnu
(londýnská premiéra). Info a vstupenky: 020 7730 4500, website: www.cadoganhall.com.
* 4.prosince v 19.30 zahraje v Royal Festival Hall, South Bank London Philharmonic Orchestra pod taktovkou
Vladimíra Jurowského s Helenou Grimaud u klavíru. Na programu originální Mahlerova Symfonie .1 v D dur
,,Titan‘‘ a Beethovenv Klavírní koncert .4. Info: www.lpo.co.uk a www.southbankcentre.co.uk 
* 9. prosince uspoádá Nadace Emy Destinové pod záštitou velvyslance R Michaela Žantovského Operní benefiní
gala koncert v 19 hodin v St.John’s, Smith Square, London SW1P 3HA. Koncert bude vnovaný památce pítele a
interpreta naší hudby Sira Charlese Mackerrase. Vystoupí: Amanda Roocroft (soprán), Lucie Špiková
(mezosoprán), Martin Vodrážka (bass), Natasha Day (soprán), Paul Charles Clarke (tenor), Nicholas Bosworth
(klavír). Na programu arie a duety z oper Janáka, Dvoáka, Smetany, Pucciniho, Bizeta, atd, konferencier
Veronika Hykšová. Info: 020 7222 1061 a www.sjss.org.uk a www.destinn.com Vstupenky od 15 do 30 liber. 
* 12.prosince v 18.30 zahraje v Conway Hall, 25 Red Lion Square Sacconi Quartet se Simonem Callaghanem
(klavír). Na programu vynikající výbr z Dvoáka, Smetany, a Suka. Info: 020 7242 8032 a www.conwayhall.org.uk .










Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další rád sdlí Tony Pook, Membership Secretary,
1 Lower Friargate, York YO1 9SL, Tel: 01904-642407 e-mail: membership@dvorak-society.org





www.velehrad.org.uk

Nabízí mnoho informací. Píspvky na obnovu Velehradu i na VZs zasílejte prosím na adresu: The Trustees, Velehrad,
22 Ladbroke Sq, London W11 3NA, šeky payable to St.Wenceslaus House-Velehrad Charity. Nebo na konto: 6860 9299, sort c. 60-15-33



Chcete si pochutnat na tradiních eských a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich konin?
Staí dojet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metr níž, 74 West End Lane, eká vytoužené pohoštní...
Restaurace otevena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/ nedli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zaveno
v pondlí krom Bank Holidays, kdy je pak zaveno na druhý den v úterý. Telefon: Klub 0207 328 013, Restaurace 0207 372 1193


Vydává Správní výbor Velehradu-St.Wenceslaus House Charity; rediguje v navázání na tradice Vstníku a Londýnských List J.M.P.Jn
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