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**************************************************** 
Pro všechny generace krajanů 
U příležitosti právě uplynulého už 94. výročí obnovení naší státnosti  
28.října 1918 je asi dobré připomenout si, že jak už kdysi napsal profesor  
a pozdější první prezident Československa T.G.Masaryk, státy se udržují  
ideami, ze kterých vznikly. Toto, od té doby mnohokrát ověřené pravidlo,  
zjevně platí i pro různá menší národnostní společenství.  Důkazem může 
být i osud bývalých komunit českého a slovenského exilu leckde v zemích 
svobodného světa, včetně Británie. Po listopadu 1989 přestaly být tím, čím 
byly od února 1948, tedy udržovatelkami oněch idejí, charakterizujících kdysi  
svobodnou vlast, nositeli dřívějších demokratických tradic a reprezentantkami  
historického postavení a významu našich národů v kontextu duchovního  
židovsko-křesťanského dědictví Evropy. To vše totiž ve vlasti přehlušil  
soustavný brutální nápor Moskvou nakomandovaných ,,nových‘‘ ideí  
marxisticko-leninských či marxisticko-stalinských, či později tzv. ,,reálného  
socialismu‘‘, které se vznikem našeho státu v roce 1918 rozhodně neměly  
vůbec nic společného. Posláním exilu tak navíc bylo nejen ono udržování  
historické duchovní kontinuity, ale i s tím spojený ideový boj prostřednictvím   Otec Lang pracoval pro dnešek i budoucnost 

šíření tištěného slova či na vlnách éteru, ovlivňující nejen aktivní disidentskou  
komunitu, ale i pasivnější většinu národa a pojem ,,politikum‘‘ byl neobyčejně široký. Tyto aktivity skupin i jednotlivců 
se pak promítaly i do denního života exilové komunity a v Londýně i okolí. Třeba sám Otec Lang úspěšně kombinoval 
svou ,,naardenskou‘‘ ekumenickou činnost a nadnárodní politicko-společenské aktivity European Liaisson Group 
s udržováním a inspirováním chodu velehradské katolické,,farnosti‘‘ a celé té širší vpravdě ekumenické komunity 
kolem ní. Důkazem bývaly jak demonstrace o národních výročích, tak i hojně navštívené slavnostní bohoslužby 
v hlavním kostele na Farm Street, nebo ve švech praskající Velehrad o všech těch Svatojánských či Svatováclavských... 
       Od pádu komunismu se situace začala rapidně měnit. Mnozí exiloví aktivisté se vrátili do svobodné vlasti, aby třeba 
napomáhali novému Peroutkovskému ,,Budování státu‘‘, nebo byli jen tak ,,doma‘‘. Jiní zůstali ,,venku‘‘ a pokoušeli se 
stmelovat zbytky dřívější exilové komunity. Ještě jiní to prostě vzdali, do vlasti se vrátit nechtěli či z rodinných nebo 
pracovních důvodů ani nemohli a věnovali se přátelům a rodině, poněkud zestárli a o pozměněnou komunitu jaksi do 
jisté míry ztratili zájem. A ta komunita se opravdu měnila a drobila a většina mladých přicházejících, už ne exulantů, ale 
krajanů netušila, že zde nějaká komunita už po desítky let existuje a co to vlastně je Velehrad.  Složení naší komunity 
v tom širším smyslu začalo měnit do podoby komunity krajanské, jaká už existovala kdysi mezi válkami.       >>>>>  

****************************************************     
  Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve na mši svatou ve velehradské kapli, kterou bude sloužit 
 

             v neděli 4.listopadu v 10.30 Otec Josef Mikulášek z Říma 
 
       po mši následuje beseda s Otcem Josefem na téma: II. Vatikánský koncil – nové jaro církve 
 

Všichni členové české a slovenské komunity a jejich přátelé a známí jsou srdečně zváni a kvůli kapacitě budovy se 
doporučuje ohlásit účast předem na info@velehrad.org.uk nebo na tel. 0207 727 7849. Otec Josef bude na Velehradě v 

sobotu a neděli a tak je možné využít jehonávštěvy ke zpovědi nebo duchovnímu pohovoru v sobotu odpoledne či v neděli 
před mší. Pokud by naši nemocní chtěli, aby je kněz navštívil, obraťte se také e-mailem či telefonicky na Velehrad.  

**************************************************** 
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**************************************************** 
Pro všechny generace krajanů... (pokračování ze str.1)     
     Začaly převažovat ekonomické zájmy, studium, poznávání světa, či  
touha prostě žít někde jinde, než ve vlasti, kde komunisté ještě leckde  
alespoň ,,tahali za nitky‘‘. Zanedlouho však mnozí nově příchozí krajané  
začali pociťovat touhu sdružovat se, vychovávat děti dvojjazyčně, tvořit  
komunitu a zbytky exulantů jim začaly pomáhat radou i pomocí, i když 
po odchodu Otce Langa na věčnost to bylo leckdy dost těžké a ,,stará‘‘  
komunita neměla z uvedených důvodů nějaký čas dost sil a vůle hledat a 
přitáhnout ty nové mladé, kteří by měli zájem o národní tradice a  
duchovní a kulturní dědictví našich národů. Po nějakém čase však nastal  
obrat a mladí začali opět ve stále větších počtech přicházet a tento proces    Krajanská komunita žije... (Svatojánská, Velehrad) 
pokračuje. Třeba i proto, jak ti noví mladí přiznávají, že nemusejí si sami  
vše od začátku pracně hledat, zjišťovat a vůbec orientovat se v cizí zemi, když už tu desítky let existuje komunita, jejíž 
členové poradí a pomohou a navíc jim umožní setkávat se a nalézt nové přátele a známé. Pravda, chybí tu ještě onen 
potřebný následovník Otců Langa a Pazderky a jak poznamenal jeden z těch nových mladých krajanů: ,,Zkuste se 
zpovídat v Angličtině, když se anglicky sotva domluvíte.‘‘ Jak však nyní vědí všichni ti, kteří Velehrad už našli, blýská 
se na časy a nová krajanská komunita, složená ze starousedlíků i těch novějších příchozích v posledních letech, opět 
funguje. O nápady, tedy co a jak společně dělat, není nouze a vyhovující větší budovu pro komunitu či ,,společenství‘‘ 
Velehrad už Správní rada také hledá.  A jak naznačuje bohatý program na listopad (viz množství oznámení v tomto 
čísle) děje se toho pro dobro a užitek všech krajanských generací opravdu dost.  /jn/ 
 
SPR Á V NÍ R A D A IN F O R M UJE 

Výroční schůze britské sekce SVU a situace domu Velehrad 
V sobotu 27. října měla na Velehradě své pravidelné setkání britská sekce SVU.  Byla připravena zajímavá a fundovaná 
přednáška paní Sylvy Šimsové o souvislostech života československé exilové komunity ve Velké Britanii v době druhé 
světové války. 
     Ještě před přednáškou proběhla výroční schůze, během níž přítomní m. j. zvolili reprezentaci britské sekce - ve 
stejném složení jako v uplynulém roce. Jako člen SVU od sedmdesátých let jsem byl rád, že jsem se tento rok opět mohl 
valné hromady zúčastnit. Mnoho přítomných ocenilo, že předsedající Milan Kocourek vzpoměl na dlouholetého člena 
naší skupiny - a pro některé z nás i dlouholetého přítele - letos zesnulého dr. Milana Vavrečku. Vzácnou shodou 
okolností bude přednášet na listopadovém fóru SVU Milanův mladší syn, britský advokát a soudce David Vavrečka.  
     Ve všeobecné diskuzi padly i otázky, které se týkaly budoucnosti domu Velehrad, kde - jak podotkl pan Kocourek - 
se britská sekce SVU pravidelně schází již od roku 1965.  
     Byl jsem rád, že jsem za Správní radu velehradské Charity mohl přítomným sdělit  nejčerstvější informaci, totiž že k 
dohodě a k uzavřeni smlouvy o prodeji domu došlo tento měsíc. Zároveň jsem sdělil i to, že k předáni ("completion") 
podle smlouvy dojde v dubnu 2013 a do té doby správní rada Charity ráda i nadále bude poskytovat pro SVU  "domov" 
v Londýně.  I v případě, že vznikne časová mezera mezi odchodem z Ladbrooke Square a inaugurací "nového 
Velehradu" věřím, že naše Charita nabídne SVU odpovídající přechodné sídlo.  
     Několik z přítomných se vyjádřilo k různým aspektům připravované změny adresy našeho krajanského sídla. Uvítal 
jsem příležitost opět (po shromáždění komunity při "svatováclavské" 30. září) vysvětlit důvody pro odchod z Ladbrooke 
Square a odpovědět na otázky. Správní rada Charity se snaží získat vhodné prostory, které by byly opět v centrálním 
Londýně.  A ještě jedna informace vyplynula z odpovědi na otázku z publika: plastika Franty Bělského připomínající 
zápalnou oběť Jana Palacha se (samozřejmě) bude stěhovat s námi.  
     Následovala přednáška, kterou pro nemoc autorky přečetla paní Pavlíková. Početné publikum členů SVU i jejich 
hostů s velkým zájmem vyslechlo informace, včetně těch, které byly v tomto roce uvolněny z doposavad tajných  
státních archivů. Jistě i proto byla následující diskuze posluchačů opravdu velice živá. (Za Správní radu Velehradu A.Stáně) 

**************************************************** 
                Správní rada zve srdečně krajany na Velehrad v neděli 2.prosince od 14.30 do 16.30 na tradiční 
                                        MIKULÁŠSKOU  SLAVNOST 

 
v 14.30 bude v kapli sloužit mikulášskou mši svatou otec Radek Tichý z Říma a v 16.30 přijde        

svatý Mikuláš a obdaruje děti tradiční punčochou 
 
Bude připraveno předvánoční občerstvení (cukroví, koláče, svařené víno) a pro děti budou zorganizovány zábavné aktivity.  

  Jelikož prostory Velehradu pojmou jen malý počet dětí, bude jako loni nutné počty omezit a je proto nutné přihlásit je                            
nejpozději do 25.11.  emailem na ludmila@velehrad.org.uk nebo sms na mobil: 07939 519 708 

**************************************************** 
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http://ludmila@velehrad.org.uk/


**************************************************** 
ZPR Á V Y Z K O M UNI T Y A L O ND Ý N A                                         
Dvě zajímavé akce, leč ve stejnou dobu... 
Hned dvě akce najednou se sešly v jednom dni a ve stejnou 
dobu 30. října. BCSA zorganizovala hudebně-historický recital  
profesora Geoffreyho Chowa z Royal Holloway College, takto 
muzikologa a odborníka na českou hudbu přelomu 19. a 20. stol., 
zejména na Janáčka a mezi jiným dříve také přednášejícího na 
brněnské Masarykově univerzitě. Recital Prof.Chowa pod  
názvem ,,Šeptaná tajemství: Autobiografie v české klavírní  
hudbě 20. století‘‘  sestával s ukázek děl Zdenka Fibicha, Josefa  
Suka a Leoše Janáčka, která byla inspirována jejich láskami.  
Večer v sále českého velvyslanectví byl podle účastníků opravdu 
zážitkem. Ve stejnou dobu proběhla na druhém konci Londýna 
ve farringdonské galerii na Cowcross Street vernisáž výstavy  
pod názvem ,,Kostel 365‘‘, dokumentující obnovu několika  
zdevastovaných kostelů v v ČR v černobílé fotografii. Výstava uspořádaná The Friends of Czech Historic Buildings, 
Gardens and Parks pod záštitou kardinála Duky a ministerstva kultury obsahuje též záběry z restaurování známého 
pražského kostela sv.Anny a sv.Vavřince v Liliové ulici na Starém Městě, založeném sv.Václavem v roce 927 a později 
přestavěném v gotickém stylu. Kostel byl pečlivě zrestaurován za pomoci Nadace Václava a Dagmar Havlových a 
architektkou byla Eva Jiřičná, která také na vernisáži promluvila. Kostel je nyní odsvěcen a slouží různým kulturním 
akcím. Londýnská výstava potrvá do 9.listopadu. Škoda jen, že se obě zmíněné akce konaly ve stejnou dobu a ani 
našinci ani Britové to nemohli stihnout být na obou najednou. Snad se napříště organizátoři takových kulturních akcí 
dokáží domluvit na koordinaci termínů jejich konání. Ku prospěchu naší komunity i britských Čecho a Slovákofilů, 
kterých si velmi vážíme a měli bychom pro ně více dělat. /jn/ 
 
Z K O M UNI T Y A L O ND Ý N A V E Z K R A T C E  
O   22.října jsme vzpomněli náhlé smrti dr.Pavla Pinkavy právě před rokem po krátké a těžké nemoci ve věku pouhých 
šestačtyřiceti let. Dr.Pinkava, finanční odborník  na deriváty v londýnské City a zároveň odborník na teoretickou fyziku 
a astronomii a s mnoha dalšími zálibami, včetně studia Shakespearových Sonetů, mluvil též plynně česky a zajímal se o 
naši komunitu, ve šlépějích aktivit otce i matky. Čest jeho památce!   O  Začátkem listopadu se budou mnozí z nás 
modlit za úspěch operace pí. Dražy Brázdilové, po mnoho let aktivní příslušnice naší komunity a vdovy po našem letci 
ze slavné 311.československé bombardovací perutě.  O  Deník The Times přinesl 26.října obsáhlý nekrolog za 
generálem Tomášem Sedláčkem, nedávno zemřelým účastníkem protinacistického odboje na Západě i Východě a od 
roku 1951 komunisty devět let vězněným v Leopoldově a v uranových lágrech. Generál Sedláček vedl po pádu 
komunismu a rehabilitaci Svaz legionářů a účastnil se politického života, neboť, jak říkal, nemhl pochopit, že za 
všechna ta zvěrstva komunistů nbyl nikdo potrestán.  O   Londýnské České centrum hledá finančního 
manažéra/administrátora pro londýnskou kncelář na 20 plus hodin týdně. Podrobnosti na http://www.czechcentre.org.uk                   
 
DU C H O V NÍ SL O V O   

Slávnosť všetkých svätých a Dušičky 
Katolícka cirkev si v novembri pripomína dva významné sviatky. Prvým je Slávnosť všetkých svätých (1. november). Cirkev už 
po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba 
prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom 
oslávení. To má byť zmyslom Slávnosti všetkých svätých. 
      Začiatky slávenia sviatku Všetkých svätých nás vedú až do 4. storočia po Kristovi. Svätý Efrém Sýrsky (306  373) a sv. Ján 
Zlatoústy (354  407) už poznajú sviatok všetkých svätých mučeníkov, ktorý sa slávil 13. mája, prípadne na prvú nedeľu po Turícach. 
Ešte aj v dnešnom gréckom kalendári sa táto nedeľa volá Nedeľa svätých.                                                  >>>>>>> 

**************************************************** 
                          Dvořákova společnost pro českou a slovenskou hudbu srdečně zve na  
                           koncert hudby prof. Antonína Tučapského 
  který uspořádá ve spolupráci s českým velvyslanectvím v jeho sále 26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY,                        
                                       dne 8.listopadu v 19 hodin (vstup od 18.45) 
výběr z děl v naší komunitě, v Británii i ve vlasti oblíbeného a oceňovaného skladatele, učitele a dlouholetého varhaníka   
              exilových i krajanských bohoslužeb zahrají Margaret Bruce (klavír) a Moshe Friedman (violoncello) 
  
Po koncertě občerstvení. Registrace na velvyslanectví nutná do 5.listopadu na 020 7243 7983 či events.london@embassy.mzv.cz  

**************************************************** 
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Centrum pro děti a rodiče ,,České okénko‘‘ 
v jižním Londýně zve všechny zájemce na 

 
                           1.SETKÁNÍ 

ČESKÉHO ČTENÁŘSKÉHO KLUBU 
v sobotu 10.11.2012 ve 20.00 

              ve Streathamu, jižní Londýn 

      na téma Bohumil Hrabal: Něžní barbaři 
Informace, včetně adresy, na e-mailu: 

c.okenko@hotmail.co.uk 
či na tel.: 07903 867 883. 

 

mailto:c.okenko@hotmail.co.uk
http://www.czechcentre.org.uk/
mailto:events.london@embassy.mzv.cz
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Slávnosť všetkých svätých a Dušičky (pokračování ze str.3) 
      Slávnosť všetkých svätých sa prvýkrát slávil v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský 
chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii, vždy Panne a všetkým svätým mučeníkov. Pápež 
Gregor III. (731741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil 
kaplnku k úcte všetkých svätých. 
      Prvého novembra sa sviatok Všetkých svätých (už nielen mučeníkov) začal sláviť v 8. storočí, najprv v Írsku, potom v Anglicku. 
Pápež Gregor IV. (827844) rozšíril sviatok na celú cirkev. Veriaci si v tento deň pripomínajú aj svätých, ktorí nemajú miesto v 
kalendári alebo nie sú oficiálne vyhlásení za svätých. Na Slovensku je Slávnosť všetkých svätých dňom pracovného pokoja. 
      Druhým významným sviatkom je spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Tento sviatok 
nadväzuje na Slávnosť všetkých svätých. Spomienku na všetkých verných zosnulých zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. 
Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka behom 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí. 
      Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol, kaplnku alebo cintorín a pomodlí sa 
Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. 
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie 
v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť 
akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. /Zdroj: TK KBS/ 
 
Z D O M O V A  
Druhé kolo krajských a senátních voleb už ne tak ostudné... 
Po debaklu demokratických pravicových stran v prvním kole – hlavně v důsledku úspěšné komunistické šuškandy, že 
,,nemá cenu chodit volit, neboť všichni politici jsou stejní‘‘ a pak v důsledku ,,manifestační‘‘ účasti komunistických 
voličů – dopadlo druhé kolo voleb do krajských zastupitelstv a části Senátu poněkud lépe. I tak ovšem byla účast ve 
druhém kole ostudou. Volit šla pouze třetina obyvatelstva, tedy pouze 37 procent voličů a otázkou je, zda nyní ty dvě 
třetiny národa co nevolily, budou mít právo cokoliv kritizovat. Ve druhém kole se nakonec dostal do Senátu pouze jeden 
komunista a volby vyhrála ČSSD se 13ti křesly, ODS získala jen čtyři křesla a TOP09/STAN a KDU-ČSL dvě křesla. 
Demokratická levice tak bude mít v Senátu většinu. Otázkou je možná spolupráce ČSSD s komunisty, v čemž jim zatím 
brání dřívější usnesení sjezdu. Co se týče voleb do krajských zastupitelstv, které prý voliči nepovažují za důležité, druhé 
kolo potvrdilo vítěžství ČSSD v devíti ze 13ti krajů s celostátně celkem 23 a půl procenty, ve dvou na severozápadě 
země vyhráli komunisté s celkem 20ti procenty a po jednom získala ODS s 12ti procenty a zbytek nezávislí s celkem 
37mi procenty. Rozložení ukazuje, že je nyní nutné sestavit pracně v mnoha krajích mnohobarevné koalice.  
 

A V SK R A T K E ...  
O  Do konce října se do přímých prezidentských voleb kvalifikovalo devět kandidátů. S podporou poslanců či senátorů 
(je zapotřebí 20ti poslanců či deseti senátorů) to jsou Karel Schwarzenberg, Přemysl Sobotka a Jiří Dienstbier a na 
základě sebrání padesáti tisíc podpisů Jan Fischer,  který jich nasbíral přes sto tisíc, stejně jako Miloš Zeman, nyní za 
ním druhý v pořadí podle průzkumů voličských preferencí. Následují Zuzana Roithová (přes 80.000 podpisů), Jana 
Bobošíková, Vladimír Dlouhý a Vladimír Franz. Registrace končí 6.listopadu  O Na decembrovej schôdzi slovenského 
parlamentu prerokujú poslanci v skrátenom konaní návrh na zmrazenie platov ústavných činiteľov na základe situácii 
vo verejných financiách.Platy poslancov, ministrov aj prezidenta sa v tomto roku nevalorizovali a zostanú na 
tohtoročnej úrovni. Podľa ministra financií Petra Kažimíra existuje aj možnosť nevalorizovať ústavným zákonom aj 
mzdy prokurátorov a sudcov, bo vôľa zmraziť aj platy sudcov existuje naprieč politickým spektrom. O  Prezident 
Václav Klaus vyznamenal u příležitosti státního svátku 28.října na hradě 22 osobností, včetně dvou odbojářů. O 
Slovenská katolická televízia LUX priniesla 31.októbra priamy prenos modlitby prvých vešpier sviatku Všetkých 
svätých z vatikánskej Sixtínskej kaplnky . Vešpery sa pod predsedníctvom Svätého otca konaly pri príležitosti 500. 
výročia odhalenia stropu Sixtínskej kaplnky Michelangela Buonarroti. Televízia LUX vysiela cez satelit aj káblom a od 
mája 2012 tiež cez satelit Astra 3B a päť vysielačov. Cielom vysielania je vybudovať alternatívne vysielanie ako 
prostriedok šírenia pokoja, povzbudenia a hodnôt.  O  V Praze zemřela ve věku 95ti let paní Geraldine Muchová, vdova 
po spisovateli Jiřím Muchovi a snacha slavného malíře Alfonse Muchy. Jemná a vzdělaná Skotka z Aberdeenu byla 
úspěšnou hudební skladatelkou, s Jiřím se seznámila za války a po ní se s ním usadila v Praze, kde pracovala jako 
skladatelka, ale i jako překladatelka a v hudebním nakladatelství. V sedmdesátých letech odjela do Británie, kde jí mohl 
manžel navštěvovat. Po r. 1989 se vrátila do Prahy. Jiří zemřel v r. 1991 a ona pak se synem založila Muchovu nadaci. 

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

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 (podnikateľskej, sociálnej, kulturnej).                                              
http://www.slovenskecent rum 
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****************************************************  
K NI H Y , N A K T E R É N E Z APO M ÍN Á M E                                     

Moravan, který dal Britům BrenGun... 
 
Martin Krčál:  Karel Staller  ŽIVOT S DVOJÍ TVÁŘÍ 
  Činnost generálního ředitelství Zbrojovky Brno za okupace 
  (Mladá fronta 2012) 
 
Inženýr Karel Staller byl po mnoho let jedním z výrazných členů naší londýnské komunity. Potkávali jsme ho, často i 
s jeho paní a dcerou, na společenských akcích organizovaných Velehradem, v londýnském Sokole, na schůzích SVU, na 
demonstracích k 21. srpnu a při mnoha dalších příležitostech. 
     Když jsem si v létě na Václavském náměstí kupoval knihu KAREL STALLER  ŽIVOT S DVOJÍ TVÁŘÍ, věděl 
jsem, že Karel Staller v názvu knihy byl otcem nám známého londýnského krajana. Měl jsem i jisté povědomí o K.S. 
starším, zejména ve spojitosti s lehkým kulometem BREN, vyvinutým v brněnské Zbrojovce, který se za druhé světové 
války stal důvěrným přítelem pro desetitisíce britských vojáků, a po válce i dalších spojenců v NATO. 
     Očekával jsem, že se v knize dozvím o našem londýnském příteli. Zklamán jsem rozhodně nebyl. 
     Historik Martin Krčál musel prostudovat neuvěřitelné množství pramenů v archivu brněnské Zbrojovky, 
publikovaných i nepublikovaných textů o protinacistickém odboji i dalších pramenů, aby čtenáře mohl provést životem 
vynikajícího českého inženýra, který – ne bez jisté ironie - dociloval mnoha svých životních a profesních vrcholů 
v době německé okupace Čech a Moravy. 
     Inspirován svým vlastenectvím a odporem vůči německé okupaci naší země (a díky takřka neuvěřitelným souhrám 
šťastných náhod a pochybení německých dohližitelů) se dokázal udržet v pozici technického ředitele – později 
náměstka generálního ředitele – koncernu, který Němci za války přejmenovali na „Hermann Goring Werke“ a zároveň 
spolupracovat s vedením domácího odboje, posílat důležité zprávy Benešově londýnské vládě a poskytovat finanční 
prostředky na protinacistický boj a pro pozůstalé obětí nacismu. A k tomu ještě sabotovat výrobu zbraní pro Wehrmacht 
     Ve válečných „dobrodružstvích“ figurují i synové Karla Stallera: starší Karel (nar. 1924) i mladší  Jiří (nar. 1927). 
Charakteristické – bohužel – jsou i osudy Stallerovy rodiny po konci války. Po tom, co se horko-těžko očistil z obvinění 
z válečné kolaborace s Němci, byl vyštván ze „svojí“ brněnské Zbrojovky. O Vánocích 1949 se po obtěžování, 
výsleších a hrozbách ze strany komunistické STB rozhodl k odvážnému útěku do Rakouska se ženou, syny a snachou. 
Jednoho člena rodiny po druhém je pašerák převezl v malém člunu přes Dyji. V Rakousku se jim podařilo přelstít 
sovětské hlídky a dosáhnout bezpečí americké okupační zóny. 
     Ve Spojených Státech (v roce 1951) pětapadesátiletý Karel Staller začínal od píky (přesněji: od rýsovacího prkna), 
ale za několik let se opět vypracoval v uznávaného odborníka.  
     Až v roce 1975, na sklonku života, přesídlil do Anglie. Tomu, že do Anglie přišla i rodina jeho staršího syna 
vděčíme za – již zmíněnou - „posilu“ české exilové komunity v Londýně. 
     Kniha Muž dvou tváří splňuje požadavky, které lze klást na seriozní historickou studii. Zároveň ji ale lze číst jako 
napínavý „thriller“. A nám, později narozeným, ještě nabízí reálnou představu o tom, jaké to vlastně bylo za války. 
Doma v Protektorátu i v anglickém exilu. /Antonín Stáně/ 
  

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v listopadu 
* Ve dnech 1., 16. a  22.listopadu se v rámci London Jazz Festival konají vystoupení českých jazzových hudebníků 
v klubu Spice of Life, 6 Moor Street, London W1D 5NA. Nejdříve vystoupí známý český klavírista Jan Knop, zvaný 
Najponk, pak 16.listopadu vystoupí Tomáš Liška Trio (Tomáš Liška basa, Vít Křišťan klavír a David Dorůžka 
akustická kytara) a nakonec 22.listopadu, Kvartet Libora Šmoldase (kytara), Peter Beneš klavír, basa Josef Fečo a 
bubeník host Matt Fishwick. Info: sponsor České centrum (0207 307 5180 a info@czechcentre.org.uk             
* Až do 26.listopadu potrvá už 16. Český filmový festival v Londýně pod patronátem Českého centra.      >>>>> 

**************************************************** 
                               BCSA  British, Czech and Slovak Association 
                               zve krajany, jejich rodiny a české, slovenské, britské a jiné známé na tradiční  
                                      Výroční večeři  
   v Radisson Edwardian Bloomsbury Street Hotel, 913 Bloomsbury Street, London WC1B 3QD 
                                        v pátek, 30.listopadu v 19 hodin na 19.30 
 slavnostní řečník velvyslanec Slovenské republiky Miroslav Wlachovský, aperitivy, tříchodová recepce s vínem, tombola 
                           Informace a rezervace míst či stolů na telefonu, emailu a adrese uvedené níže 
  
    BCSA zve také na ,,Get to know you'' od 19 do 23 hod v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, vždy 2. středu v měsíci.    
     Příští 14.listopadu. Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 

**************************************************** 
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**************************************************** 
Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v listopadu (pokračování ze str. 5) 
Zahájí jej výstava kreslených černobílých kreseb z filmu Alois Nebel Můj život v Riverside Studios, Crisp Rd., 
Hammersmith, W6 9RL, která potrvá až do 18. listopadu. Kromě Riverside Studios budou filmy promítány také v 
Barbican Centre,v Gate Cinema na Notting Hill Gate a v The Tricycle, NW6. Dětský ,,workshop‘‘ pro české děti bude 
11.listopadu od 10.30 na českém velvyslanectví. Filmy zahrnují slavný Fričův Varhaník od svatého Víta, Poupata, Ať 
žije rodina, atd. Informace České centrum (viz výše). 
*    6.listopadu od 18.30 pořádají Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks v sále českého velvyslanectví 
přednášku historičky architektury Barbary Peacock na téma moravských zámků od středověku a renesance, přes barok, 
empír až k novogotickému stylu lednického areálu. Vstupné 15 liber zahrnuje skleničku vina. Doporučte britským 
přátelům. Info a rezervace na events@czechfriends.net   
*    7. a 9.listopadu vystoupí v rámci Glyndebourne Tour v New Wimbledon Theatre,The Broadway, Wimbledon, London 
SW19 1QG Glyndebourne Tour Orchestra a Glyndebourne Chorus pod taktovkou Jakuba Hrůši, s Máriou 
Porubčinovou v roli Rusalky 7.listopadu a Natashy Jouhl 9.listopadu a s Petrem Bergerem v roli prince 7.listopadu a 
s Ladislavem Elgrem 9.listopadu. Info: 0844 871 7646 a www.atgtickets.com/venue/New-Wimbledon-Theatre/7/      
*    22.listopadu v 19hod. se v sále českého velvyslanectví bude konat ilustrovaná přednáška jihočeské odbornice 
Kateřiny Cichrové na téma schwarzenberské sbírky kostýmových miniatur od 17.století na hradě v Českém Krumlově. 
Pořádají Přátelé hradu Sychrov. Info: 0207 351 3236 a friendssychrovuk@hotmail.com  (nutno se přihlásit předem). 
*    24.listopadu v 19.30 zahraje ve Vinehall School, Robertsbridge, East Sussex Zemlínský kvartet skladby Dvořáka, 
Janáčka a Mozarta. Info: 01580 883 092 a geoffreywhitehead@vinehallschool.com  
*    25.listopadu v 17hod. Se bude v kostele St.Stephen’s, Rosslyn Hill, London NW3 konat Operní večer Nadace 
Emmy Destinové. Vystoupí britští i čeští laureáti cen nadace, včetně pěvce Ivo Michla a Zdeňka Klaudy u klavíru. 
Vstupenky se sklenčkou vína12 liber (a 8 koncese) u vchodu. Info: 07794 848075 a info@destinn.com  
*  Předběžně upozorňujeme na Tradiční české Vánoce na velvyslanectví ČR 7.prosince od 11 do 21 hodin! Koledy, 
občerstvení, svařené víno, cukroví, perníčky,plus vánoční koncert s Chrisem Underhillem (klavír) a sopránistkou Ayka 
Tanimoto. Vybrané příspěvky půjdou na pomoc české dětské Nadaci Klíček. RSVP do 30.listopadu na 7243 7983! 

****************************************************           
                             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, 13 Harley Street, London W1G 9QG 
Telefon: +442073075180, Fax: +442073233709 

    Č .C. pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty a další  akce,  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 rád sdělí David Thorpe, M embership Secretary, 
                            16 Colebrook Street, Winchester SO23 9L H . Tel.: 01962 864184, e-mail: membership@dvorak-society.org 

**************************************************** 
             VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?   www.velehrad.org.uk   

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

****************************************************    
                             Czech and Slovak Club in London 

Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin? 
Stačí dojet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž, 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 na druhý den v úterý.  Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193 

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