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Slavné dny května a června        
Pro nás, Čechy a Slováky ve Velké Británii není určitě příhodnějšího místa 

ke vzpomínkám na ony slavné dny května a června před sedmi desítkami 

let, než spojenecký hřbitov obětí Druhé světové války v Brookwoodu, na  

jihozápad od Londýna, nedaleko Wokingu. Uplynulý měsíc jsme tam  

v počtu zhruba tří desítek vzpomínali našich hrdinů oné války a tento týden 

tam určitě budou podobně činit i rodiny padlých spojeneckých vojáků a  

letců z invaze v Normandii, která začala 6.června 1944. Budiž ke cti našim  

národům, že jsme tam byli také: 36 Spitfirů tří perutí 134. československého  

stíhacího wingu (310., 312. a 313) bylo v pohotovosti už od půl páté ráno a  

od 7.20ti hlídkovaly nad invazními plážemi ve třech dvouhodinových  

turnusech během dne pod velením W/Cdr Tomáše Vybírala DFC. Na první  

let se s 310. perutí podle análů RAF vydal nad pláž JUNO ilegálně -- i přes  

zákaz vystavovat se létáním zajetí -- i velitel 19.sektoru, slavný Group  

Captain Adolph ,,Sailor‘‘ G. Malan, dvakrát vyznamenaný jak DSO, tak i  

DFC. Poslední velitel 310ky S/Ldr Jiří Hartman DFC v jednom rozhovoru  

později vzpomínal, jak se zanedlouho po startu z polního letiště Appledram  

u Chichesteru ohlédl a pod sebou spatřil tisíce lodí v gigantické formaci,  

táhnoucí se až někam ke Cornwallu a k Irsku. A nebyli to jen naši stíhači.     Plk. Arnošt Polák, veterán 311ky a představitelé 

Nad kanálem La Manche hlídkovalo v den invaze proti nacistickým               armády kladou věnce v Brookwoodu 11.května 

ponorkám i pět Liberátorů naší 311. bombardovací perutě a v noci byli ve  

vzduchu – už na Mosquitech, i naši letci 68. noční stíhací perutě. Nejúspěšnějšími dny našich stíhačů – kteří v těch 

dnech startovali až čtyřikrát či pětkrát za den -- byly ty následující tři, kdy hlásili řadu úspěchů a hlavně osmý červen, 

kdy se střetli s 12ti Focke Wulfy 190 nad pláží SWORD, poblíž Caen a tři sestřelili, pět poškodili a zbytek uletěl.  

Do bojů se v těch dnech v počtu čtyř tisíc chystali i naši vojáci 1. československé obrněné brigády generála Lišky, 

která se později přesunovala směrem k pevnosti Dunkerque, jejíž nacistickou posádku v počtu 12.000 pak obléhala.  

       V Brookwoodu, u čtyřmetrového znaku bývalého svobodného Československa, vévodícího hrobům našich 

válečných hrdinů, si připomínáme oběti našich padlých a ještě stále mezi námi žije několik válečných veteránů. Letos 

se nás tam a pak i vedle za plotem, u hrobů hrdinů, kteří válku přežili a zemřeli později, sešlo jen něco přes tři desítky, 

včetně diplomatů a vojáků z domova. Možná bude užitečné, abychom trochu zapůsobili na ty přátele a známé, kteří do 

Brookwoodu jezdí méně často a abychom tam příště uvítali i více zástupců té mladší generace a třeba i mladé rodiče 

s dětmi. Okolí je velmi krásné a jako stvořené na piknik a procházky, včetně pěkných vesnic a městeček. Zatím nám 

Čechům a Slovákům v Británii sice nehrozí, že zajdeme na úbytě a někdo jiný nám bude muset připomínat staré rčení, 

že ,,Národ, který nectí své hrdiny, si je nezaslouží‘‘, ale pro jistotu, příště: Nashledanou v Brookwoodu. /jn/ 

*************************************************** 

                          Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na nedělní 
 

ČESKÉ MŠE V KAPLI KLÁŠTERA MARIA ASSUMPTA 

20 Kensington Square, W8 5HN (za obchodním domem Barkers, metro High Street Kensington) 
 

 Obvykle 1. a 3. neděli v měsíci ve 14 hod., poté přednáška/beseda vedle v Heythrop College (Newman Room) 

Nejbližší termíny: 1.června (celebruje P. Josef Mikulášek) a 15.června (celebruje P.Radek Tichý)  
 

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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INFORMACE SPRÁVNÍ RADY                                                        

Návštěva kardinála Duky v nových  
budovách Velehradu 

Ve středu 14.května 2014 odpoledne, u příležitosti předání  

Templetonovy ceny Mons. prof. Tomáši Halíkovi, přiletěl do  

Londýna kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Otec 

kardinál využil svojí bleskové návštěvy města i k setkání s  

členy Správní rady v nové budově Velehradu i k seznámení s  

místem, kde se v současné době konají nedělní katolické  

bohoslužby v českém jazyce - kaplí Maria Assumpta na  

Kensington Square.  

      Nová budova Velehradu (přesněji budovy) nyní prochází  

množstvím úprav, hlavní budova právě dostala novou střechu a 

probíhají opravy fasád. Přes veškerý stavební ruch se podařilo  

upravit jednu z místností domu na dočasnou "kavárnu", kde Otec  

kardinál, Mons. Tomáš Holub, generální sekretář ČBK a další  

členové kardinálova doprovodu mohli - po prohlídce domu a  

zahrady - vypít šálek kávy, popovídat si s členy Správní rady a  

předat londýnskému Velehradu krásný dárek: sošku věrozvěstů  

Cyrila a Metoděje. Setkání v nové budově bylo velmi milé a dům  

s velkou zahradou se všem velmi líbil. 

      Vzácní hosté potom odjeli na Kensington Square, kde se  

nachází kaple Maria Assumpta, která je dočasným místem  

českých bohoslužeb. Otec kardinál s doprovodem a se Správní  

radou se v kapli krátce pomodlili. Vedle kaple je také přilehlá  

Heythrop College, část londýnské university. V sálech College se   Otec kardinál Duka na návštěvě nových budov londýnského     

po dobu úprav Velehradu scházi mladší i starší londýnští Češi a      Velehradu a s Mons. Holubem po setkání se Správní radou 

Slováci o nedělích po mši i při vyznamných příležitostech, které  

udržují v životě "česko-slovenského Londýna" tradici, sahající zpět desítky let. Návštěva Otce kardinála Duky na 

londýnském Velehradě je pro naši komunitu velkou poctou a velmi si vážíme jeho podpory.     

                                                                                       Za Správní radu charity Velehrad London - ing.Antonín Stáně 
 

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA 

Neobvyklá pocta padlým v Brookwoodu  
Pravidelná pietní pocta našim padlým na spojeneckém hřbitově 

v Brookwoodu, organizovaná Svazem Letců Svobodného  

Československa a Úřady přidělenců obrany ČR a SR k 69.výročí 

vítězství nad fašismem ve Druhé světové válce, se letos konala v  

neděli 11.května a vedl jí plk. Arnošt Polák, veterán 311.čs.  

bombardovací perutě. Sešly se asi tři desítky rodin veteránů  

a padlých a diplomaté našich zemí v čele s velvyslancem SR  

Miroslavem Wlachovským , zastupcem velvyslance ČR                    Ještě ze vzpomínky v Brookwoodu  

dr. Antonínem Hradílkem, vojenskými přidělenci a prvním  

náměstkem náčelníka hlavního štábu armády ČR,                         Syn plk. Miloslava Kratochvíla-Bittona nad hrobem, v pozadí 

generálmajorem Miroslavem Žižkou, který přiletěl z vlasti,          uprostř. gen. M.Žižka a vpravo velvyslanec SR M.Wlachovský 

položili k památníku věnce. Následovaly pozdravné projevy a  

zpěv státních hymn a jako součást slavnostní ceremonie také vyznamenání plk.Arnošta Poláka. Poté, v části hřbitova 

nerezervované padlým v bojích, byly navíc slavnostně uloženy do hrobu pozůstatky zemřelého bývalého člena našeho 

dělostřeleckého praporu v Tobruku a později pilota naší 310.stíhací perutě, plk. Miloslava Kratochvíla-Bittona za 

účasti jeho syna s rodinou.  Následovalo položení křížků British Legion s papírovými máčky ke hrobům našich letců a 

vojáků a krátké občerstvení s přátelským povídáním všech zůčastněných. Ano, a příště zas nashledanou! /jn/                      

*************************************************** 

                                               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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Krajané na udělení Templetonovy ceny  
Mons. prof. Tomáši Halíkovi v Londýně...  
Řada krajanů, stejně jako britských lordů, poslanců, církevních i  

dalších představitelů a osobností se spolu s českým ministrem  

kultury Danielem Hermanem, místopředsedkyně Senátu ČR  

Miluše Horské, kardinály Dukou a Vlkem s doprovodem, českým 

velvyslancem Michaelem Žantovským a dalšími diplomaty  

zúčastnila slavnostního udělení Templetonovy ceny Mons. prof.  

Tomáši Halíkovi za vynikající dílo v duchovní sféře. Slavnost,  

které se zúčastnilo na šest stovek osob, se konalave známém  

anglikánském kostele Sv.Martin’s-in-the-Fields na  

Trafalgarském náměstí a provázely jí skvělá hudební a pěvecká 

vystoupení klavíristy Martina Kasíka, pěvkyně Laury Mvuly a      Mons.prof.Halík s dr.Johnem Templetonem Jr. na slavnosti 

sboru Eric Whitacre Singers. Projevy přednesli lord Griffiths a  

dr.John M.Templeton Jr. a laureát nakonec přednesl děkovací řeč na téma stavu víry ve světě, zejména 

v euroatlantickém prostoru, která byla přítomnými velmi dlouho aplaudována. Poté, po slavnosti, kterou požehnáním 

ukončil farář kostela dr.Sam Wells, se konala v prostorné kryptě recepce. Ministr kultury Daniel Herman 

s místopředsedkyní Senátu parlamentu ČR Miluší Horskou poté využili návštěvy Londýna i k položení věnce 

k pamětní desce padlých čs. vojáků ve Westminsterském opatství spolu s velvyslancem ČR Michalem Žantovským a 

přidělencem obrany plk. Romanem Siwkem a hodnostáři opatství v čele s kanovnicí Jane Hedgesovou. 
 

Čapkovský seminář a automobil Škoda Popular na velvyslanectví 
Devadesáté výročí publikace ,,Anglických listů‘‘ Karla Čapka bylo připomenuto v prostorách českého velvyslanectví 

hned třemi způsoby. Nejdříve ve dvoraně představili manželé Vackovi z ČR svou sportovní Škodu Popular z roku 

1924, jakou tehdy před napsáním knihy cestoval (coby vlastnictvím jeho manželky Olgy Scheinpflugové) po Británii 

Karel Čapek, jehož cestu se manželé podle knížky nyní snaží projet. Vedle automobilu veterána se představila i nová 

Škoda Oktávia vRS. Poté byla zahájena výstava o Karlu Čapkovi a jeho díle v sále velvyslanectví, představující 

spisovatele, jeho život i dílo a pak byl zahájen a v jeho duchu humorně moderován velvyslancem Žantovským 

čapkovský seminář. Toho se kromě 120ti hostí zúčastnili i ministr kultury Herman, Mons.prof. Halík, profesor Tomáš 

Vrba z pražské odbočky New York University, Jan Čulík z Glasgow University a Jiří Pešička z Univerzity Karlovy.  
 

Sir Nicholas Winton oslavil 105. narozeniny na velvyslanectví ČR 
Narozeninový dort se 105ti svíčkami čekal Sira Nicholase Wintona v sále velvyslanectví ČR 19.května a s ním i 

množství grartulantů, v čele s velvyslancem Michaelem Žantovským a některými z ,,jeho dětí‘‘, převážně židovských, 

kterých zachránil před nacisty na počátku války celkem 669 v osmi zvláštních vlacích, vypravených díky němu tehdy 

z Prahy. Velvyslanec Žantovský tlumočil Siru Nicholasovi také přání prezidenta Zemana, premiéra Sobotky a 

předsedy parlamentu a zmíněný dort mu spolu s kyticí květů předal. Zaznělo mocné ,,Happy Birthday!‘‘ a účastníci se 

řadili do fronty, aby oslavenci – který se stále usmíval a nedával znát žádnou únavu -- blahopřáli. Jeho dcera Barbara 

pak představila svou knížku pod titulem ,,If it’s not impossible‘‘ o otcově životě. K blahopřáním se připojujeme! 
  

KRÁTCE Z LONDÝNA A KOMUNITY                                                          
O   Vedecká a vývojová pracovníčka Matice slovenskej v  

Martine, dr. Zuzana Pavelcová (tel.: 043-413 30 67, e-mail: 

domhronskeho@matica.sk ) hľada kontakt na týchto  

krajanov: Olga Šrajerová, Ján Chlebnický, Š.Maglocký,  

Jozef Kugler a Jaroslav Vaculík a ďakuje za prípadné info. 

O   V Londýně zemřel 9.května po dlouhé a těžké srdeční  

nemoci všemi oblíbený organizátor a aktivista čs. klubu  

Jano Hruška. Pohřeb se konal 21.května ve West London                                                                               Odjezd ,,čapkovské‘‘ 

Crematorium. Janova vdova Lola prosí přátele a známé,                                                                                 Škodovky od budovy 

Aby uctili jeho památku příspěvkem na charitu British                                                                                    velvyslanectví a Sir 

Heart Foundation na www.justgiving.com/jano-hruska                                                                                            Nicholas (foto J.Kaplan) 

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

                    Pravidelně vždy poslední sobotu v měsíci ve 14 hodin 

      

                                 Konají se tradičně v Českém klubu, na Velehradě i jinde, podle možností a situace                                 
          Další info: Milan Kocourek: 01932-259616. Přiveďte přátele a známé. Po přednášce vždy občerstvení. 
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DUCHOVNÍ SLOVO  
Předchůdkyně Matky Terezy... 
Na 27. květen připadlo 17. výročí svatořečení papežem Janem Pavlem II. bl. Zdislavy z Lemberka (spolu 

s olomouckým jezuitou Janem Sarkandrem). Sv. Zdislava (1220 – 1252) byla dcerou purkrabího královského hradu 

v Brně, Přibyslava z Križanova a vdala se za předního člena rodu Markvarticů, Havla z Lemberka. Byla dobrou 

matkou čtyř dětí a proslula jako štědrá podporovatelka chudých a nemocných a později se o ně začala naplno a bez 

oddechu starat a byla tak naší předchůdkyní Matky Terezy z Kalkuty. Založila také s manželem kláštery v Jablonném 

a v Turnově pro slovanské dominikány. Zemřela v mladém věku a hned začala být uctívána a bylo jí připisováno 

uzdravení mnoha chromých a nemocných a v roce 1907 byla blahořečena. Svatá Zdislavo, oroduj za nás! 
 

Šéf tlačového strediska pápeža Františka o jeho ceste do Svätej zeme  
V bilancii historickej cesty pápeža Františka do Svätej zeme páter Federico Lombardi, riaditeľ Tlačového strediska 
Svätej stolice hovorí o neuveriteľnom počte významných momentov a gest, ktoré boli koncentrované do tak krátkeho 
času a ktoré nás teraz pozývajú k pokojnej reflexii, aby sme si ich nanovo uvedomili a prijali za svoje. Poznamenáva, 
že je dôležité prebrať si ich jednotlivo, pretože ak sa nám zlejú dohromady, s veľkou pravdepodobnosťou sa nám z 
nich mnohé aspekty stratia. 
       „Bol tam samozrejme ekumenický aspekt stretnutia s patriarchom Bartolomejom, ktoré do istej miery vytvorilo 
príležitosť k tejto ceste. Avšak rovnako rozmer vzťahov so židovským a moslimským svetom, ako aj tematika klímy 
pokoja, ktorú musíme budovať, boli veľké témy, nad ktorými je potrebné dlho uvažovať, aby sme pochopili ich 
bohatstvo. Povedal by som, že sme si uvedomili, že uplynulo 50 rokov od onoho prvého stretnutia, medzi Pavlom VI. a 
Atenagorom. Z ekumenického pohľadu neprešli márne, najmä pokiaľ ide o vzťahy s pravoslávím, ale aj so všetkými 
kresťanskými denomináciami. Samozrejme slávenie spoločnej modlitby v Bazilike Svätého hrobu bolo z duchovného 
hľadiska obzvlášť intenzívne. Ďalším mimoriadne intenzívnym momentom z duchovného hľadiska, čo sa týka 
pápežovej púte do Svätej zeme, bola tiež záverečná svätá omša vo Večeradle. Miesto obrovskej inšpirácie, miesto 
Eucharistie, miesto Turíc, zostúpenia Ducha Svätého... Takže nesmieme nechať zapadnúť ani tento okamih a tento 
duchovný rozmer, ktorý pápež napriek veľmi koncentrovanému času prežíval veľmi hlboko.“ 
      Na margo tlačovej konferencie počas spiatočného letu, na ktorej sa opäť prejavila pápežova sloboda, ktorý nemá 
strach z nijakej otázky, páter Lombardi poznamenal: 
      „Bol som ňou naozaj ohromený. Nielenže sa nebojí, ale chce byť k dispozícii a postaviť sa k akejkoľvek otázke. 
Snažil som sa, ako pri ceste z Ria, tak aj teraz, azda ohraničiť, určiť čas a počet otázok, alebo orientovať ich viac na 
samotnú cestu. Pápež nie. Výslovne chcel úplnú otvorenosť, totálnu disponibilitu odpovedať na akúkoľvek otázku, 
ktorá mu bude položená. Chcel tiež pokračovať a dať k dispozícii veľa času, a boli to skutočne iba nevyhnutné limity 
dané nie príliš dlhou cestou zo Svätej zeme do Ríma, ktoré potom obmedzili čas, ktorý by on bol býval ešte predĺžil.“ 
      Páter Lombardi ďalej vysvetlil kontext k jednej z otázok, na ktorú pápež František odpovedal novinárom, ktorá sa 
týkala štatútu Jeruzalema. P. Lombardi poukázal na víziu Katolíckej cirkvi na túto otázku: 
      „Áno, toto je dôležitý bod, pretože padla otázka na túto tému, v ktorej dal pápež jasne najavo, že problém z 
hľadiska, povedzme, politického, územná zvrchovanosť nad mestom, či by malo byť hlavným mestom jedného štátu 
alebo dvoch, aké by mali byť hranice, nie je kompetenciou Svätej stolice, ale musí byť riešený bilaterálnymi 
rokovaniami medzi zúčastnenými stranami, medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, a musí tiež brať do úvahy rezolúcie 
OSN. Takže tento aspekt nie je v kompetencii pápeža či Svätej stolice. Ale Svätá stolica už dávno formulovala svoju 
pozíciu voči štatútu predovšetkým Svätého mesta, môžeme povedať. Takže Svätú stolicu zaujíma náboženská 
dimenzia mesta, najmä ‚Starého mesta‘, kde sa nachádzajú posvätné miesta, ktoré sa vzťahujú ako na kresťanov, tak 
aj na židov a moslimov na celom svete. Takže pre tento historický a posvätný Jeruzalem Svätá stolica chce, aby sa ho 
nikto nedomáhal výhradne pre seba, pretože je to dedičstvo, ktoré patrí celému svetu, a pretože sväté miesta nie sú 
múzeami a pamiatkami, ale musia byť aj miestami, kde môžu spoločenstvá veriacich žiť svoju vieru. Z tohto dôvodu 
Svätá stolica tradične hovorí o medzinárodne garantovanom osobitnom štatúte, ktorý by mohol zabezpečiť historický, 
materiálny a duchovný charakter posvätných miest. Rovnako ako aj voľný prístup pre obyvateľov a pútnikov, či ide o 
miestnych ľudí alebo pochádzajúcich z rôznych častí sveta.“  (Zo stránok TK KBS) 
 

KRÁTCE Z DOMOVA I LONDÝNA 

O  Češi a Slováci sdružení kolem streathamského Okénka uspořádali v sobotu 24.května ,,Sportovní den‘‘ pro děti v prostorách 

Tooting Bec Athletics Track. Během dopoledne a až do 13té hodiny uspořádali závody pro děti, včetně známého vajíčka na lžíci a 

trojnohých závodů, přetahování a podobně. K dispozici pro ty mladší byl i nafukovací ,,skákací hrad‘‘ či malování tváří po 

indiánsku a navíc domácí jídlo a nakonec i tombola. (Okénko, jak známo organizuje českou sobotní školu i další krajanské akce). 

O  The Friends of Czech Heritage uspořádali 20.května v sále velvyslanectví Slovenska a za spolupráce s ním přednášku britského 

historika dr.Martina D.Browna na téma ,,The English Language Discourse Surrounding the Transfer/Expulsion of the Sudeten 

Germans‘‘ o vývoji tehdejší poválečné situace na pozadí reakcí velmocí, včetně Británie a psychologických dispozicí po porážce 

nacistického Německa. O  Ministr zahraničí České republiky Lubomír Zaorálek měl ve dnech 29. a 30.května, tedy v době naší 

uzávěrky, navštívit Londýn, poobědvat se svým protějškem Williamem Haguem a prodiskutovat nynější mezinárodní problémy, 

včetně ruské hrozby Ukrajině, energetické politiky EU a dalšího rozšiřování. Měl se také setkat se stínovým labouristickým 

ministrem pro Evropu Garethem Thomasem a poradcem premiéra Tomem Scholarem. Na velvyslanectví ČR se měl pak zúčastnit 

zveřejnění studie podnikatele a politika lorda Evanse ,,Invest in the Czech Republic‘‘.O Česká jazzová skupina Robert Balzar Trio 

vystoupila 22.května v prestižním klubu The Spice of Life se skladbami z nové nahrávky ,,Discover Who We Are‘‘.    .>>>>>>> 
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KRÁTCE Z DOMOVA I LONDÝNA 
O   Město Plzeň se chystá postavit pomník svému americkému osvoboditeli na konci Druhé světové války, generálu George 

Pattonovi. Pomník ve tvaru stylizované brány s Pattonovým profilem na sloupech by měl být hotový do příštího výročí 

osvobození.  O  Charita The Friends of Czech Heritage uspořádá 18.června v Reform Club, 104 Pall Mall, ustavení české obdoby 

britské instituce pečující o kulturní památky, známého The National Trust. Recepce a večeře u příležitosti zahájení činnosti 

organizace se budou konat pod patronátem velvyslance Michaela Žantovského a budou sponsorované Czech Tourism. The Czech 

National Trust pod vedením dr. Ireny Edwards uvítá v souvislosti s tímto významným počinem finanční dary ve výši 200 liber 

(min. £100). Charita též hlásí, že adoptovala chátrající historický oltář v klášteře v Kladrubech a shání finanční dary. O  Květen 

byl v naší komunitě měsícem vzpomínek a modliteb za naše zemřelé: generála Ivo Tondera, stíhače naší 312. perutě, vězně 

Colditzu a účastníka ,,Velkého útěku‘‘ (zemřel 4.května 1995) a dvou legendárních postav Velehradu exilových let, Emilky 

Fartákové a Hermínky Procházkové. O  Charita Velehrad London srdečně děkuje za dary paní Zdeňce Kolářové, paní Nině 

Dobosharevich, a paním dr.Mruzkové, Evě Jiránkové a Evě Halatové. 
 

DOPISY ČTENÁŘŮ -- Dopis z Prahy 

Přemítání mezi anděly a ďábly 
Na Nově dávali Bondovku a jako mnohokrát před tím jsem neodolal. A jako mnohokrát před tím jsem zase v polovině 

usnul, po tom co jsem napjatě sledoval několik boxersko-karatových bitek a útěků před hordou samopalníků v hořící 

hale. Tuhletu s Piersem Brosnanem jsem vlastně už jednou nebo dvakrát viděl. A tak vím, že to dobře dopadlo. Jenom, 

bohužel, tu krásnou slečnu padouši na samém konci přece jenom dostali. Muselo to tak být, málokdo z nás si dokáže 

agenta 007 představit v příštím trháku coby manžela a otce rodiny.  

     Mám o sobě představu, že jsem docela inteligentní, relativně slušně vzdělaný a citlivý jedinec. A tak mě překvapuje, 

že patřím k milionům diváků, kteří fandí filmům vyznačujícím se poměrně ubohou dějovou konstrukcí, kterým mnohdy 

chybí základní logika děje  (o souvislosti místní, časové a dějové ani nemluvě).  Filmy, které se vyžívají v zobrazení 

brutálních rvaček a nepravděpodobně končících přestřelek, postelových scén se známostmi z dnešního odpoledne, a 

které si libují v postavách ohavníků, v porovnání s nimiž Hitler a Stalin mohou občas působit jako sympaťáci.  

Jak praví staré příslovi: Odříkaného největší krajíc.  

     Žijeme - my, a ještě více ti mladší - na přepsychologizovaném evropském kontinentu,  v éře kdy prioritami se stalo 

zkoumání nitra a vyjadřování niterných pocitů. Dospělí muži cítí povinnost plakat, když to na ně prijde. Je zakázáno 

zívat, když někdo vypráví jak je poznamenán tím, že mu v druhé třídě paní učitelka dala pohlavek. Je "politicky 

korektní" cítit anebo alespoň projevovat sympatie k lidem postiženým alkoholizmem, debilitou, chudobou, nemocí, 

rodiným rozvratem a mnoha dalšími zaviněnými i nezaviněnými pohromami, které život přináší.  

      Nechci v žádném případě obhajovat bezcitnost k bližnímu. Pochopte ale, jak na člověka zapůsobí,  když se pak 

jednou setká - třeba jenom na televizní obrazovce - s chlapíkem, který si nestěžuje, nebrečí, nevymlouvá se, netrápí 

sebe ani vás tím, že to nestihl, nebo že mu nateklo do bot a zkrátka jenom udělá to, co má udělat a nečeká, že za to 

dostane zvlášť zaplaceno, nebo že ho pochválejí v novinách.  

      Měli jsme takovou představu o Britech a Američanech za druhé světové války, alespoň tak je ukazovali ve starých 

válečných filmech. Dnes se už natáčejí jiné filmy - tedy alespoň u nás v Evropě. V Americe, zdá se, ty politicky 

nekorektní Bondovky zatím točit můžou.  

      Myslím si, že všude možně, třeba i v těch zavrženíhodných Bondovkách, hledáme rovnováhu mezi dobrým a zlým, 

svým vlastním sobectvím a vlastní velkodušností, že potřebujeme, aby bylo autoritativně potvrzeno, že život není 

procházka růžovou zahradou, že máme právo na svoji bolest, i na to ji nejen sdělovat, ale i skrývat. A že máme právo i 

na ty ošklivější myšlenky, pokud s nimi nikoho neotravujeme a neohrožujeme.  

      Dovolím si teď dlouhý logický skok k výsledku evropských voleb v květnu, kde významné množsví voličů v 

některých zemích Evropské Unie, třeba v Britanii a ve Francii, hlasovalo způsobem dosud v tomto měřítku nebývalým.  

Tedy pro strany, které deklarují nacionalistické zájmy většinového obyvatelstva, nechtějí nést břemeno solidarity s 

obyvateli vzdálených zemí a odmítají podrobovat se nadále přáním vizionářů a sociálních inženýrů z bruselských 

kanceláří. V tom někdo může vidět závan zdravého realismu, jiný naopak počátek zjednodušujícího populismu, který 

nás může zavést do horoucích pekel. Jsem rád, že -- alespoň pro dnešek -- se volbě mezi těmito alternativami mohu 

vyhnout.                                                 S pozdravem všem věrným Čechům a Slovákům v Londýně, Váš Honza Krátký 

***************************************************  
                                         British, Czech & Slovak Association srdečně zve krajany na tradiční 

                                                            BCSA  Garden Party 
    tentokrát 28.června od 15 do 18ti hodin v prostorách a zahradách velvyslanectví ČR a SR.  
    Občerstvení v českém a slovenském stylu, hudební skupina, prodej piva, vína a drinků u baru, tombola, knižní bazar 
   
 Je třeba si nejpozději do 12.června rezervovat vstupenky: od £9 členové, £15 ostatní, £5 děti do 16ti, £25 rodina (2 + 2) 
 

                                            BCSA také srdečně zve na pravidelná setkání ,,Get to know you'' 

 Příští je 11.června od 19 do 23 hod., jako vždy v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, (vždy 2. středa v měsíci)  
                      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 v červnu  
o    od 5. června do 11.července se bude v sále slovenského velvyslanectví konat výstava sochaře a malíře Ladislava Černého a 

fotografa Stanislava Jendeka. Výstavu zahájí 4. června v 19 hod. velvyslanec Miroslav Wlachovský. Info: www.mzv.sk/london  

o   5.června v 19.30 uspořádá ve Wigmore Hall, Wigmore St., W1U 2BP koncert Škampa Quartet s repertoárem smyčcových 

kvartetů Haydna, Borodina a Dvořáka. Info a vstupenky: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk   

o   Také 5.června se v sále českého velvyslanectví bude konat výstava a seminář The Life and Times of Franz Kafka pod 

záštitou velvyslance Michaela Žantovského. V panelu usednou dr.Peter Zusi z University College, London, Susan Helen Reynolds 

z British Library, Věra Koubová z Goethe Institutu, Praha a dr. Carolin Duttlinger z Oxford University. Registrace předem nutná.  

o   8.června v 11.30 zahraje ve Wigmore Hall (viz výše) ATOS Trio klavírní tria Haydna a Dvořáka. Info viz výše. 

o    12.června v 18.30 se v sále velvyslanectví ČR bude konat výstava a seminář ,,The Good Soldier Švejk and World War I‘‘ 

V panelu usednou londýnská historička Káťa Kocourková a Martin C. Putna z Karlovy Univerzity a předtím budou promítnuty 

ukázky z filmů Dobrý voják Švejk a Poslušně hlásím. Registrace do 10.6. na events.london@embassy.mzv.cz či 0207 243 7983 

o   12.června v 19.30 vystoupí v Hall One, King’s Place, 90 York Way, N1 9AG Sacconi Quartet se Simonem Crawfordem-

Phillipsem u klavíru. Na programu: Sukova Meditace na starý český chorál a Dvořákovy Smyčcový kvartet č.12 v F dur 

(Americký) a Smyčcový kvintet č.2 v A dur. Vstupenky na 020 7520 1490 a www.kingsplace.co.uk  

o   Také 12.června ve 20 hodin vystoupí ve známém klubu Spice of Life, 6 Moor St., W1D 5NA česká jazzová skupina Limbo, ve 

složení Pavel Hrubý (saxofón, bass klarinet), Taras Vološčuk (basa), Dušan Černák (bicí) a František Kučera (trubka). 

Vstupenky 8 a 10 liber na http://www.wegottickets.com/event/275862 a www.limbo-music.cz  Spoluorganizuje České centrum. 

o   14.června zahájí v Aldeburghu, Suffolk, známý místní festival Pavel Haas Quartet dvěma koncerty Janáčka a Smetany v 15 

a 17 hod. a v 19.30 Richard Goode zahraje na klavír Janáčka, Schumanna a Debussyho. (01728 687110 a www.aldeburgh.co.uk   

o   20.června 18 hod vystoupí RCM Philharmonic pod taktovkou Petera Starka a s Yuki Ito (cello) s Dvořákovým Koncertem pro 

cello v B moll v Amarylis Fleming Hall, Royal Coll. of Music, Prince Consort Rd SW7 2BS. (www.rcm.ac.uk  a 020 7591 4314) 

*************************************************** 

              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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