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28. říjen 1918 po 96ti letech...    
Není vůbec jasné, jak by dopadla anketa mezi dnešními dvacátníky, kdyby jim 

byla položena otázka, co si za tím představují, když se řekne 28.říjen. Je možné,  

že řada z nich by už dnes, čtvrť století po pádu komunismu a vlivu svobodné školy, 

odpověděla: ,,Vznik Československa‘‘ a určitě by chyběla ona odpověď: ,,Den  

znárodnění‘‘, na což si zle zvykaly nejméně dvě dnes už postarší generace v 

bývalém komunistickém státě Čechů a Slováků. Ano, vznik či obnova naší 

státnosti určitě stále stojí za vzpomínku a to, že se tehdy – před 96ti roky, sešly dva  

národy (a vlastně i více, počítáme-li Rusíny a domácí Němce) a dohodly se, že to  

zkusí společně v jednom státním útvaru, je chvályhodným počinem i z hlediska  

dějin Evropy. Skutečnost, že se tehdy Rakousko-Uhersko rozpadalo tak, jako tak a  

že při přesvědčování amerického prezidenta Wilsona T.G.Masarykem o obsahu  

jednoho ze 14ti bodů ultimata Vídni určitě hrálo roli i to, že se budoucí prezident 

Československa mohl opřít o sto tisíc legionářů a jejich značné bojové úspěchy        Bez millénia svatováclavské úcty a  

od Zborova, po Arras a Piavu, počin jen podtrhuje. Domácí veskrze pokojné             tradice by asi nebylo naší státnosti...  

převzetí moci, kdy ke zranění došlo jen při shazování symbolů mocnářství  

z budov, zas ukázalo, že když chceme, umíme se i zorganizovat (a tehdy to bylo, jak víme, i za pomoci oddílů skautů).  

       Právě letos vzpomíná Evropa na vypuknutí První světové války po sarajevském atentátu na Arcivévodu 

Ferdinanda a jeho ženu, rozenou Chotkovou a my dnes můžeme jen spekulovat o tom, jak by nám byl Ferdinand vládl 

a jak by jeho žena třeba napomáhala národnostnímu smíru. Faktem ale je, že ono meziválečné Československo se 

později stalo oázou demokracie v Evropě a jeho technické i hospodářské úspěchy nebyly vůbec malé, včetně toho, že 

po vypořádání se s problémy zrodu a růstu (viz třeba povstání východoslovenských Maďarů Bély Kúna či snahy 

Němců o vytvoření Deutschböhmen) jeho životní úroveň rychle rostla a před Druhou světovou válkou dosáhla pátého 

místa v Evropě, tedy před řadou dnes mnohem bohatších zemí. Za připomenutí stojí i skutečnost, že Čechy a Slováky 

ve třicátých letech nazval americký magazín National Geographic v rozsáhlé reportáži ,,The Yankees of Europe‘‘. Lze 

pochopitelně tvrdit, že přerod v samostatnou a úspěšnou republiku byl o to jednodušší, neboť pádem Rakousko-

Uherska nebyl narušen či rozložen morální základ společnosti, jako tomu bylo za komunismu. Stále živá byla také 

svatováclavská tradice, připomínající nejen křesťanské základy státu, ale i jeho sílu, svébytnost a slávu minulých dob a 

ono Palackého: ,,Byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm‘‘ se ukázalo být pravdivým, stejně jako to 

Masarykovo: ,,Kdykoliv jsme vítězili, bylo to spíše silou ducha...‘‘ Až tedy budeme i my zde, mimo vlast, myslet na  

chorál a po Svatováclavské si připomínat 28. říjen, vzpomeňme si na to, co nás tehdy vrátilo do rodiny samostatných a 

úspěšných evropských národů a vzdejme čest nejen T.G.M. a generálu R.Štefánikovi, ale třeba i těm skautům. /jn/ 

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

                          Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na tradiční 

                       ***    SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST  *** 
    V neděli 5.října od 15.30 do 17.30 hod. (po mši v kapli od 14 hod) v sále Marie Eugenie Room,  
                                              Heythrop College, 20 Kensington Sq., W8 5HN   
  (za obchodním domem Barkers, metro High Street Kensington), Prosíme o potvrzení účasti kvůli občerstvení na 07714-099 794... 
HUDBA, BOHATÉ OBČERSTVENÍ (KOLÁČE, CHLEBÍČKY) - KULTURNÍ PROGRAM - PŘÍPITEK HRABĚTI CZERNINOVI K DEVADESÁTCE... 
 

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

Svatováclavskou mší bude ve 14.00 slavit P.Josef Mikolášek, příští, 19.října, P.Jiří Zámečník  
Využijte návštěv českých kněží z Říma, máte-li zájem o zpověď/duchovní pohovor. Email: info@velehrad.org.uk  nebo tel.: 07999 986 199 

**************************************************** 
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SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE 

Jak pokračují práce na nové  
budově Velehradu 
Na svatého Václava si začínám uvědomovat, že se nám přibližuje  

konec roku.  Rok 2014 je významný pro Velehrad London v  

mnoha ohledech, mimo jiné i v tom, že jsme získali v Londýně  

nový domov pro naši Charitu. V několika předchozích číslech  

Z(S)pravodaje jsme vás informovali o probíhajících úpravách.  

Zde čtenářům nabízím shrnutí informací o nové budově  

Velehradu v londýnské čtvrti Barnes. 

     Dům na rozsáhlém pozemku má tři části (viktoriánskou "vilu",  

přestavěný "coach house" a mezi tyto dva objekty vestavěnou  

halu). Budovy, jejich  příslušenství a zvláště pak jejich potenciál,      

to vše je mimořádně vhodné pro "spolkové" účely a to z mnoha    Už je obnovená fasáda a střecha hlavní budovy londýnského 

důvodů: jsou historicky zařazeny do "správné" kategorie z            Velehradu poblíž Hammersmith Bridge... 

hlediska územního plánu (po osm desítek let, byly prostory  

používány jinou charitativní organizací). Jsou zde místnosti, které se hodí pro shromažďování desítek až stovek osob, 

mají značnou estetickou hodnotu a nachází se v příjemném a poklidném prostředí kultivované rezidenční čtvrti. Je zde 

dobrá dopravní dostupnost: pěšky lze v řádu deseti minut k domu dorazit z centra Hammersmithu, kde se křižuje 

množství linek Undergroundu i autobusů. Od metra Hammersmith také jede autobus, který za pár minut zastaví přímo 

před domem. Je zde možnost parkování mnoha aut na pozemku i před ním.  

      První starostí, kterou ještě vyhrotil extrémně deštivý počátek letošního roku, bylo opravit střechu na hlavní budově. 

Proběhla nabídková řízení na obnovu střechy a na dodávku lešení (včetně "baldachýnu" - dočasné ochranné střechy nad 

budovou). Výsledkem je nyní nová krytina na střeše budovy. Abychom využili lešení kolem hlavní budovy, provedli jsme 

rovněž opravy a čištění fasád a nezbytné opravy oken a okapů. Tyto práce již skončily a proběhla i demontáž a odvoz 

lešení.  

      Další nutností bylo odstranění přestárlých a nevhodných stromů a křovin v přední i zadní zahradě a tato práce byla v 

létě dokončena.  

      Zároveň probíhalo řešení návrhu vnitřních úprav, včetně doplnění chybějícího nezbytného přístupu pro invalidy. Ve 

spolupráci s vybraným architektem jsme dospěli ke shodě o potřebných úpravách. Výsledná schemata architekt zpracoval 

do několika "balíčků" pro účely žádosti pro "planning consent". V současné době jsou tyto žádosti v rukou příslušného 

úřadu. Zároveň s probíhajícím územním řízením se rozpracovává dokumentace (podrobné výkresy a specifikace) pro 

tendr na stavební a instalační dodávku. Tato dokumentace bude předána potenciálním dodavatelům jakmile obdržíme 

schválení našich návrhů. Současný harmonogram předpokládá, že hlavní dodavatel bude vybrán před Vánoci. Stavební 

práce se mají rozjet co nejdříve po Novém Roce a jejich dokončení se, za těchto předpokladů, uskuteční v druhé polovině 

příštího roku.   

      Než bude nový dům opraven, budou se aktivity Velehradu nadále pořádat v pronajatých prostorách, například v 

budově londýnské University “Heythrop College” (zde se pravidelně konají i české nedělní bohoslužby ve vedlejší kapli 

Maria Assumpta ) v centru Londýna na Kensington Square. Další informace najdete na našich webových stránkách 

www.velehrad.org.uk                               Za Správní radu Charity VELEHRAD LONDON, člen rady ing. Antonín Stáně 
 

23.listopadu přijede biskup Václav Malý...                                     
Správní rada charity Velehrad London předem oznamuje, že v listopadu navštíví naši  

londýnskou komunitu otec biskup Václav Malý, který má na starosti česká katolická  

společenství ve světě.  

           V neděli 23. listopadu ve 14.00 hodin bude biskup Václav sloužit mši svatou  

v kapli kláštera Maria Assumpta na Kensington Square, kde se krajané pravidelně  

schází na české bohoslužby. Po mši bude následovat setkání a beseda s otcem  

biskupem. Všichni jsou srdečně vítáni. 

           Otec biskup Malý je jeden z hrdinů sametové revoluce v listopadu 1989. Nyní  

v rámci své činnosti z pověření České biskupské konference připravuje podrobný  

program pastorační péče o krajany a seznamuje se s našimi komunitami ve světě. 

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

                                               Slovenské centrum Londýn                                              

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

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

Odešel skladatel profesor Antonín Tučapský...                        Se šálou 

Jeden z našich nejlepších současných hudebních skladatelů a po dlouhá desetiletí i                                          Stojanova 

jeden z pilířů naší londýnské komunity, prof. Antonín Tučapský,  zemřel 9.září                                                gymnázia                                    

dopoledne na těžký infarkt v nemocnici Frimley Park, Camberley, ve věku 86ti let.                                          z morav. 

Pohřeb se bude konat v pátek 3.října ve 14.15 v Easthampstead Park Crematorium,                                         Velehradu 

Wokingham, Berkshire RG40 3DW. Prof. Tučapský nesl těžce ztrátu své ženy Beryl,                                      v březnu 

pěvkyně z Yorkshire, která zemřela před rokem, mimo jiné zpívala při slavnostních                                         2011 v  

bohoslužbách naší komunity a mluvila dobře česky. Po její smrti ztratil svou                                                    sále  

příslovečnou jiskru, i když až do posledních dnů dál komponoval.                                                                     českého 

      Až se jednou budou psát hudební dějiny přelomu tisíciletí, jméno prof. Antonín                                         velvysl. 

Tučapský tam bude figurovat na jednom z nejpřednějších míst. Rodák z Opatovic u                                         Londýn 

Vyškova byl i prvním českým členem britské Royal Music Academy, dále Royal  

Society of Musicians of Great Britain a Composers Guild of Great Britain a dostalo se mu i ocenění ve vlasti v r. 

1996 čestným doktorátem Masarykovy univerzity, v r. 1998 udělením čestného občanství Vyškova, v r. 2004 Zlatou 

medailí Janáčkovy společnosti a v r. 2008 byl jmenován skladatelem roku. V roce 2012 mu pak byla udělena cena 

Gratias Agit za zásluhy o vlast v zahraničí.  

      Tučapský studoval hudbu na Pedagogickém ústavu ve Valašském Meziříčí, na brněnské Masarykově univerzitě a 

Janáčkově akademii, od roku 1949 byl členem Pěveckého sboru moravských učitelů, kde se po 15ti letech stal 

sbormistrem, poté co vedl Dětský sbor čs. rozhlasu v Ostravě. Učil pak hudbu v Kroměříži a Novém Jičíně a posléze 

i na ostravské univerzitě. V roce 1972 byl z politických důvodů přinucen odejít z fakulty i ze sboru a živit se jako 

skladník a stavbař. Po odchodu do emigrace v roce 1975 pracoval jako sbormistr Philharmonia Chorus, London 

Chorale a dalších těles a po řadu let přednášel na světoznámé Trinity College of Music a specializoval se na 

klasickou hudbu. Složil stovky děl – od koncertů pro housle, violu, klarinet přes chorální hudbu (např. nahrávka 

s Bath Camerata), Pět postních motetů a jiné vokály (např. Stabat mater a Missa serena), dále skladby pro dechové 

nástroje a také operu Majitel pohřebního ústavu (premiéra v Londýně 1993 a v Janáčkově opeře v Brně 2004). Podle 

britských hudebních kritiků byl prof. Tučapský jedním z nejvýraznějších současných skladatelů. Napsal také studii 

Janáčkovy mužské sbory a jejich interpretační tradice. Po léta též hrával na varhany při mších v naší kapli na Farm 

Street a účastnil se mnoha akcí exilové i krajanské komunity. RIP. /jn/ 

o    V říjnu si připomeneme také výročí úmrtí generála a Air Marshalla RAF, RNDr Karla Janouška, vrchního 

velitele československého letectva ve Velké Británii za války a dlouholetého vězně komunistických lágrů (zemřel 

27.10.1971). Na rohovém domě u náplavky Vltavy v Praze na Klárově má desku – až budete v Praze, postůjte u ní...  
 

ZPRÁVY Z DOMOVA 

Návšteva prezidenta Kisky v OSN a Amerike prínosom... 
Slovenský Prezident Andrej Kiska bol na pracovnej návšteve OSN a USA. V prejave na Valnom zhromaždení OSN 
sa zastal Ukrajiny. Povedal, že tento rok si pripomíname 20. výročie od jej rozhodnutia vzdať sa nukleárnych 
zbraní za zmluvu o nenarušiteľnosti hraníc s krajinami ako Rusko, Čína, USA a Francúzsko. „Dnes táto krajina 
prišla o Krym a stále v nej prebieha vojenský konflikt,“ upozornil a zdôraznil, že Slovensko odmieta porušenie 
územnej celistvosti akéhokoľvek štátu. „Sme v tom dôslední, Ukrajina a anexia Krymu nie sú výnimkou.“ Prezident 
Kiska tiež absolvoval recepciu pre vedúcich delegácií s americkým prezidentom Barackom Obamom a zúčastnil sa 

na Stredoeurópskom fóre pre digitálnu ekonomiku v spolupráci s firmou Google. V prejave tam uviedol, že všetky 
krajiny Visegradskej štvorky sú si vedomé toho, že ich motorom v 21. storočí musia byť inovácie. "Pre naše 
krajiny, keďže sme relatívne malé, je dôležité pracovať na podpore inovácií spoločne‘‘, uviedol a navrhol zriadenie 
spoločnej reprezentacie v Silicon Valley v USA, takzvaného Visegrad House.   

VE ZKRATCE  O  Na tradiční Svatováclavské slavnosti ve Staré Boleslavi za účasti papežského nuncia Giuseppe 

Leanzy a českých biskupů pod vedením kardinála Dominika Duky se po slavnostní mši konal nejen tradiční průvod 

s lebkou sv. Václava, ale i korunovace Palladia České země, středověkého reliefního obrázku panny Marie 
s Ježíškem, uschovaného za komunistů do roku 1968 na StB.  O Otaslavice u Prostějova připravily na 4.října u 

příležitosti výročí narozeni rodáka plk. in memoriam Josefa Františka, do tragické smrti nejúspěšnějšího stíhače 
Bitvy o Británii, vzpomínkové setkání, zahrnující slavnostní bohoslužbu, průlet letounů, pochod obcí k rodnému 
domu letce, projevy a prohlídku muzea letce.  O  V ČR koluje petice podepsaná spisovateli, novináři, vědci a 

dalšími osobnostmi, distancující se od výroků prezidenta Zemana a premiéra Sobotky ohledně Ruska a Ukrajiny. 

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

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

   spisovatelky Jarmily Doležalové o nacistickém masakru v Ležákách, který přežila 
 v sobotu 25.října 2014 v 14.30  

                  v klubu Českoslovernské kolonie, 74 West End Lane, NW6 (metro West Hampstead) 
 

                                 Další info: Milan Kocourek: 01932-259616. Přiveďte přátele a známé. Po přednášce vždy občerstvení. 

*************************************************** 
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JEŠTĚ Z DOMOVA A SVĚTA VE ZKRATCE 
O   V malé pevnosti v Terezíně se na hřbitově uskutečnil 21.září vzpomínkový akt na neohroženího rabína, učitele a 

vychovatele terezínského ghetta za nacistické okupace, dr. Federa, kterou zorganizovaly ,,Děti Maislovky‘‘. 

Dr.Feder je vzdělával v šedesátých letech, kdy se stal vrchním rabínem a od r. 1964 s mnoha obtížemi pořádal 
v Terezíně mládežnické tryzny, coby vzpomínky na zahynulé rodiče a příbuzné. O výročí té první se letos tehdejší i 
nynější mladí znovu v Terezíně sešli.  O Papež František navštívil 21. září Albánii. Návštěva byla už jeho čtvrtou 

zahraniční cestou a setkal se kromě politických představitelů i se zástupci církví, celebroval mši na náměstí Matky 

Terezy v Tiraně a večer v nové katedrále a pak zavítal do dětského centra pro postižené Betánia, 30km od Tirany. 
  

DUCHOVNÉ SLOVO                                                                                 

,,V misii 72 učeníkov sa odráža misionárska skúsenosť 

kresťanského spoločenstva všetkých čias ‘‘ 
 

Homília Svätého Otca na Námestí Matky Terezy v Tirane počas cesty do Albánska  

 
„Evanjelium, ktoré sme si vypočuli nám hovorí, že okrem dvanástich apoštolov Ježiš povoláva ďalších 
sedemdesiatich dvoch učeníkov a posiela ich do dedín a miest ohlasovať Nebeské kráľovstvo (porov. Lk 10,1-9.17-
20). On prišiel na svet priniesť Božiu lásku a chce ju šíriť prostredníctvom spoločenstva a bratstva. Preto rýchlo 
formuje spoločenstvo učeníkov, misionárske spoločenstvo, a pripravuje ho na misiu, na to, aby „išlo“. Metóda 

misie je jednoduchá: učeníci idú do domov a ich ohlasovanie sa začína pozdravom veľkého významu: «Pokoj 

tomuto domu!» (Lk 10, 5). Nie je to však len pozdrav, je to aj dar pokoja. Prichádzajúc dnes medzi vás, drahí 
albánski bratia a sestry, na tomto námestí venovanom pokornej a veľkej dcére tejto zeme, Matke Tereze z 
Kalkaty, vám chcem tento pozdrav zopakovať: pokoj vašim domom, pokoj vašim srdciam, pokoj vášmu národu!  
     V misii sedemdesiatich dvoch učeníkov sa odráža misionárska skúsenosť kresťanského spoločenstva všetkých 
čias: zmŕtvychvstalý a živý Pán posiela nielen dvanástich, ale celú Cirkev, posiela každého pokrsteného ohlasovať 
evanjelium všetkým ľuďom. V priebehu storočí ohlasovanie pokoja prinášané Ježišovými poslami nie vždy bolo 

prijaté, dvere sa neraz zatvorili. Aj dvere vašej krajiny boli v nedávnej minulosti zavreté, boli uzamknuté reťazou 
zákazov a predpisov systému, ktorý popieral Boha a znemožňoval náboženskú slobodu. Tí čo mali strach z pravdy 
a slobody, robili všetko pre to, aby vyhostili Boha z ľudského srdca a aby vylúčili Krista a Cirkev z histórie vašej 
krajiny, aj keď táto bola medzi prvými, ktoré prijali svetlo evanjelia. V druhom čítaní (Rim 15,14-21) sme práve 
počuli zmienku o Ilýrii, ktorá v časoch apoštola Pavla zahŕňala aj oblasť dnešného Albánska. 
      Premýšľajúc o tých desiatkach rokov ukrutného utrpenia a tvrdých prenasledovaní katolíkov, pravoslávnych a 
moslimov, môžeme povedať, že Albánsko bolo krajinou mučeníkov. Mnohí biskupi, kňazi, rehoľníci, veriaci laici, 

predstavitelia iných náboženstiev, zaplatili životom za svoju vernosť. Nechýbali skúšky veľkej odvahy a statočnosti 
vo vyznaní viery. Koľkí kresťania sa neohli pod hrozbami, ale bez otáľania pokračovali nastúpenou cestou! V duchu 
sa prenášam k múru cintorína v Skadare, symbolickému miestu mučenia katolíkov, kde sa vykonávali popravy 

zastrelením, a s dojatím tam kladiem kvet modlitby ako aj vďačnú a 
nehynúcu spomienku. Pán stál pri vás, drahí bratia a sestry, aby vás podopieral. On vás viedol a utešoval a 
nakoniec vás niesol na orlích krídlach, tak ako to kedysi urobil so starobylým ľudom Izraela, ako sme to počuli v 
prvom čítaní (porov. Ex 19,3.4b-6a.7-8). Orol, znázornený na zástave vašej krajiny, nech vám pripomína zmysel 

nádeje, klásť vždy dôveru v Boha, ktorý nikdy nesklame, ale vždy je po našom boku, najmä v ťažkých časoch. 
       Dnes sú dvere Albánska opäť otvorené a dozrieva obdobie nového protagonizmu všetkých členov Božieho 
ľudu: každý pokrstený má miesto a úlohu, ktorú má v Cirkvi a v spoločnosti vykonávať. Každý nech sa cíti 
povolaný veľkodušne sa usilovať o ohlasovanie evanjelia, svedčiť o láske, posilňovať putá solidarity pre šírenie 
spravodlivejších a bratskejších životných podmienok pre všetkých. Dnes som prišiel, aby som vám poďakoval za 
vaše svedectvo. A prišiel som vás aj povzbudiť, aby nádej vo vás a okolo vás rástla. Nezabudnite na orla. Orol 

nezabúda na svoje hniezdo, no lieta vysoko. Vzlietnite vysoko! Smerujte k výšinám! Prišiel som zapojiť nové 
generácie, vytrvalo vás posilňovať Božím slovom otvárajúc vaše srdcia Kristovi, Bohu, evanjeliu, pre stretnutie s 
Bohom, pre vaše vzájomné stretnutie - tak, ako to robíte, čím vydávate svedectvo celej Európe. 
       V duchu spoločenstva medzi biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami a veriacimi laikmi vás povzbudzujem, 
aby ste dali rozlet pastoračnej činnosti, ktorá predstavuje  
službu, a pokračovali v hľadaní nových foriem prítomnosti  
vo vnútri spoločnosti. Osobitne sa obraciam na mladých.  

A bolo ich mnoho na ceste z letiska, aj tu! Toto je mladý  
národ. Veľmi mladý. Tam, kde je mladosť, je aj nádej.  
Načúvajte Bohu, adorujte Boha a milujte sa navzájom  
ako ľud, ako bratia. 
       Cirkev, ktorá žiješ v tejto albánskej zemi, vďaka za  
tvoj príklad vernosti. - Nezabudnite na hniezdo, na vašu  
dávnu históriu, ani na skúšky, nezabudnite na rany, ale  

nemstite sa. Pokračujte v snahe o nádej vo veľkú  
budúcnosť. - Mnohí tvoji synovia a dcéry trpeli, a to až  
po obetu života. Ich svedectvo nech podopiera vaše  
terajšie i budúce kroky na ceste lásky, na ceste slobody,  
na ceste spravodlivosti a predovšetkým na ceste pokoja.  
Nech je tak.“      / Preložila: Zuzana Klimanová -- zo strán TK KBS 
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        Svaz Letců Svobodného Československa a   

                     Úřady přidělenců obrany  

                       velvyslanectví ČR a SR              
 

                oznamují krajanům, že každoroční  

  pietní akt na hřbitově v Brookwoodu  
                 nedaleko Wokingu v hrabství Surrey 

         se bude letos konat u příležitosti 96. výročí       

                     vzniku Československa              
                           

         v neděli 26.října ve 14.00 hodin  
    u tamního československého památníku 
 
 Blízko železniční stanice Brookwood, South West Trains     
    z Clapham Jctn 12.23 a 13.23, doba jízdy je 35 minut 

 



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

O  Kristýna Peychlová provádí doktorský výzkum týkající se občanské participace Čechů žijících v zemích EU, konkrétně v 

Británii a Německu, založený na hloubkových rozhovorech s Čechy, kteří do Británie přišli po roce 1989 a žijí zde alespoň tři roky. 
Zajímá ji do jaké míry se podílejí na občanském životě společnosti, v níž žijí, i na životě České republiky (např. sledování zpráv o 
dění v UK a ČR, účast na životě komunity v místě bydliště, členství v různých organizacích, včetně krajanských spolků, či účast ve 
volbách. Zajímá se o zkušenost lidí „angažovanějších“ i těch, kteří se na první pohled občansky nerealizují. Zájemci mohou 
výzkumnici kontaktovat na adrese: Kristýna Peychlová, MA, Sociální geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta UK, Praha 
(tel.:00420 732 425 153) a přes e-mail: kristyna.peychlova@natur.cuni.cz, nebo k.peychlova@gmail.com  

 

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy 

Archimédův zákon, dovolená u moře a Česká otázka 

Pan učitel Zajíc byl náš fyzikář. V sedmé třídě nás učil Archimedův zákon. A to tak, že měl ve fyzikárně připraveno 

umyvadlo plné vody, ve které plaval dřevěný hranol. Každý žák musel hranol zatlačit pod hladinu a říci "Cítím vztlak 

vody". Asi díky tomu si dodnes pamatuju, že těleso ponořené do kapaliny (nebo plynu) je nadlehčováno silou, která 

se rovná váze kapaliny (plynu) tělesem vytlačené (vytlačeného).  

     Vzpomněl jsem si na to, když jsem teď v září prvně vlezl do Středozemního moře a plaval. Cítil jsem nadlehčení, 

díky větší specifické hmotnosti mořské vody znatelnější nežli v bazénu. Snad by ze mě pan učitel Zajíc ( dej mu Pán 

Bůh nebe) měl alespoň trochu radost.  

     Pak jsme leželi na pláži pod slunečníkem. Slunečníky byly ve čtyřech řadách, asi tři a půl metru od sebe. Jedno 

místo ve stínu - tedy dvě lehátka - stálo na den šest eur. Nám se podařilo obsadit slunečník ve druhé řadě, s dobrou 

vyhlídkou na klidné tyrkysové moře a na obrys hory na ostrově na horizontu.  

     Ležel jsem na lehátku, koukal na moře a na lidičky kolem a povídal si s chotí. Pán pod slunečníkem v první řadě 

před námi četl magazín. Rozpoznal jsem velkou fotografii Andreje Babiše a palcový titulek, který jsem si z polštiny 

přeložil zhruba jako ČESKÝ FILM S RUSKÝM SCÉNÁŘEM.  

    Pán po chvíli odložil magazín a zaposlouchal se do naší konverzace. Pak se na nás obrátil a zeptal se " Are you 

Czech ?" Já jsem přisvědčil, slovo dalo slovo a za chvíli jsme si se Stanislavem z Varšavy vyměnili množství názorů, 

které by si normálně vyžádalo alespoň dvě piva.  

     Abych to podal ve zkratce. Stanislav mně obvinil, že my Češi se v ochranném systému NATO nacházíme někde na 

rozhraní mezi černými pasažéry a pátou kolonou Moskvy. S tím jsem, pochopitelně, nesouhlasil. Z nedostatku lepšího 

argumentu jsem mu připomněl, že Poláci měli podíl na invazi z osmašedesátého, ale to on odmávl s tím, že kdyby se 

oni stále trápili nad zradami a hanebnostmi minulého století, museli by dodnes mordovat Němce i Rusy na potkání.   

    Přešli jsme na události tohoto léta a Stanislav (zřejmě vyzbrojen informacemi z právě dočteného článku) 

vyrukoval s výroky prezidenta Zemana i premiéra Sobotky a ukončil provokativní otázkou "Do you think that the 

KGB - whatever they call themselves now - have shredded their files on Mr Babiš as soon as he became Czech 

government minister?" 

    Snad to bylo tím, že já sám ty naše momentální vládce příliš "nemusím", snad tím, že můj mozek byl přešaltován 

do režimu "dovolená", ale diskuzní munice se mi jaksi nedostávalo. Asi to na mně bylo vidět. Stanislav posléze řekl, 

že proti mně osobně nic nemá, podal mi ruku, pokynul své plavovlasé paní a odešli do svého "all included" hotelu na 

oběd.  

    Stanislava jsem už u moře neviděl, ale na rozhovor s ním jsem si nejednou vzpomněl.  

Obvinění z páté kolony mně obzvláště trápilo. Každý národ v sobě asi nějakou - větší či menší - pátou kolonu ukrývá. 

Ta naše je početnější a vlivnější nežli je v Evropě běžné, ale celý národ ani jeho většina do této kategorie určitě 

nepatří.  

    Setkání se Stanislavem se mi opět vybavilo v mysli, když jsme byli zase už zpátky na Vinohradech. Na obvinění z 

"jízdy načerno" jsem si těžko mohl nevzpomenout, když jsem v Lidovkách četl, že Česká republika investuje do 

obrany jen polovinu částky, ke které se při vstupu do Aliance zavázala.  

    Od kolegy z naší pánské společnosti mi přišel e-mail s upozorněním na internetovou stránku "Petice občanů 

distancujících se od postojů prezidenta a premiéra k ruské agresi".  

    Petici už od poloviny září podepsalo množství lidí, v prvním sledu hlavně výrazných a známých herců, akademiků 

a dalších známých osob.  Píše se v ní o výrocích prezidenta na zářijovém summitu NATO ("Beru vážně prohlášení 

ministra zahraničních věcí Lavrova, že tam žádní ruští vojáci nejsou...") i o potenciálních změnách české zahraniční 

politiky. 

    Tak snad aspoň něco, říkal jsem si.        Z Vinohrad pozdravuje do novin a do Internetu zahloubaný Honza Krátký. 

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

     setkání ,,Get to know you‘‘ je středa 8. října od 19 do 23 hod. v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6 

       

      BCSA zároveň připomíná, že se blíží hlavní událost jejího kalendáře a příležitost poznat nové přátele                                  

                             BCSA Annual Dinner - 28.listopadu 
                   Info a vstupenky na bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875  či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 
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***************************************************  

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v říjnu  
o    9., 11., 15. a 17.října budou v rámci London BFI Festivalu promítnuty české filmy Fair Play (sportovní drama Andrey 

Sedláčkové) a Cesta ven (příběh české rómské rodiny režiséra Petra Václava). Fair Play bude promítán 9.října v 18.15 v BFI 

Southbank, NFT2 a 11.října ve 13 hodin v Ritzy Cinema, Screen 2 a Cesta ven 15.října v 18.30 v Ritzy Cinema a 17.října v ICA 

Cinema, Screen 1. Info: www.bfi.org.uk/lff a České centrum. 

o    Ještě do 11.října vystavuje mladý český malíř-hyperrealista Hynek Martinec své černobílé obrazy v galerii Parafin,  

18 Woodstock Street, W1C 2AL. Martinec, jehož výstava má název Every minute you are closer to death, se zabývá otázkami 

času, spirituality a podstatou reality vystavuje i v Liverpoolu. Informace: České centrum a www.parafin.co.uk  

o   14.října v 19.30 zahraje v St.John, Smith Square, Westminster, Salomon Orchestra pod taktovkou Philipa Hesketha Symfonii 

č.2 v C moll ,,Asrael‘‘ Josefa Suka. Předtím večer uvede Dvořákův koncert pro cello v B moll se sólistou Guy Johnstonem.  

vstupenky: 020 7222 1061 a www.sjss.org.uk a www.salomon.org.uk   

o   15.října v 19 hodin vystoupí Christ Church, Hampstead Square, NW3 1AB (metro Hampstead) vítězové hudební soutěže 

Nadace Emmy Destinové roku 2013. Vstupenky (12 a 9 liber, včetně skleničky vína) na tel.: 07794-848 075, nebo e-mail: 

info@destinn.com (a také u vchodu před koncertem).  

o   Také 15.října v 18.30 pořádají The Friends of Czech Heritage  přednášku Johna Muchy: Alfons Mucha, jeho život a dílo, 

včetně krátkého filmu, v sále českého velvyslanectví. Vstupné 15 liber. Další informace na www.czechfriends.net   

o   16 – 19.října se koná v polském středisku POSK v Hammersmith 2. festival slovanské poezie (od Okudžavy, přes varšavské 

skupiny, KaMPe, Lidii Grigorievu, Vl.Vysockého, Janusze Kohuta (v jazzovém ztvárnění), či Jerzyho a Waclawa Zagorských až 

po Jacka Kaczmarského. Bohumila Hrabala budou audiovizuálně vzpomínat Jan a Krystyna Kaplanovi v sobotu 18. října od 

15ti hodin.  Info: POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF (metro: Ravenscourt Park) Tel.: 020 8741 0474 a www.posk.org          

o   23.října v 19.30 zahraje v Royal Festival Hall, South Bank, Philharmonia Orchestra pod vedením Krzysytofa Urbanského 

s Janem Lisieckým u klavíru. Program: Smetana:Má vlast, Chopin: Klavírní koncert č.1 v E moll a Dvořákova Novosvětská.  

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

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

                            Centrum pro děti i rodiče OKÉNKO 

Každou sobotu 10-13hod. posezení rodičů a česká školka a jesle v City Heights E-ACT Academy, 33 Abbotts 

 Park, London, SW2 3PW. Každou středu 10-12 hod. Dětský klub, ve Weir Link, 33Weir Road, SW120NU. 

Měsíčně v sobotu v 19h. Knižní klub (25.10.- Zdeněk Svěrák: Po strništi bos)  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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