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Historická výročí zavazují...      
Prázdninové měsíce začínají obvyklými státními svátky a pamětnými dny.  

Nejprve to jsou ony konfesijně-linguistické připomínky svatých  

věrozvěstů Cyrila a Metoděje z devátého a Jana Husa ze 14. století, pak   

později výročí neblahého 21.srpna 1968 a poté naopak nadějného  

Slovenského národního povstání na samém konci srpna 1944.  

      Svatí věrozvěstové nám v onom devátem století – ano, loni tomu bylo  

1150 let -- přinesli křesťanství a pomohli nám zařadit se mezi vyspělé,  

nepohanské a tedy civilizované evropské národy, které už nepotřebují být  

ohněm a mečem připojovány k tehdejším politickým útvarům pod rouškou 

emancipace. Zároveň nám s křestanstvím přinesli i zvláštní písmo a psanou  

komunikaci, byť to tehdy dlouho nevydrželo a s rozpadem Velkomoravské 

říše za nějakých 150 let prakticky skončilo – až na Sázavský klášter a cosi 

duchovního, čemuž se dodnes říká Cyrilometodějské dědictví. Díky tomuto  

fenoménu došlo i k emancipaci Českého knížectví – viz křest Bořivoje a 

Ludmily a nadčasovou osobnost sv. knížete Václava a pak jen o málo  

později export našeho křesťanství do Polska Doubravkou, sestrou  

Boleslava II. Historické podrobnosti jsme zde uvedli před rokem a pro nás, 

tedy odchovance Otce Langa, je cyrilometodějská a tedy velehradská           Svatí věrozvěstové, dar Otce kradinála Duky 

tradice něčím takřka konstantním. Nikoho ani nepřekvapilo, že Otec             londýnskému Velehradu v květnu 

kardinál Duka daroval nedávno během návštěvy londýnskému Velehradu 

ono moderní sousoší věrozvěstů (viz foto), které bude zdobit nyní rekonstruovaný komplex v Barnes. A apropos Jan 

Hus, nikdo zde se nepodivoval radosti Otce Langa z rehabilitace katolického kněze a rektora pražské univerzity 

Římem, neb jsme znali jeho ekumenicky otevřený přístup k jiným křesťanským společenstvím. A co se pak toho 

chvályhodného Husova zavedení háčků a čárek týče, kež bychom nyní dokázali předhánět Poláky nejen v rychlosti 

diktovaného psaní, ale i v rychlosti rozvoje hospodářství, dopravy i třeba obnovy dobrých mravů a demokracie... 

      Zbývají ještě ta dvě novější výročí. Srpen roku 1968 je stále v čerstvé historické paměti mezi jiným i proto, že 

sovětská okupace tehdy přispěla k vystřízlivění mnoha do té doby naivních komunistů a zároveň přivedla na dvacet let 

k moci garnituru jejich bezskurpulózních a amorálních soudruhů i postupný rozklad režimu. Jaké škody ona tzv. 

,,normalizace‘‘ napáchala na národní psyché, to bohužel vidíme ještě dnes... Slovákům však mohou Češi závidět ono 

povstání z léta 1944, i když se pak ukázalo, že bylo poněkud předčasné. K narovnání národní páteře rozhodně tehdy 

přispělo i když na pomoc se kvůli ne právě nadšenému Stalinovi (a Poláci dobře vědí proč jeho armáda čekala za 

řekou, až nacisté potlačí varšavské povstání ) nikdo nehrnul. Ano, historie je matkou moudrosti. Jen se z ní poučit! /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 termín – jediný prázdninový: 6.července (celebruje P. Tomáš Roule)  
         
         Po prázdninách pak první mše bude 21.září a 5.října se bude konat tradiční Svatováclavská 

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                                                        

V listopadu přijede biskup Malý 

Správní rada charity Velehradu s radostí oznamuje, že Otec 

Biskup Václav Malý, který má na starosti krajanské komunity ve  

světě, navštíví v listopadu Londýn. Měl by s naší komunitou 

pobývat v sobotu 22. listopadu a v neděli 23. listopadu bude v 

kapli kláštera Maria Assumpta na Kensington Square, kde se  

krajané schází na české bohoslužby, celebrovat mši a po ní s  

krajany pobeseduje. Otec biskup Malý – jeden z hrdinů  

revoluce v listopadu 1989, z balkónu budovy Melantrichu na  

Václavském náměstí v Praze a ve Špalíčku -- nyní v rámci své  

činnosti z pověření České biskupské konference připravuje  

podrobný program pastorační péče o krajany.  
      
ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA 

Dvě vydařené Garden party a Dětský den 

Konec června byl ve znamení dvou Garden Party a Dětského 

dne streathamského Okénka. První Garden Party, 24.června,  

patřila tradičně přátelům a charitativním podporovatelům pražské  

English College a konala se  pod patronátem velvyslance  

Michaela Žantovského v prostorách rezidence velvyslanectví.       

Součástí slavnosti byl i křest knihy Leaves and Branches o  

dvaceti letech historie školy, který provedla baronka Rawlingsová, 

předsedkyně rady guvernérů školy. 

      Druhou Garden Party bylo 28.června tradiční letní setkání 

členů a přátel BCSA, tedy British, Czech and Slovak Association 

v prostorách a zahradách českého a slovenského velvyslanectví.  

Jako každý rok, součástí veselého setkání mnoha přátel bylo  

bohaté občerstvení, hudební skupina, knižní bazar a tombola. 

     Týž den dopoledne uspořádalo streathamské Okénko další  

Dětský den, tedy hlavně sportovní, tentokrát na Tooting Bec  

Athletic Track. Škoda, že to -- i jiné krajanské akce, které se  

vynoří příliš pozdě, tedy až během měsíce, ve kterém se mají  

konat a nemůžeme je oznámit předem -- neplánují organizace  

dříve. A navíc, trocha koordinace by hojnější účasti také prospěla!    
 

Pražský Mladý balet v Sadler’s Wells 
Už v prakticky v době uzávěrky tohoto čísla jsme se také  

dozvěděli, že v sobotu, 28.června měl v jediném večerním  

vystoupení v Londýně zatančit v Lilian Baylis Studio známého 

divadla Sadler’s Wells pražský Mladý balet, nebo-li Ballet Prague  

Junior. Baletní soubor, který měl předvést i dva tance na  

Janáčkovská témata, tvoří studenti Tanečního centra                        Okem kamery: Fasádnické práce na budovách Velehradu v 

Praha a v Londýně byl hostem Transitions Dance Company.           Barnes pokračují. Je obnoveno cihlové průčelí, štukatérské 
                                                                                                            povrchy už září novou bělostí a pracuje se též v interiérech.                                                                                                           
ZPRÁVY Z DOMOVA 

Inagurácia prezidenta Kisky: Slovensko zažilo Havlovský moment 
Nový slovenský prezident Andrej Kiska zložil 15. júna sľub do rúk predsedníčky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej 

počas slávnostného zasadnutia Národnej rady v bratislavskej Redute a v prejave viackrát povedal, že Slovensko nejde 

správným smerom a v krajine je takmer hrdinstvom nedať úplatok. Povedal, že ,,verejný priestor ovládol egoizmus, 

rodinkárstvo, politická príslušnosť, silné lakte a cynizmus‘‘, odmietol korupciu a vyzval občanov, aby sa nebáli 

aktivizovať. Hovoril, že ,,v mene ľudí bude klásť otázky aj členom vlády a žiadať od nich riešenia‘‘. Kisku ocenili 

najmä mladší ludia nadšenými ováciami a hostia zo zahraničí hovorili o ,,Havlovskom momente‘‘pre Slovensko.  

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

                                               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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Britská komunita v Praze a Bratislavě  
postavila pomník čs.letcům...   
V Praze na Klárově byl 17.června v parku slavnostně odhalen   

památník, který z vděčnosti dvěma a půl tisícům Čechů a  

Slováků, kteří v letech 1940 až 1945 hrdinně sloužili v britském  

královském letectvu (RAF), věnovala britská komunita žijící v  

Praze a Bratislavě. Pomník ve tvaru okřídleného lva slavnostně  

odhalil Sir Nicholas Soames MP, bývalý ministr obrany, takto,  

jak známo, vnuk britského válečného premiéra Sira Winstona  

Churchilla. Odhalení se zúčastnili i nejvyšší představitelé ČR v   

čele s předsedou poslanecké sněmovny Parlamentu Janem              

Hamáčkem, ministrem obrany Martinem Stropnickým a                    

náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, armádním                     Z odhalení památníku postaveného britskou komunitou 

generálem Petrem Pavlem s doprovodem a za účasti několika          našim letcům RAF v Praze na Klárově. Foto Armáda ČR 

našich veteránů letců. Ti také velmi ocenili i následný přelet          

stíhačky Spitfire v livreji naší 312. stíhací perutě nad Vltavou i nad městem. S nápadem na památník od sochaře 

Colina Spoffortha přišel Euan Edworthy, jeden z Britů žijících v Praze od roku 1994 a britská komunuita shromáždila 

potřebný obnos ve výši 3,3milionu korun během jednoho měsíce. Postavení památníku – shodou okolností necelých 

sto metrů a na dohled od rohového domu u řeky, kde později žil velitel našeho letectva v Británii za Druhé světové 

války, generál a maršál RAF dr.Karel Janoušek KCB a kde to připomíná pamětní deska, vzbudilo prý původně 

nesouhlas památkářů s jeho umístěním, avšak ten prý nyní utichá. /jn/ (k tématu viz také Dopis z Prahy na straně 7)  

 

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA 

Odešli další dva hrdinové zahraničního odboje...  
Dozvídáme se, že odešli dva hrdinové zahraničního odboje za Druhé světové války,  mjr.Nina Dobosharevich a 

plk.Alois Píška. Paní Nina (majorka v.v. čs. armády a volyňská Češka, která sloužila v našich jednotkách na Blízkém 

východě, o jejíchž 94. narozeninách jsme psali v čísle 61) zemřela 3.června a pohřeb se konal v krematoriu v Putney 

Vale 25 .června. Plukovník v.v. Alois Píška, rodák z moravského Bánova, sloužil nejdříve v čs. minometném pluku ve 

Francii a po její porážce se dostal do Anglie, kde sloužil jako rádiotelegrafista naší 310. perutě. Po únoru se mu 

podařilo opět dostat do Anglie, kde se oženil a žil na jihu země. Po pádu komunismu navštěvoval často vlast. Zemřel v 

pečovatelském domě v Portsmouth v 94 letech (narozeniny ještě oslavil 4.dubna) po dlouhé nemoci. RIP. Čest jejich 

památce. o V červnu a o Svatodušních svátcích jsme také vzpomínali zesnulých biskupa Jaroslava Škarvady 

(14.6.2010) a dlouholeté velehradské residentky a pomocnice Otce Langa, Roxany Mackay – Skotky, mluvící skvěle 

česky s moravským přízvukem. V červenci si pak kromě svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje připomeneme i 

památku Jana Husa (6.7.1415) a v srpnu oběti sovětské okupace z 21.srpna 1968 a Slovenského národního povstání ze 

srpna/září roku 1944. Z našich blízkých pak v srpnu vzpomeneme 

vzpomeneme skvělé pěvkyně našich slavností a 

hudebnice Beryl Tučapské (14.8.2013), dále pak   

slavného nočního stíhače S/Ldr Karla  

Kuttelwaschera DFC (2x) s vůbec nejlepším čs. 

skorem sestřelů nepřítele (18 plus 2 jisté, 2  

pravděpodobné a 5 poškozených) během Druhé  

světové války (17.8.1959). O pár dní později 

vzpomeneme také Sgt.Jana Kauckého (23.8.1970), 

dalšího z našich 89ti slavných stíhacích pilotů RAF  

z Bitvy o Británii v roce 1940.  o  Správní rada 

charity Velehradu děkuje srdečně za finanční dary                                                                                                                          

manželům Kučovým, manželům Touškovým, pí 

Lole Hruškové, pánům Andrému Zámerčíkovi     Plk. Alois Píška ze 310ky během jedné z návštěv vlasti. A ještě k nedávné 

a Otakaru Karlu Šiverovi a paním Nadje Kelly,    pietní vzpomínce v Brookwoodu: Plk.Arnošt Polák ze 311ky s paní Hanou 

Anně Evě Feunteun a Zdeňce Dvořákové.             Ludikarovou, vdovou druha z peruti S/Ldr Marcela Ludikara, po ceremonii...                                                                                                                                          

*************************************************** 
   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                                                 
Než na vás vloží ruce 
V měsíci červnu proběhla jako obvykle jáhenská či kněžská svěcení.  
Z pohledu bohoslovce je to završení období, v němž prozkoumal, sám se sebou, s  
Bohem a s druhými k tomu určenými, své konkrétní povolání a připravoval se na  
kněžskou službu. Když Pán Ježíš povolává své apoštoly, říká jim, že budou rybáři  
lidí. Tato symbolika se tedy dodnes užívá. Pastýři a rybáři byli v době apoštolů  
zcela obvyklým, důvěrně známým povoláním. Čtyři apoštolové sami byli rybáři.  
Všimněme si, jak jedná Pán Ježíš. Uchopí to, čím byli doposud a dává tomu daleko 
větší hloubku. Když se nás někdo zeptá, kdo jsme, většinou kromě jména řekneme  
i jakou děláme práci. Je to součást naší identity. Čerstvě povolaní apoštolové dál  
budou rybáři, ale v jiném hlubším smyslu. To čím byli dosud, není odhozeno stranou jako nepodstatné, nýbrž bude použito a umocněno, sami 
apoštolové ještě ani netuší jak. Jak máme být rybáři lidí my, když to není náš způsob obživy, ani možná nemáme za svůj koníček rybaření?    
       Věnujme se chvíli tomu příměru. Snad každý muž má v sobě kus lovce, snad každý z nás někdy zažil to vzrušení, když se mu splávek od 
udice zhoupne na hladině a vy víte, že ryba “právě zabrala”. Musel předtím vše patřičně a pečlivě připravit, vybrat vhodné místo a chutnou 
návnadu, nahodit a potom už jenom v tichu pozorně čekat. V tu chvíli nemůže dělat nic víc a musí být potichu. Tohle všechno a ještě mnohem 
víc a také to veškeré zaujetí, zápal ba dokonce vášeň, má nepochybně Pán Ježíš také na mysli, když zve, aby se galilejští rybáři stali rybáři lidí. 
       Bere vážně každého z nás, kým jsme a jací jsme, využívá toho a v-dech-uje tomu úplně jinou hloubku, i když nejsme právě rybáři. Co za 
symboliku by použil dnes? Možná by mluvil o síti www, možná o globální vesnici, možná by použil podobenství o klamavé reklamě nebo o 
chytrém telefonu, nevím. Úloha jazyka, slova a symbolu je i dnes nepominutelná. Vždyť právě Slovo se stalo tělem.  V italštině se vyjádří stát se 
knězem / stát se řeholní sestrou jako farsi prete / farsi suora, doslova přeloženo udělat sebe knězem, sestrou. Nemíním vytýkat Italům, jak 
mluví, ale Pán Ježíš říká já vás učiním rybáři lidí.  Abychom se stali kněžími, vyplývá mi z řečeného, že je potřeba tedy Pánu Ježíšovi k tomu 
výslovně dát volnou ruku.  To značí otevřenost srdce, ochotu vůle a připravenost celého člověka s celým jeho konkrétním prožíváním lidství, 
nechat, aby na něm Pán Ježíš pracoval a svým knězem ho sám učinil. Všem, na které otcové biskupvé v následujících měsících vloží své ruce 
a předají dar Ducha, ze srdce blahopřeji a přeji, ať je tedy sám náš Pán a Mistr těmi rybáři lidí učiní.  P. Tomáš Roule 
 

Pápež František: Nesúďme druhého, prosme za neho pred Bohom 
Kto súdi brata, robí chybu a skončí tak, že bude súdený tým istým spôsobom, upozornil pápež František vo svojej rannej homílii počas omše v 
Dome sv. Marty v pondelok 23. júna. Boh je jediný sudca a kto je súdený, vždy bude môcť rátať s obranou zo strany Ježiša, ako svojho prvého 
obhajcu, a tiež zo strany Ducha Svätého. Ten, kto súdi svojho brata, si podľa slov Svätého Otca uzurpuje miesto a rolu, ktorá mu neprináleží. 
Zároveň je toto súdenie jeho vlastnou porážkou, lebo skončí ako obeť svojho vlastného nedostatku milosrdenstva. Po čítaní evanjelia (Mt 7,1-5) 
o smietke a brvne v oku pápež František zdôraznil, že osoba, ktorá súdi, robí chybu, pletie si veci a speje k vlastnej porážke, lebo si privlastňuje 
miesto Boha, ktorý jediný je sudcom. Označenie „pokrytci“, ktoré Ježiš viackrát použil na adresu zákonníkov, je v skutočnosti aktuálne pre 
každého. Ako povedal Svätý Otec, ten, kto súdi, robí to hneď, na rozdiel od Boha, ktorý si na vynesenie súdu necháva čas: „Preto ten, kto súdi, 
robí chybu. Jednoducho preto, že sa stavia na miesto, ktoré mu nepatrí. Ale nielen že robí chybu, ale tiež je popletený. Je tak znepokojený tým, 
čo chce súdiť, tou osobou, tak veľmi je tou myšlienkou prenasledovaný, že mu tá smietka nedá spať! Hovorí:‚ Ale ja ti chcem tú smietku vybrať!‛ 
A nevšimne si to brvno, ktoré má v oku on. Pletie si veci: verí, že brvno je smietkou. Zamieňa si skutočnosť. Žije v ilúzii. Ten, kto súdi, skončí 
prehrou, dopadne zle, lebo tá istá miera, ktorú použil, bude použitá pri jeho súde. Tento sudca, hrdý, sebaistý, robí chybu, lebo si berie miesto 
patriace Bohu, a tak ide do prehry. V čom je tá prehra? Bude súdený mierou, ktorou sám súdi!“ 
      Podľa slov Svätého Otca, jediný, komu prináleží súdiť, je Boh a tí, ktorým on dá na to právomoc, pričom poukázal na Ježišov príklad: „Ježiš 
pred Otcom nikdy neobviňuje! Naopak, obraňuje! On je prvým Zástancom - Paraklétom. Potom nám posiela druhého, ktorým je Duch Svätý. On 
je obhajca: stojí pred Otcom, aby nás bránil pred žalobami. A kto je žalobcom? V Biblii sa nazýva žalobcom zlý duch, satan. Ježiš bude súdiť, to 
áno: na konci sveta, ale dovtedy oroduje, obhajuje...“ 
      Ten, kto súdi, je „napodobňovateľom kniežaťa tohto sveta, ktorý je ľuďom stále v pätách, aby ich pred Otcom obviňoval,“ povedal pápež 
František a zhrnul to v podobe prosby: „Nech nám Pán dá milosť napodobňovať Ježiša orodovníka, obrancu a advokáta, zástancu nás i tých 
druhých. A nech nám dá milosť nenapodobňovať to druhé, čo nás nakoniec zničí: „Ak chceme ísť Ježišovou cestou, viac než žalobcami musíme 
byť obhajcami druhých pred Otcom. Keď vidím nepeknú vec na druhom, idem ho brániť? Nie. Ale mlč, choď sa modliť a obhajuj ho u Otca, ako 
to robí Ježiš. Modli sa zaňho, ale nesúď ho! Lebo keď to urobíš, potom keď vykonáš nepeknú vec ty, budeš súdený. Dobre na to pamätajme, 
prospeje nám to v každodennom živote, keď k nám príde túžba súdiť druhých, ohovárať ich, čo je tiež istou formou súdenia.“ (z TK KBS) 
 

HLEDÁME POMOC:  O  Od záři bych potřebovala najit někoho, kdo by mi mohl hlídat dvě děti jeden den v týdnu, nejlépe pondělí, jen 

během školního roku, ne o školních prázdninách. Izabela bude mít 18 měsíců a Patrik skoro 4 roky. Je potřeba odvézt Patrika rano do školky na 
9.00 a vyzvednout ve 12.00. Bydlíme ve Streatham Hill, odcházíme do práce v 7.30 a vracíme se kolem 16.45. Prosím, kdyby jste měl někdo 
zájem, ozvěte se na 07900-698613, Valerie Guerinova.  O   Zavolala nám paní Helga Ederer, že hledá společnici pro svou kamarádku, které je 

95 let a bydlí v Putney.  Potřebuje někoho, kdo by tam bydlel a pomohl jednou týdně s nákupem a denně s jednoduchým vařením, žádny úklid 
ani žehlení, protože na to už má uklízečku. Denně volno od 3 do 8 večer. Plat £200 tydně, vlastní pokoj, ale společná koupelna. Zajemci 
prosíme napište o další info na info@velehrad.org.uk 

***************************************************    
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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JEŠTĚ Z KOMUNITY A LONDÝNA 

Legionářka Nina Dobosharevich: „Nikdy to nevzdám“  
Ve středu 25. června 2014 se v Londýně uskutečnilo poslední rozloučení s československou veteránkou, bojovnicí na Středním východě, 
majorkou v.v. Ninou Dobosharevich (roz. Vignerovou).  
     Nina se narodila v Českém Mštětíně na Volyni, kde jako dcera zakladatele Československých legií byla vychovávaná k lásce ke svobodě a 
lásce k českému národu. Po strastiplné cestě Evropou vstoupila v roce 1942 do československé jednotky v Egyptě, kde sloužila jako řidička a 
automechanička. Po válce sloužila v Žatci, ale jako sociální demokratka věděla, že bude v komunistickém Československu pronásledovaná a 
proto emigrovala do Německa a po té do V.Británie. I když žila v Československu po válce pouze tři roky, prací pro vlast se jako 
spoluzakladatelka Československé obce legionářské v zahraničí zabývala celý život. Nina Dobosharevich byla výraznou postavou v komunitě 
válečných veteránů ve V.Británii, kde byla známa nejen jako člověk pevných postojů, ale především jako propagátorka české historie a jazyka.  
     Rozloučení se spolu s jejími přáteli a kamarády zúčastnili příslušníci úřadů přidělence obrany ČR a SR na londýnském hřbitově Putney 
Vale, kde ji vzdali poslední vojenskou poctu. 
     Ministr obrany ČR u příležitosti Dne vítězství udělil paní Dobosharevich vyznamenání Zlaté lípy MO České republiky za její zásluhy o 
ochranu lidských práv, svobod a za rozvoj základních principů demokratického a právního státu. Vyznamenání jí předal krátce před smrtí 
přidělenec obrany ve Velké Británii plk. Roman Siwek, kterého při té příležitosti požádala o poslední přípitek šampaňským. „Nikdy to nevzdám“ 
byla poslední slova této statečné legionářky a vlastenkyně. Majorka v.v. Nina Dobosharevich bojovala do posledního okamžiku, za svými 
kamarády v "legionářském nebi" odešla 3. června ve věku 94 let. Čest její památce.  /plk. Roman Siwek/ 
 

Kafka známý a neznámý 
V nedávné páteční přiloze LN se ukázala reportáž o Franzi Kafkovi, u přiležitosti devadesáteho výročí jeho úmrtí. 
Turistů dychtících chodit Prahou po stopach slavného spisovatele jsou pořad úctihodné zástupy, ale hlavně cizinců  
-- zájem Čechů údajně upadá. 
    Tento těžko vysvětlitelný, malý zájem Čechů se snaží v poslední době změnit několik umělců a literarních kritiků, 
kteří hledají nové, neotřelé formy jak tohoto velkého klasika literatury lidem opět přibližit. Dalo by se řici, že v tomto  
duchu, ve smyslu nového poznání, hledání nových pohledů na Kafku, probíhalo večerní symposium o něm v  
prostorách českého velvyslanectví v Londýně 5. června, doprovázené dobovou výstavou ze života spisovatele.  
Příspěvky přednesli lektor české a slovenské literatury na University College v Londyně dr.Peter Zusi, kurátorka       FK: archiv Společnosti 
česko-slovenské sekce British Library  Susan Helen Reynolds, profesorka němčiny na Oxford University a                Franze Kafky v Praze 
ředitelka Kafka Research Centre, dr. Carolin Duttlinger a v neposlední řadě překladatelka z němčiny v Goethe  
Institut v Praze, dr. Věra Koubová. Všechny přednášky byly velmi zajímavé, každá svým způsobem přinášela nový pohled na různé aspekty 
života a díla spisovatele. Kdo by se, na příklad, pokoušel hledat paralely mezi ,,Babičkou” Boženy Němcove a Kafkovým „Zámkem“? 
    Kafka byl, tak jak se nám to ve svém příspěvku snažila přibližit dr. Věra Koubová, mezi spisovateli unikátem, člověkem, který celý svůj život 
realizoval psaním. Psaním nejen fikce, tedy románů, ale také - a možna hlavně - svých diařů, dopisů přatelům, blizkým, milenkám, z kterých se 
dozvíme o životě a nitru velkého spisovatele víc, než z oficiálních kronik a záznamů. Zájemcům o bližší poznání našeho velikána světové 
literatury doporučuji návštěvu webové stranky jeho velké znalkyně a obdivovatelky Věry Koubové - www.verakoubova.net//cz . 
    V závěru této stručné recenze tak zajímavého večera o Kafkovi bych rád vyjádřil velké díky Velvyslanectví České republiky v Londyně, že 
pořádání tak vysoce kulturních akcí ve svých prostorách umožňuje. Semináři o Kafkovi předcházelo neméně zajímavé symposium o Čapkovi, a 
nasledoval seminař o Švejkovi Jaroslava Haška, vše v doprovodu skvěle uspořadaných výstav. Jménem svým a snad celé krajanské obce, 
srdečné díky! Janusz Mondry 
 

DOKUMENTY DOBY 

Žádnou krev, žádné slzy už nepotřebujeme... 
Během ruské okupace poloostrova Krym v březnu, uveřejnil ruský historik profesor Andrej Zubov na stránkách známého moskevského deníku 
,,Vedomosti’’ článek, který nakonec způsobil autorovo vyhození z fakulty. Článek brzy na to se souhlasem autora zveřejnili i v ČR na 
internetových stránkách HN Dialog a zaslala nám jej nedávno dr.Eva J.Pinkava. Přinášíme jej zde pro jeho stále trvající závažnost.  
 

Přátelé. Jsme na prahu. Nikoli na prahu připojení nového subjektu k Ruské federaci. Jsme na pokraji úplného zničení systému mezinárodních 
smluv, ekonomického chaosu a politické diktatury. Jsme na pokraji války s naším nejbližším, spřízněným národem Ukrajiny, prudkého zhoršení 
vztahů s Evropou a Amerikou, na pokraji studené, a možná horké války s nimi. 
    Koneckonců, to už tady bylo. Rakousko. Začátek března 1938. Nacisté chtějí rozšířit svou říši na úkor jiného německého státu. Lidé po tom 
ani příliš netouží – nikdo je neutlačuje, nikdo nediskriminuje. Ale myšlenka velkoněmecké říše zamotala hlavu radikálům – místním nacistům. 
Aby ukončil spory o osudu Rakouska, vyhlašuje kancléř Kurt Alois Josef Johann von Schuschnigg na 13. března referendum. Ale nacisté v 
Berlíně a ve Vídni s tím nesouhlasí. Co když lidé budou proti anšlusu? Kancléř Schuschnigg je tak donucen 10. března odstoupit. Místo něj 
prezident jmenuje vůdce místních nacistů Arthura Seyss-Inquarta, a německé divize mezitím již vstupují do rakouských měst na pozvání nového 
kancléře, který se to dozvěděl z novin. Rakouská armáda kapituluje. Lidé buď nadšeně vítají hitlerovce, nebo jsou podráždění a zalezlí doma, 
případně urychleně emigrují do Švýcarska. Rakouský kardinál Innitzer anšlus vítá a žehná mu… 
    Zatýkání začalo 13. března. Kancléř Schuschnigg byl zatčen o den dříve. Plebiscit se konal 10. dubna. V Německu hlasovalo pro sjednocení 
s Rakouskem 99,08 %, v samotném Rakousku, které se stalo Ostmarkou německé říše, 99,75 %.                                                       
Prvního října 1938 se s Německem spojili pokrevní bratři z českých Sudet. Dvaadvacátého března 1939 pak region litevské Klaipedy, který se 
tak během jediného dne proměnil v německý Memel. Ve všech těchto zemích skutečně žili převážně Němci, po celou dobu se mnozí z nich 
opravdu chtěli spojit s Hitlerovou říší. Všude se toto spojení odehrávalo za zvuků fanfár, s velkou slávou a výkřiky radosti jásajícího davu, 
opilého šovinistickým šílenstvím, a s tichým souhlasem Západu 
    "Nesmíme klamat, a zejména nesmíme dávat falešnou naději malým slabým státům a slibovat jim ochranu Ligy národů a příslušné kroky z 
naší strany," řekl Neville Chamberlain v britském parlamentu 22. února 1938. "Protože víme, že nic takového nelze provést."            >>>>>>>> 
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Žádnou krev, žádné slzy už nepotřebujeme... (pokračování ze str. 6) 
    A něco zcela jiného říkal Adolf Hitler 23. března 1939 z balkonu na Divadelním náměstí v právě připojeném Memelu. Dvě hodiny předtím 
teatrálně vplul na palubě nejnovější bitevní lodi Deutschland do přístavu Memel. "… Němci nebudou nikomu na světě dělat nic špatného, ale 
bylo nutné zastavit utrpení, kterému byli Němci podrobeni po dobu 20 let od celého světa…Memelské Němce už jednou Německo ponechalo 
napospas osudu, když se smířilo s hanbou a potupou. Dnes se memelští Němci… opět stanou občany mocné říše, rozhodnuti převzít svůj 
vlastní osud do vlastních rukou, i když se to nebude líbit polovině světa." 
    A všechno se jevilo tak zářivé. A sláva Hitlera byla na vrcholu. A svět stál v úžasu před Velkým Německem. Připojení zemí a území k Říši 
proběhlo bez jediného výstřelu, bez kapky krve – není Führer geniální politik? 
    O šest let později bylo Německo poraženo, miliony jeho synů byly zabity, miliony jeho dcer zneuctěny, jeho města srovnána se zemí, jeho 
kulturní hodnoty, nahromaděné v průběhu staletí, se obrátily v prach. Od Německa byly odděleny 2/5 a zbývající část rozdělena na okupační 
zóny obsazené vítěznými mocnostmi. A hanba, hanba, hanba pokryla hlavy Němců. A přitom to všechno začalo tak zářivě! 
    Přátelé, historie se opakuje. Na Krymu opravdu žijí Rusové. Ale cožpak je tam někdo utlačoval, byli tam snad občany druhé kategorie, bez 
nároku na jazyk a pravoslavnou víru? Před kým je musí chránit vojáci ruské armády? Kdo je napadl? Vstup cizích vojsk na území jiného státu 
bez jeho souhlasu – je agrese. Obsazení parlamentu osobami v uniformách neoznačených – to je nehoráznost. Jakákoliv rozhodnutí krymského 
parlamentu jsou za těchto okolností fraškou. Napřed obsadili parlament, premiéra nahradili proruským a pak tento nový premiér požádal Rusko 
o pomoc, když pomocníci již jsou zde a již celý den ovládají poloostrov… Jako vejce vejci podobné anšlusu v roce 1938. A dokonce i 
referendum – plebiscit – proběhne až za měsíc, pod ochranou spřátelených bajonetů. Tam – 10. dubna, zde – 30. března. 
    Propočítala ruská vláda rizika tohoto neuvěřitelného dobrodružství? Jsem si jistý, že ne. Stejně jako je svého času neodhadl Adolf Aloizovič. 
Kdyby je uvážil, nemusel by v dubnu 1945 zoufale pobíhat po bunkru pod dopadajícími ruskými bombami a nemusel by sežrat ampuli s jedem. 
    Pokud se Západ nebude chovat jako Chamberlain a Daladier v roce 1938 a zavede úplné embargo na nákup ruské energie a zmrazí ruské 
vklady ve svých bankách? Ruská ekonomika, která je i tak v agonii, se zhroutí do tří měsíců. A pak se začnou dít v Rusku věci, ve srovnání s 
nimiž bude vypadat Majdan jako procházka rajskou zahradou. 
    A pokud krymští Tataři, kteří jsou kategoricky proti ruské vládě, kteří si pamatují, co s nimi tato vláda provedla v roce 1944 a že je nepustila 
domů až do roku 1988… a když se krymští Tataři začnou domáhat ochrany svých zájmů u svých souvěrců a pokrevních bratrů v Turecku? 
Koneckonců Turecko neleží za třemi moři, ale přímo na protějším břehu Černého moře… A Krym drželi Turci déle než Rusko – čtyři století. 
Turci – to není Chamberlain nebo Daladier. Ti v červenci 1974, aby chránili své soukmenovce, obsadili 40 % území Kypru, ignorují všechny 
protesty a stále podporují tzv. Tureckou republiku severního Kypru, kterou neuznává nikdo kromě nich. Možná že někdo by chtěl mít Tureckou 
republiku jižní Krym? Ale v případě, že se horké hlavy krymských Tatarů rozhodnou bojovat, rádi se k nim přidají muslimští radikálové z celého 
světa, a to zejména ze severního Kavkazu a Povolží. Nepřineseme si tu bouřku ze zpustošených krymských letovisek do našeho ruského 
domu? Cožpak nám nestačí naši vlastní teroristé? 
    A konečně, získáme-li Krym, rozervaný vnitřními rozpory, ztratíme navždy lid Ukrajiny – Ukrajinci neodpustí Rusům takovou zradu nikdy. 
Myslíte si, že přeháním? Že čas všechno zahladí? Doufáte marně, drazí ruští šovinisté. Na konci XIX. století se Srbové a Chorvati považovali za 
jeden národ, jen rozdělený hranicemi, náboženstvím a abecedou. Oni usilovali o jednotu – kolik knih o tom napsali. A byly to moudré a dobré 
knihy. A teď na světě najdete jen málo národů, které se vzájemně nenávidí tak jako Srbové a Chorvati. Kolik krve bylo mezi nimi prolito, a to 
všechno kvůli nějakým kouskům území, městečkům a údolím, v nichž by mohli žít spolu šťastně a spokojeně. Mohli by, ale nedokázali to. 
Chamtivost udělala z bratrů nepřátele. A cožpak se to nestává i v každodenním životě? Stojí za to přijít o bratry navždy, kvůli nesmyslným 
ambicím? Samozřejmě že nevyhnutelné bude i rozdělení ruské církve. Její ukrajinská část se od Moskvy odštěpí navždy. 
    Ale v ještě děsivější porážku se pro Kreml obrátí úspěšné připojení Krymu. Pokud vše proběhne snadno, pak se zítra k Rusku budou chtít 
připojit oblasti obývané Rusy v Kazachstánu, posléze také Jižní Osetie, Abcházie a severní Kyrgyzstán. Po Rakousku následovaly Sudety, po 
Sudetech Memel, pak Polsko, po Polsku Francie, po Francii – Rusko. Všechno to vzešlo z nepatrných krůčků… 
    Přátelé, musíme se zastavit a vzpamatovat se. Naši politici zatahují naše lidi do hrozného, děsivého dobrodružství. Historická zkušenost nám 
říká, že nic neprojde jen tak. Neměli bychom se nechat manipulovat, jak se nechali svého času Němci manipulovat sliby Goebbelse a Hitlera. V 
zájmu míru v naší zemi, v zájmu jeho skutečného obrození, pro mír a přátelství na území historického Ruska, které je nyní rozděleno do mnoha 
států, řekněme ne na tuto šílenou a – co je nejdůležitější – naprosto zbytečnou agresi. 
    Ztratili jsme ve dvacátém století tolik životů, že naší jedinou správnou zásadou by měl být princip vyhlášený Solženicynem – zachování 
národa. Zachování lidí, a ne rozšiřování území. Země se shromažďují jen za cenu krve a slz.    
    Žádnou krev, žádné slzy již nepotřebujeme! 
*************************************************** 

  - - -  Za záchranu oltáře kláštera v Kladrubech  - - -  
Jak jsme už uvedli, The Friends of Czech Heritage pořádají sbírku na obnovu oltáře hlavního kostela kláštera v Kladrubech 
nedaleko Plzně. Klášter má za sebou dlouhou (původně založen pro Benediktýny knížetem Vladislavem I. v roce 1115) a pohnutou 
historii (zažil doby rozkvětu, kdy např. ve 14. století obhospodařoval 128 vesnic a hostil Karla IV., i časy úpadku (za Husitů i později 
a za Třicetileté války), aby se znovu pozdvihl v 17. a 18. století, kdy došlo k nákladné barokizaci pod vedením známého českého 
stavitele italského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela (unikátní kostel Zelená Hora, zámek v Chlumci nad Cidlinou, klášter 
v Plasích, kostel v Rajhradě, atd). Ten přestavěl hlavní kostel Nanebevstoupení panny Marie, sv.Wolfganga a sv. Benedikta ve 
svém zvláštním českém barokně-gotickém stylu na jeden z největších chrámů u nás, prý s pomocí plánů přítele, pražského rodáka 
Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kláštery však byly za Josefa II. zrušeny a Kladruby začaly chátrat až do roku 1825, kdy je spolu s 28 
vesnicemi koupil u nás nechvalně známý (1848) kníže Windischgrätz, avšak kostel dál chátral. Po konfiskaci v r. 1945 byl pod 
národní správou a opravy začaly až v r.1970 a po roce 1989 s pomocí EU. The Friends of Czech Heritage si předsevzali konzervaci 
a restauraci koruny oltářní madony, aby mohla opět zdobit její hlavu. Dřevená a pozlacená 40ti centimetrová koruna je Santiniho 
dílem a byla v roce 1979 z ideologických důvodů sňata a uložena do úschovy. Restaurace červotoči prolezlé koruny si nyní vyžádá 
příspěvek ve výši dvou tisíc liber a ten hodlají Friends s pomocí našich krajanů i britských přátel nasbírat.  
Další informace: www.czechfriends.net  Šeky třeba též označit ,,Kladruby‘‘ a posílat na Michael De Val, 12 Oakley Court, Chinnor, OX39 4HB 
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http://www.czechfriends.net/


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

 Z DOMOVA VE ZKRATCE                                                                                                            
o  Slovenský parlamentný poslanecký klub SDKÚ bude pokračovať  

ďalej v rovnakom zložení. Poslanci Dzurinda a Mikloš odišli 4. júna  
zo strany, nevylúčili však, že v klube zostanú. Ak by vystúpili,  
zanikol by, lebo by mal len šesť poslancov. o  ,,Vlak Lustig‘‘,  

připomínka neblahých židovských transportů do koncentračních  
táborů, ve kterém se už třetí rok budou konat filmové projekce  
známých filmů, přednášky a dokonce hrát divadlo, bude součástí  
letošního festivalu židovské kultury Devět bran v ČR. Vlak bude po  
úvodních koncertech festivalu v Praze (Valdštejnská zahrada, 5.7.)  
postupně přístupný veřejnosti ve stanicích Praha-Bubny, Poděbrady, 
Brno-Hl.nádraží, Frenštát pod Radhoštěm a Nákladové nádr. 
Ostrava od 7. do 21.července. Info a bezplatné vstupenky třeba  
rezervovat na www.vlaklustig.cz  o  Ministr financí ČR Andrej Babiš 
byl neprávem evidován jako spolupracovník StB, rozhodl okresní  
soud v Bratislavě. Prezident Miloš Zeman mu gratuloval, ÚPN se  
však prý chce proti rozsudku odvolat. 
 

DOPISY ČTENÁŘŮ -- Dopis z Prahy 

Pražská vzpomínka na naše hrdiny RAF 
Léto '68 byly už druhé prázdniny, kdy nás soudruzi ve větších počtech pouštěli do kapitalistických států (KS). A každý, 

kdo měl trochu cti v těle (a kdo chtěl u slečen získat nějakou vážnost) pochopitelně musel a chtěl této možnosti využít. 

V Britanii nás - českých a slovenských studentů - byly stovky, když přišla z Prahy zpráva o "bratrské pomoci" 

sovětských vojsk. Během září jsme se z různých brigád postupně stahovali do Londýna a tam uvažovali o své 

budoucnosti a hledali možnosti studia, práce a výdělku.  

      Já jsem tehdy chodil na odpoledne pracovat do kanceláře pana S., který v South Kensingtonu provozoval 

zasilatelský obchod s kancelářskými stroji. Pan S. byl starší Slovák s anglickou rodinou. Jeho čeština (a jistě i 

slovenština) byla bezvadná, přestože v Anglii žil už od osmačtyřicátého. Do ČR se vrátil v roce 1945 po několikaleté 

službě navigátora u 311. peruti RAF.  Po komunistickém puči opět zamířil zpět do Anglie. S panem S. jsme se spřátelili 

a dost z mých (placených) hodin jsme ten měsíc ztrávili v kavárničkách na chodnících kolem South Kensington, 

hovoříce spolu o válce, o životě a o všem ostatním. V příštích letech jsem pak, bohužel, s panem S. ztratil kontakt. Po 

"sametu" jsme kontakt obnovili, ale v roce '92 jsem se už jen mohl zúčastnit jeho pohřbu na vojenském hřbitově v 

Brookwoodu.  

      Na pana S. jsem si vzpoměl, když se v Praze na Klárově odhaloval pomník dvěma a půl tisícům Čechů a Slováků, 

kteří za války sloužili v řadách Royal Air Force, a kterých padlo více než pět stovek.  

Pomník má podobu okřídleného lva a je darem Britů žijících v České republice, kteří na něj mezi sebou vybrali sumu 

tří milionů korun. Pomník byl usazen na své místo koncem června a na jeho odhalení přiletěl promluvit britský 

poslanec Sir Nicholas Soames, který je - mimo jiné - vnukem Winstona Churchilla. V podvečer toho dne pak přeletěl 

přes Malou Stranu jeden z dosud letuschopných Spitfirů.  

     Překvapivě, pomník vzbudil jistou kontroverzi, která vyplynula především z negativního stanoviska památkového 

oboru pražského Magistrátu k jeho  umístění. Stavební úřad Prahy 1 nicméně pomníku požehnal, avšak následně bude 

probíhat další řízeni, jehož výsledkem by mohlo být přemístění pomníku někam jinam, kam to zatím není přesně 

známo.  Prostě taková česká kompetenčně-administrativní bramboračka. Jestli tomu správně rozumím, tak v případě 

dalších neshod, rozhodne nakonec ministerstvo kultury. 

      Můj osobní názor je jednak, že pomník se na své místo docela hodí (a vypadá tam podstatně lépe, nežli - rovněž na 

Klárově stojící - pomník účastníků druhého odboje, z roku 2006). Jsem také přesvědčen, že svůj dluh bojovníkům za 

svobodu republiky nikdy zcela nesplatíme, ani kdybychom se o to snažili denně od úsvitu do soumraku. A jeden 

(docela pěkný) pomník v Praze je jen drobná splátečka, ještě k tomu zaplacená pražskými Brity. Přiznám se, že co se 

urbanistického hlediska týče, nejsem příliš silný v kramflecích, ale moje pochyby o námitkách proti pomníku nabyly na 

síle, když jsem minulý týden ve středu ráno poslouchal na televizní čtyřiadvacítce rozhovor s panem Jiřím Skalickým, 

takto ředitelem památkového odboru Magistrátu. Argumentů měl pan Skalický trochu příliš mnoho. Z nich mi utkvěly 

v paměti zejména dva: že na tom náměstí už jeden pomník stojí, a že okřídlený lev je už dávno symbolem Benátek. No, 

prosím vás, kdo by se takovými argumenty nechal přesvědčit.  

                                                                                               Z Klárova i odjinud z Prahy srdečně zdraví Honza Krátký 

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

                                                                     ,,Get to know you'' 
        Příští je 9.července od 19 do 23 hod. 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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DVOŘÁKOVA SPOLEČNOST 
srdečně zve na křest knihy 

 

Sylvy Šimsové ,,Traces in the Sand‘‘ 
    o českém barokním skladateli Antonínu Kammelovi 

 

v zámečku Shugborough, sídle hrabat z Lichfieldu, dříve rodiny 
Ansonů, Kammelových mecenášů, nedaleko Staffordu,  

ST17 OXB, uprostřed 900-akrového parku National Trust 

                 v sobotu 12. července ve 14 hod 
 

Křest knihy bude spojený s informacemi o hudebníkově životě, 
které přednese místní historik Andrew Baker a známý 

skladatel Karel Janovický, manžel autorky.  
Heron Quartet uvede dvě Kammelova smyčcová kvarteta 
 
  National Trust parking (£3) a z něj procházkou či bezpl. minibus 

Info: David Roberts, 01782 631 274 a také  

secretary@dvorak-society.org  a www.shugborough.org.uk  

http://www.vlaklustig.cz/
mailto:secretary@dvorak-society.org
http://www.shugborough.org.uk/


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v červenci a srpnu  
o    3. července ve 20 hodin bude v The Horse Hospital, Colonnade, Bloomsbury, London WC1N 1JD, uveden Cabaret Hrabal. 

Představení k nedávnému výročí spisovatelova narození pod vedením a za doprovodu básníka S J Fowlera bude večerem oslavy 

Bohumila Hrabala s kombinací čtení úryvků z jeho děl (Eva Daníčková)  s audiovisuálními a filmovými projekcemi, 

divadelními vložkami (Lucinka Eisler), vystoupeními britských básníků a umělců a podobně. Spoluorganizuje České Centrum.  

Informace a vstupenky (předem 6 liber a u vchodu 7 liber) na http://www.wegottickets.com/event/277944    

o   4., 8. a 12.července v 18.45 vystoupí na Wormsley Estate, Stokenchurch, High Wycombe, Bucks HP14 3YE, Garsington 

Opera Orchestra se sborem, Trinity School Choir a Old Palace of John Whitgift School Choir pod taktovkou Garryho Walkera 

v adaptaci Janáčkovy Lišky Bystroušky (Claire Booth v hlavní roli, Victoria Simmonds jako Lišák a Grant Doyle jako 

myslivec, zpíváno v češtině s anglickými titulky). Info a vstupenky: 01865 361636 a www.garsingtonopera.org  

o   10. července v 19.30 vystoupí v St.James’s Church, 197 Piccadilly, London W1J 9LL Orchestra of the City pod taktovkou 

Chrise Hopkinse s Josefem Špačkem (housle). Na programu Dvořákův houslový koncert v A moll, dvě skladby Richarda Strausse a symf. 

Poema Ostrov mrtvých Rachmaninova. Info a vstupenky www.orchestraofthecity.com a www.sjp.org.uk a také při vstupu. 

o    12 .července v 19.30 zahraje v All Saints Church, Market Square, Kingston-on-Thames, KT1 1JP, Kingston Philharmonia pod 

taktovkou Maxime Torteliera se sólistkou Clare Howick. Na programu Houslový koncert v D dur Korngolda, Mendelssohnova 

Hebridská overtura a Mahlerova Symfonie č.1 v D dur. Vstupenky při vstupu. 

o   18.července v 19.30 vystoupí v The Barn, Hill House farm, Pavenham Rd, Carlton, Bedford MK43 7ND Škampa Quartet. Na 

programu smyčcové kvarteta Mozarta, Borodina a Beethovena. Info: 01234-269519 a www.thebarncarlton.co.uk  

o   23.července v 18.30 vystoupí v rámci koncertů BBC Proms v Royal Albert Hall, London SW7 2AP BBC Symphony Orchestra 

pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Sólisté: Sarah Connolly (mezzosoprán) a Isabelle Faust (housle) s programem Tavener: Gnosis 

(svět. premiéra), Bartok: Houslový koncert č.2 a Šostakovič: 10.Symfonie v E moll. (0845 401 5040 a www.royalalberthall.com ) 

o   24.srpna v rámci BBC Proms (č.50) povede Českou filharmonii v Albert Hall Jiří Bělohlávek (Alisa Weilerstein cello). Na 

programu Janáček: Z mrtvého domu, Dvořákův Koncert pro cello v B moll a Beethovenova Sedmá. Info viz RAH výše. /// 

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

              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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