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Bude Evropa schopna čelit brutálním
zvrácenostem, lžím a podvádění?
Začíná opět školní rok – tedy v zemích, kde nezabíjejí děti, nevyhazují jim
do povětří školy a nepohřbívají jim zaživa rodiče, o popravách celých
vesnic a usekávání hlav zajatcům, včetně novinářů ani nemluvě. Ano, přes
prázdniny jsme byli svědky nebývalých zvráceností a brutality, kterých se
dopouští barbarská soldateska tzv Islámského státu v Iráku a v Sýrii.
Vyhlazování celých vesnic, genocida po dvě milénia tam usídlených
menšin, prodávání žen, včetně čerstvých vdov, do otroctví a další zločiny
proti lidskosti jsou na denním pořádku, zatímco Evropa krčí rameny, váhá,
hledí jinam a zkouší uplatňovat morální relativismus a politickou
korektnost tam, kde to jaksi není možné. A jen neudržitelnost takových
postojů na pozadí historie a morálních imperativů ji nutí k opatrnickým
krokům, které se snaží vypadat jako zásadní pomoc či odpor vůči onomu
řádícímu zlu. A podobně se tváří a dokonce leckde, včetně bohužel
některých politiků v našich zemích, jakoby hledala jakési opodstatnění
Jak chtějí demokracie čelit zvrácenostem a lžím?
pro neomalené ruské vměšování a podporu ozbrojené vzpoury separartistů
na východě Ukrajiny na pozadí každodenních bezostyšných mezinárodních lží z Moskvy. My víme, či podvědomě
tušíme, o co jde tam daleko i poněkud blíž k našim hranicím. Zvrácená ideologie nadřazenosti a šovinistický
nacionalismus, zvaný tehdy u našich sousedů nacionálním socialismem, přece začaly ohrožovat Evropu právě před
osmi desítkami let a v září roku 1938 byly naše země obětí ostudné Mnichovské dohody. Ano, tam – ve snahách na
vojenský odpor nepřipravené Evropy odvrátit appeasementem hitlerovského zla a obětováním pohraničí
Československa hrozící nevyhnutelnou válku – byl zakopán onen pes pozdější nevůle čelit, přes miliony obětí války,
Stalinovým požadavkům na rozšíření jeho impéria po válce a podobně i v srpnu 1968. Zápach oné psí mrtvoly je i
dnes cítit i v reakcích zpohodlněného blahobytného kontinentu na zlo dneška. Opožděná humanitární pomoc místo
tvrdých společných reakcí proti krutému a nesmiřitelnému nepříteli, hrozícímu nyní i naším vyhlazením a jinde zas
nechuť postavit se bezostyšnému ruskému porušování suverenity souseda a Ukrajině nějak podstatněji pomoci. A
pomalé a nesmělé sankce s přáním, zda bychom z toho nemohli nějak vyklouznout, abychom nenahněvali zpupného,
prolhaného a cynického ,,Velkého bratra‘‘ a neuškodili sami sobě. Ano, nezbývá se než se ptát: Evropo, kam kráčíš a
kde jsou Tvé ideály? Od křesťanského soucitu, po humanistickou rozhodnost a solidárnost.... /jn/

***************************************************
Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na tradiční

*** SVATOVÁCLAVSKOU ***
5.října od 15.30 hod. (po mši) v sálech kláštera Maria Assumpta, 20 Kensington Sq., W8 5HN
(za obchodním domem Barkers, metro High Street Kensington), kde se obvykle konají besedy po českých nedělních bohoslužbách)
BOHATÉ OBČERSTVENÍ – KULTURNÍ PROGRAM – PŘÍPITEK HRABĚTI CZERNINOVI K DEVADESÁTCE...

Správní rada zároveň srdečně zve krajany na ČESKÉ MŠE v přilehlé kapli, obvykle 1. a 3. neděli v měsíci
ve 14 hodin, poté vždy přednáška/beseda vedle v Heythrop College (Newman Room)

První mše po prázdninách 21.září - slouží P. Stanislav Brožka - a pak Svatováclavská,
kdy mši slouží P.Josef Mikolášek
Využijte návštěvy českých kněží, kteří přijíždějí z Říma, máte-li zájem o zpověď nebo duchovní pohovor. Pošlete email na:
info@velehrad.org.uk nebo zavolejte na 07999 986 199
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Za Devadesátkou pilíře komunity a Velehradu
Pana Josefa Czernina není třeba většině našich čtenářů představovat. Je v české a slovenské
komunitě znám zejména pro svoji nezištnou práci pro krajany ve Velké Británii, práci jejíž
historie sahá zpět do padesátých let minulého století.
Je tedy na místě, abychom se i na těchto stránkách připojili ke všem ostatním gratulantům
při příležitosti krásných devadesátých narozenin, které tento potomek jedné z nejstarších a
nejznámějších původních českých šlechtických rodů (viz pozn.) oslavil v srpnu tohoto roku.
Hrabě Josef Czernin se narodil v Praze 9. srpna 1924. Po maturitě na smíchovském
Pan Josef Czernin: 90 let
gymnaziu, v období tak zvaného Protektorátu (německé okupace), byl "totálně nazasazen" v
Německu a v letech 1944-45 byl nedobrovolným pracovníkem v německých továrnách na letadla u Mnichova, Berlina
a v Alsasku. Po válce byl přijat k řádnému studiu na právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze.
V roce 1947 se vydal do Anglie, aby zde studoval jazyk. Jeho pobyt v Londýně měl trvat šest měsíců, avšak po
komunistickém puči v Československu se rozhodl v Anglii zůstat natrvalo.
Od počátku spolupracoval s českým Jezuitou Janem Langem, který se v té době stal duší české komunity v Londýně a
ve Velké Britanii. Pan Czernin pomáhal Otci v jeho snahách politických, stejně jako v práci pro společenský a
náboženský život pro Čechy a Slováky ve Velké Britanii. Otci Langovi, panu Czerninovi a množství dalších známých
i dnes již neznámých dobrovolníků se podařilo vytvořit v Londýně funkční společenství krajanů, které po šedesát let v
hostitelské zemi zásadním způsobem přispělo k zachování vlastního jazyka, kultury a společenského života.
Po pádu komunistického režimu v roce 1989 pan Czernin s chotí často navštěvoval vlast a jeho někdejší Alma
Mater - Karlova Univerzita - jej poctila udělením doktorátu práv.
Pan Czernin je ženat a má šest dětí a sedmnáct vnoučat. Během dlouhého profesního života (během kterého objel
dvakrát pracovně zeměkouli a navštívil Japonsko, Australii, Afriku i Ameriku) byl pan Czernin ředitelem několika
investičních a obchodních společností.
I při takovéto intenzitě rodinného i profesního života nacházel pan Czernin energii a čas pro naší krajanskou
komunitu. Když - ještě v exilovém dávnověku - Otec Lang dosáhl ustanovení krajanské nadace VELEHRAD formou
registrované Charity v Anglii, byl pan Czernin jedním z jeho poradců a spolupracovníků a stal se také jedním z
"trustees" ve správní radě této organizace.
Charita Velehrad prošla množstvím změn, od role organizátora exilového krajanského života přes poskytováni
ubytování přílivu mladých lidí z Československa nejprve po sovětské invazi v osmašedesátém a později v letech těsně
po "sametové revoluci", až po současnou péči o udržení českého náboženského života v Londýně i ambiciozní projekt
nového krajanského centra. Zejména v letech nedávných, v nichž už nešlo spoléhat na nekonečné nasazení Otce
Langa, byla zkušenost a podíl pana Czernina na kolektivním rozhodování nedocenitelnými faktory při transformaci a
řízení naší charity v nových podmínkách. U příležitosti jeho devadesátin a po více než padesáti letech oddané a
nezištné služby naší velehradské krajanské komunitě požádal pan Czernin správní radu o uvolnění z funkce trustee a
odchod do “důchodu”. Jeho odchod je pro Charitu ztrátou, která je zčásti zmírněna tím, že na sebe vzal funkci Patrona
Charity “Velehrad London” a přislíbil, že i nadále zůstane rádcem správní rady. Těšíme se, že tato forma spolupráce
bude další léta probíhat ku prospěchu celé české a slovenské komunity v Anglii.
Za všechny čtenáře tohoto listu, za londýnskou velehradskou nadaci i za široké krajanské společenství v Británii
ještě jednou přejeme panu Czerninovi mnoho štěstí, pevné zdraví a mnoho radosti z veliké rodiny a všech plodů jeho
dlouholeté práce a v neděli 5.října mu u příležitosti tradičních Svatováclavských oslav připijeme na zdraví. /AS/
Czerninové jsou velmi starý čistě český šlechtický rod, první zmínka je z roku 1197 a rodokmen sahá až k Přemyslovcům. Přes
pány z Hradce, Košumberku a Chlumu jsou spřízněni s Karlem IV. a jako většina starých českých rodů i s Přemyslovci. Rod
nabyl v 17. století za Prokopa Vojtěcha mnoho pozemků a rozvětvil se. Nejbohatší byla větev chudenická – ostatní již vymřely.

Odešla herečka Natálie Tanská, Barunka z Babičky...
V Praze zemřela 17.července ve spánku v domově Sue Ryder ve věku 85ti let herečka, spisovatelka, redaktorka a
malířka Natálie Tanská. Zatímco nejstarší generace jí nejvíce pamatuje coby Barunku ve filmu Františka Čápa
Babička z roku 1940, Tanska ztvárnila i další zajímavé role ve filmech Františka Čápa Preludium (1941) a Bílá tma
(1948), v Předtuše (1947) a Krakatitu (1948) Otakara Vávry, či v Mladých letech (1952) Václava Kršky a byla i
členkou Svazu čs. spisovatelů, autorkou dětských postaviček Puf a Muf a vystavovala i řadu koláží (viz Kdo je
kdo). Naše komunita jí znala z devadesátých let, kdy působila jako manželka konzula a překladatele Jana Válka na
londýnském velvyslanectví a pořádala řadu krajanských kulturních akcí. Bystrá, inteligentní a příjemná žena, Tanská
zanechala synovce Tomáše a přátelé, kteří pociťují neblaze její odchod, se s ní rozloučili na Olšanském hřbitově. RIP.

***************************************************
Slovenské centrum Londýn

Pomáha Slovákom vo Velkej Británii pri hľadání si práce a ubytovania, poskytuje užitočné rady pre život a štúdium vo Velkej Británii a
v neposlednom rade disponuje možnosťami, ktoré pomáhajú rozvoju slovensko-britských vzťahov vo všetkých sférach.

http://www.slovenskecentrum
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

70 let od vylodění Československé
samostatné obrněné brigády v Normandii
Posledního srpna uplynulo 70 let od vylodění 1.Československé
samostatné obrněné brigády ve Velké Británii v Normandii a
začátek jejího přesunu směrem k opevněnému německému
přístavuv Dunkerque. Brigáda se přesunula přes kanál La Manche
na 24 dopravních lodích a výsadkových plavidlech a vylodila se na
plážích Corseulles-sur-Mer a Craye a přes prefabrikovaný
betonový přístav Port Winston. Brigáda tehdy pod velením
generála Aloise Lišky CBE, DSO čítala 4.370 vojáků, z nichž 195
při útocích během obléhání opevněného města (s posádkou 12.000
nacistických vojáků a pěti stovkami děl) padlo či zemřelo na
následky zranění. Za připomenutí stojí, že tzv. kombinovaný oddíl
brigády v počtu 150ti vojáků pod velením plk.Sítka byl po
odmítnutí maršála Montgomeryho (s ohledem na dohody s Rusy),
aby byla celá brigáda nasazena při osvobozování Československa,
vyslán na frontu v rámci americké armády a 1.května vztyčil
československou vlajku na naší hranici avšak nebyl počátkem
května vpuštěn dál než do Plzně. Československá samostatná
obrněná brigáda byla po kapitulaci Němců v Dunkirku pod
velením admirála Frisiuse do rukou generála Lišky 9.května
přesunuta do Plzně 18.května a tehdy po postupném doplnění o
Osádka Čapkova tanku Cromwell Čs. samostatné obrněné
část zálohy čítala 6500 vojáků (plus 1550 členů náhradního sboru brigády u Dunkerque (zleva): Valtr, Miklánek, Čapek a
v Británii), 307 tanků, převážně typu Cromwell, 278 obrněných
Maršálek; Rudolf Čapek dnes; znak brigády
vozidel, 96 děl a na 1300 dalších vozidel, takže, kdyby mohla být
při osvobozování vlasti nasazena, jistě by k němu výrazně přispěla. Členem brigády a velitelem tanku u Dunkerque
byl tehdy i náš veterán (a herec divadelní skupiny Londýnská sezóna Sylvy Langové v 80tých letech) Rudolf Čapek
z jiholondýnského Tolworthu, kterému Němci během útoku dvakrát tank zapálili a posádka se jen stěží zachránila.
Brigáda po kapitulaci Německa čekala několik týdnů na povolení příjezdu do Prahy, neboť sovětské velení si prý
tehdy nepřálo, aby tak silná ,,západní‘‘ obrněná formace dosáhla v těch dnech hlavního města.

Rozlúčka krajanů s paní Janou Přikrylovou
29. srpna odpoledne se krajané přišli do sálu českého velvyslanectví rozloučit s paní Janou Přikrylovou, Druhou
tajemnicí velvyslanectví, jejíž londýnské diplomatické působení po pěti letech nyní končí. Rozloučení většinou bývají
smutná a mnozí krajané se vyjádřili, že paní Přikrylovou nám Praha mohla třeba ještě ponechat, neboť udělala tolik
pro rozkvět a další rozvoj bezproblémových vztahů mezi krajany a velvyslanectvím, že by si zasloužila pamětní desku.
Někteří dokonce tvrdí, že paní Přikrylové zcela chybí geny pro netrpělivost, nevlídnost či nazlobení a mnozí na její
pomoc a radu v nejrůznějších situacích budou vzpomínat. A za totéž a ještě více je jí, podle svědectví členů, vděčná i
Správní rada Velehradu.

Otevřené dveře velvyslanectví...
Jako i minulý rok, kdy přišlo na patnáct stovek lidí, i letos 20. a 21. září od 10 do 17 hodin pořádá velvyslanectví ČR
Dny otevřených dveří pro místní komunity v rámci ukázek zajímavých děl moderní architektury, coby součást
londýnských dnů pod názvem Open House London. Budova byla postavena v letech 1965 – 70 jako Československé
velvyslanectví a o rok později se jí dostalo architektonické ceny RIBA, tedy Královského institutu architektů. Autory
budovy označené za příklad brutalistického stylu byli Jan Šrámek, Jan Bočan a Karel Štěpánský. Součástí této kulturní
události bude – zcela příhodně v roce stého výročí vypuknutí První světové války – i výstava trojice českých fotografů,
tehdy vojáků rakousko-uherské armády, jejichž snímky zůstaly neznámé po téměř devadesát let. Výstavu fotografií
spoluorganizuje České centrum.

***************************************************
Britská skupina Společnosti pro vědy a umění SVU srdečně zve krajany na přednášku

Prof. Dr. Karla Wernera: Filozofie Jana Patočky a její vliv na disidentství
v sobotu 27.září 2014 v 14.30
v klubu Českoslovernské kolonie, 74 West End Lane, NW6 (metro West Hampstead)
Další info: Milan Kocourek: 01932-259616. Přiveďte přátele a známé. Po přednášce vždy občerstvení.
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE
O

Český prezident Miloš Zeman varoval během setkání s českými velvyslanci na pražském hradě před nebezpečím
radikálního islamismu, neboť jejich teroristické buňky mohou velmi snadno proniknout na naše území. Zeman dále
poukázal na skutečnost, že mapa tzv. Kalifátu sahá až k našim hranicím a že zhroucené země jako Sýrie, Irák,
Středoafrická republika, Libye či Afghánistán jsou pro islamisty živnou půdou. Řekl, že nebezpečí tedy nelze
podceňovat, neboť Hitler byl také podceňován a dodal, že musí být zachována jasná proizraelská politika ČR. Dodal
pak také, že druhým závažným problemém dneška je Ukrajina, kde hrozí přímá ruská invaze na východě a že je
žádoucí, aby NATO tedy podniklo ,,preventivní akce‘‘. O Prezident Slovenska Andrej Kiska vymenoval rektorov
vysokých škôl. Menovacie dekréty z jeho rúk prevzali Samuel Abrahám z Medzinárodnej školy liberálnych štúdií v
Bratislave, Jozef Jarab z Katolíckej univerzity v Ružomberku a Lucia Kurilovská z bratislavskej Akadémie
Policajného zboru v Bratislave. O Slovensko oslavilo 29.srpna 70. výročí vypuknutí Slovenského národního povstání
proti nacistům. Velké oslavy byly na pořadu dne zejména v tehdejším hlavním povstaleckém městě Banské Bystrici.

DUCHOVNÍ SLOVO

,,Sú kresťania, ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci...‘‘
Z apostolskej exhortácii Evangelii Gaudium pápeža Františka duchovným i veriacím laikom
5. Evanjelium, v ktorom sa odráža slávny Kristov kríž, nás naliehavo pozýva radovať sa. Stačí
niekoľko príkladov: „Zdravas’ – Raduj sa!“ je anjelov pozdrav Márii (Lk 1, 28). Máriina návšteva u
Alžbety spôsobila, že Ján poskočil radosťou v lone svojej matky (porov. Lk 1, 41). Vo svojom
chválospeve Mária hovorí: „Môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi“ (Lk 1, 47). Keď Ježiš
začína svoje verejné účinkovanie, Ján hovorí: „A táto moja radosť je úplná“ (Jn 3, 29). Sám
Ježiš „zaplesal v Duchu Svätom“ (Lk 10, 21). Jeho posolstvo je prameňom radosti: „Toto som vám
povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 15, 11). Naša
kresťanská radosť vyviera z prameňa jeho prekypujúceho srdca. Svojim priateľom sľubuje:
„Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť“ (Jn 16, 20).
A nalieha: „Zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme“ (Jn 16, 22). Neskôr, keď
ho učeníci videli vzkrieseného, „zaradovali sa“ (Jn 20, 20). Kniha Skutky apoštolov hovorí, že v prvom spoločenstve „s
radosťou požívali pokrm“ (Sk 2, 46). Kade učeníci prešli, tam „nastala veľká radosť“ (Sk 8, 8) a oni uprostred
prenasledovaní „boli naplnení radosťou“ (Sk 13, 52). Aj eunuch, keď bol pokrstený, „šiel svojou cestou plný radosti“ (Sk
8, 39) a strážca väzenia „sa radoval s celým svojím domom, že uveril Bohu“ (Sk 16, 34). Prečo by sme aj my nevstúpili
do tohto prúdu radosti?
6. Sú kresťania, ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci. Uvedomujem si, že radosť nemožno žiť rovnakým
spôsobom vo všetkých etapách a okolnostiach života, pretože tieto okolnosti niekedy bývajú veľmi zložité. Radosť sa
prispôsobuje a premieňa, ale vždy zostáva prítomná – aspoň ako lúč svetla, ktorý sa rodí z vnútornej istoty, že sme
nekonečne nadovšetko milovaní. Chápem, že ľudia sú náchylní na smútok pre veľké ťažkosti, ktorým musia čeliť, ale
kúsok po kúsku musíme dať priestor radosti z viery – ako skrytej, ale istej dôvere aj uprostred najhorších trápení: „Z
pokoja si mi vyhnal dušu, zabudol som na blaho… Toto si beriem k srdcu, pre toto budem dúfať. Láskavosť Pána, že
nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť… Dobre je ticho
čakať Pánovo spasenie“ (Nár 3, 17. 21 – 23. 26).
7. Pokušenie sa často prejavuje vo výhovorkách a sťažnostiach, akoby na to, aby sme sa dokázali radovať, musel
byť splnený nekonečný zoznam podmienok. Je to tak, pretože „technologická spoločnosť dokázala znásobiť príležitosti
na potešenie, ale len veľmi ťažko dokáže vyvolať radosť“.[2] Môžem povedať, že tie najkrajšie a najspontánnejšie
radosti, ktoré som počas svojho života zažil, boli radosti veľmi chudobných ľudí, ktorí toho mali naozaj veľmi málo.
Pamätám si tiež opravdivú radosť tých, ktorí si aj uprostred náročných pracovných povinností dokázali zachovať veriace,
štedré a jednoduché srdce. Rozličnými spôsobmi tieto radosti vyvierajú z prameňa veľkej Božej lásky, ktorá sa prejavila
v Ježišovi Kristovi. Nikdy ma neunaví opakovať slová Benedikta XVI., ktoré nás vedú do centra evanjelia: „Na začiatku
toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie s udalosťou, s
Osobou, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie.“[3]
8. Len vďaka tomuto stretnutiu – alebo opakovanému stretávaniu – s Božou láskou, stretnutiu, ktoré sa premieňa
na šťastné priateľstvo, oslobodzujeme sa od izolovaného svedomia a od zameranosti na seba samých. K tomu, aby
sme boli naplno ľuďmi, dospievame vtedy, keď sme viac než len ľuďmi – keď Bohu dovolíme, aby nás vyviedol za
hranice nás samých, aby sme obsiahli plnosť pravdy o našom bytí. Z toho potom pramení evanjelizačné úsilie. Totiž ak
niekto prijal túto lásku, ktorá životu dáva nový zmysel, ako sa o ňu môže nepodeliť s ostatnými?

***************************************************
Konference Krajané a český jazyk v Praze
Od středy 10. září do pátku 12. září proběhne v nové budově Národního muzea v Praze již

8. konference zahraničních Čechů
Tématem setkání bude tentokrát uchovávání češtiny v krajanských komunitách. Třetí den připraven kulturní program - návštěvy
pražských pamětihodností. Předběžný program konference najdete na www.zahranicnicesi.com. Srdečně zve Miroslav Krupička

***************************************************
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DOPISY ČTENÁŘŮ
Dopis z Prahy: Léto

budiž pochváleno

Kdo nemusí, tak v srpnu v Praze nezůstává. Výhodou penzistů je, že nemusejí.
I paní Krátká a já jsme nacpali do kufru i na zadní sedadlo co se dalo a vyrazili jsme na chalupu.
Mohl bych naříkat, jak ti Češi pořád jezděj jako šílenci, ale nebudu. Měli jsme kliku a ve zdraví jsme dojeli.
Mívali jsme ve zvyku stavět se při letních cestách na oběd v Sedmihorkách, srdci Českého Ráje a východišti mnoha krásných procházek.
Tentokrát však, když jsme tam dorazili, byla cesta přehražena páskou a malý komplex ubytoven, parkoviště a naší oblíbené restaurace, s
centrální bustou doktora Antonína Vincence Šlechty nejevil známky života. Zabědovali jsme, zašpekulovali co se mohlo stát s tímto klenotem
České země a jeli jsme na oběd jinam.
Přibyvše do chaloupky, vrhli jsme se do vymetání pavučin, luxování a stlaní postelí, neboť hned nazítří měl dorazit jeden z našich synů se
ženou a dětmi. Což také dorazil.
Postupně dorazil i syn další i dcera, všichni s rodinami. Neobvyklé potěšení a velká radost pro babičku a dědečka.
Soužití generací může být, jak známo, minové pole, tedy čas od času. Já to řeším tím, že si - když se ozvou varovné sirény - hodím bobříka
mlčeni. To obvykle pomůže vyčistit oblohu nad zahrádkou. Dát si zámek na pusu ale neznamená utišit kritické hlasy niterné a ty člověka dokáží
pěkně otrávit.
V neděli jsem zašel na mši, kde obvyklá kongregace místních starších byla mohutně posílena rekreačními lufťáky i mládeží z blízkého
prázdninového tábora. Starý pan farář ve svém kázáni rozebral jak si všímáme chyb svých blízkých a jak dobře umíme přimhuřovat oči před těmi
svými. To jsem zrovna potřeboval, abych se mohl vrátit do lůna rodiny zase už ve vstřícném rozpoložení.
Pochutnali jsme si na dobrém a levném nedělním obědu v restauraci pod kostelem a pak jsme všichni vyrazili na koupaliště. Tam si v letním
pařáku dětičky užívaly bazénu, houpaček i zmrzliny a dospělí je hlídalli a fotografovali.
V dalším týdnu se nám ochladilo a tak jsme společně vyjížděli dále od chaloupky, většinou s poledním cílem v některé z výše položených
restaurací. Po obědě mladé rodiny vyrážely do lesa na šlapec a dědeček s babičkou se vraceli do chalupy na trochu odpoledního klidu.
Může to znít jako idylka, ale takové už jsou české letní prázdniny, okurková sezona, čekání až začnou růst houby. Teď už prý na Šumavě
rostou, ale tady na severu to zatím za moc nestálo.
Neopakovatelnou kulisu pro letní rodinné reje poskytuje kouzelná česká krajina, zde se svou tváří krkonošsko-jizerskou (jinde jihočeskou,
českomoravskou, středočeskou, a tak dále).
Snad nejpůvabnější v této části Čech je vesnička Paseky nad Jizerou, byť trochu zohavená mnoha - nyní zahálejícími - lyžařskými vleky.
Paseky jsou jedním z vrcholů zapadlovlasteneckého trojůhelníku, který - s použitím korespondence od paseckého učitelského mládence
Věnceslava Metelky - kdysi zvěčnil Karel Václav Rais. Je tu pořád stará budova školy, kde Metelka vyučoval i jeho busta na hřbitůvku u kostelíku
s doškovou střechou. I muzeum zapadlých vlastenců, kde se dozvíte jak se v Pasekách kdysi tkaly koberce a jiné textilie i jak se tu dělávaly
housle. V paseckém kostelíku se každý srpen pořádají hudební slavnosti, na jejichž závěrečném koncertu se - vedle místních hudců - obvykle
podíli i pár filharmoniků z Prahy, kteří tu tráví léto. V hospodě Buďárce u kostela se dá slušně pojíst, my jsme si ale tentokrát vyjeli o sto metrů
výš, do hospody Na Perlíčku (všem známé jako Na Prdečku). Tam je sice omezenější menu, zato vyhlídka ůžasná.
Pak je konec srpna, prázdniny mladých končí, v chaloupce zbyli zas už jen dědeček s babičkou, vyprali prostěradla a ručníky, vrátili všechny
lahve od piva a vydali se zpět za svými pražskými doktory.
Z čekárny na interně vás všechny srdečně zdraví Honza Krátký

Čapek jezdil po Anglii vlakem...

Milí přátelé,
23. 7. 2014
S velkým potěšením jsem četla zprávu o úspěšném čapkovském semináři v Londýně (viz Velehradský Z(S)pravodaj č. 64) a děkuji všem, kteří
se o něj zasloužili. Dobré náladě zřejmě přispěla i ukázka Škody Popular 1924, kterou prý Čapek po Anglii cestoval – zpráva to, která mi
bohužel radost pokazila: vždyť už v první kapitole Anglických listů Čapek píše jak se „ukryl do nejbližšího vlaku – a pak (na nádraží v Surbitonu)
padl do náručí dobrého českého anděla strážce“. Když pak uzavírá kapitolu o Walesu trochu úsečným že „v Bangoru se přesedá“ (cestou do
Caernavonu), vyjadřuje své nemilé pocity, když v onom Bangoru nestačil včas nastoupit do vlaku a jeho anděl strážce mu na chvíli ujel. K tomu
však se Čapek nepřiznal; vím to přímo od onoho anděla strážce, prof. Otakara Vočadla, mého někdejšího školitele na Karlově universitě a
později vzácného přítele.
Také mě mate stáří zmíněné Škodovky: 1924? Pokud vím, Čapek spolu s nakladatelem J. Firtem tajně věnovali Olze Scheinpflugové
Škodu Popular (cca 1935), jíž pak Čapek s Olgou cestovali do Alp nedlouho před jejich sňatkem. Tu cestu nám krásně popsali manželé
Vackovi, když se před několika lety vydali po jejich stopách Škodou Popular 1935 ( Za volantem s K. Čapkem. Praha, 2011). Čapek sám však
auto nikdy neřídil, když měl vadnou páteř; navíc si finančně nestál dobře, když v r. 1924 s bratrem začali stavět tu krásnou dvouvilu (v dnešní
Praze 10), na niž spláceli vysoké půjčky. Karel musel dokonce upomínat svého anglického překladatele P. Selvera, aby mu posílal – podle
smlouvy – příslušné podíly honoráře. V r. 1935 už byla situace docela jiná, zvlášť když Čapkův zahradník, p. Motl, se osvědčil i jako šofér.
Prosím odpusťte mi, že takto třeba kazím radost z úspěchu zmíněného semináře. Jde však o písemný dokument, při čemž mám děsivou
představu, že třeba za 50 let – bude nějaký student psát disertaci o Čapkovi a ,,objeví‘‘ (v super-počítači?) ty nešťastné údaje. Za ,,objev‘‘ by
mohl dostat i doktorát (?!).
Nerada tohle vše píší, ale je to kvůli Čapkovi, který za pravdu bojoval.
S upřímnými pozdravy Vaše Bohuslava Bradbrooková, Vrátkovská 12, 100 00 Praha 10

***************************************************
British, Czech & Slovak Association srdečně zve krajany na přednášku dr. Zoë Opacic na velvyslanectví ČR

Jewel in the Crown (Prague under Charles IV. and its architectural legacy)
25. září v 18.30 v sále velvyslanectví ČR (26 Kensington Palace Gdns, W8 4QY) Vstup volný, registrace nutná
Příští setkání ,,Get to know you‘‘ je středa 10.září od 19 do 23 hod. v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6
Info a vstupenky na bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. :0208-795-4875 či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX
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***************************************************
Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v září

3. září v 19.30 vystoupí v rámci BBC Proms (koncert č.62) Stuttgart Radio Symphony Orchestra pod taktovkou Sira Rogera
Norringtona s Beethovenovou Osmou symfonií, Berliozovou Romeo et Juliette a Dvořákovou Novosvětskou. Royal Albert Hall,
Kensington Gore, London SW7 2AP. Info a vstupenky: www.bbc.co.uk/proms a tel.: 0845 401 5040. O den později zahraje
tamtéž BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Martina Alsopa mezi jiným Mahlerovu Symfonii č.1 v D dur ,,Titan‘‘.
o 7.září v 11.30 zahraje ve Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, London W1U 2BP, Doric String Quartet Dořákovy Cypřiše a
Beethovenův smyčcový kvartet v E. Téhož dne večer v 19.30 vystoupí tamtéž Pavel Haas Quartet s Bernardou Fink (soprán) a
Antonym Spiri (klavír) v české sérii: Janáčkovy Intimní listy, Dvořákovy a Martinů Písně a Janáčkovy Moravské lidové
básně v písních. Info a vstupenky: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk
o 18.září v 19.30 vystoupí opět ve Wigmore Hall (viz výše) Vertavo String Quartet s Paulem Lewisem u klavíru. Na programu:
Mozart: Klavírní koncert č.12, Bartók: Smyčcový kvartet č.6 a Dvořák: Klavírní kvintet č.2 v A dur. Info a vstupenky viz výše.
o 18.září ve 20 hodin vystoupí v klubu The Spice of Life v programu Czech Jazz Nights Trio Víta Křišťana ve složení Vít
Křišťan (klavír), Jaromír Honzák (basa) a Roman Vícha (bicí). Trio uvede své album Imprints, ovlivněné současným jazzem i
klasickou hudbou v rámci Roku české hudby 2014. Vstupenky 8 až 10 liber (adresa: 6 Moor Street, London W1D 5NA) a info:
http://www.spiceoflifesoho.com nebo u organizátora České centrum
o 18. až 21. září vystavují v rámci London Design Festival v Hall 2, Old Truman Brewery, Hanbury Street, London E1 6QR
mladí čeští skláři, absolventi pražské ,,Umprumky‘‘ Rony Plesl s hutí Martina Štefánka, Michal Froňek a Jan Němeček a
sklářská firma Bomma Monika Kořínková s jejich studii v projektu Glassmania. Organizuje České Centrum ve spolupráci
s firmou Bohem – Filip Dobiáš.
o 27. září v 19.30 v Hall One, King’s Place, 90 York Way, London N1 9AG, Signum Quartet. Program: Janáček: Intimní listy,
Stravinský: Tři kousky pro smyčcový kvartet a Beethoven: Smyčcový kvartet č.9 v C dur ( www.kingsplace.co.uk a 7520 1490.
o 28.září v 11.30, Wigmore Hall: Nash Ensemble s Kuchyňskou revue Martinů a Dvořákovým klavír. kvartetem č.2 v E moll.
o

***************************************************
Bydlíte ve Streathamu či okolí? V tom případě vás na zajímavé akce zve

Centrum pro děti i rodiče OKÉNKO
Každou sobotu od 10ti do 13ti hod. posezení rodičů a česká školka a jesle v sále St.ThomasChurch,
Telford Avenue, SW2 4XW a každé úterý od 10ti do 12ti hod. Dětský klub, blízko ve Weir Link, 33Weir
Road. Měsíčně v sobotu od 19ti hod. Knižní klub. Info: c.okenko@hotmail.co.uk a 07903-867883

***************************************************
Sväté omše našej londýnskej komunity
Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica
metra London Bridge: Nedeľa 13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. Farnosťou

Sviatosť pokánia (svätá spoveď) – pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom

***************************************************
Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii?

Kontaktujte Czech Centre na nové adrese: 116 Long Acre (Covent Garden), London WC2E 9PA
Telefon: +44-207-307-5180 e-mail: info@czechcentre.org.uk

Czech Centre pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty atd , informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd

***************************************************
ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH KOMUNITÁCH?

Zkuste si na internetu najít http://krajane.radio.cz/

Budete překvapeni, je to totiž internetová platforma, určená k získávání a výměně informací, týkajících se zahraničních Čechů
v celém světě... A najdete tam i informace o londýnském Velehradě

***************************************************
ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA? STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE ANGLICKÉ ZNÁMÉ DO

The Dvořák Society for Czech and Slovak Music

Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma

Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další poskytne Terry Heard, Membership Secretary,
67 Lewisham Hill, London SE13 7PL, Tel: 020 8852 9263, e-mail: membership@dvorak-society.org

***************************************************
VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?

www.velehrad.org.uk

Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu - zatím zasílejte šeky na adresu: Velehrad, PO Box 3148, Purley CR8 9DE

***************************************************
CZECH AND SLOVAK CLUB IN LONDON

Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin?
Stačí jet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž, v 74 West End Lane, čeká vytoužené pohoštění.
Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/ neděli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zavřeno
v pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193
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