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

        VELEHRADSKÝ 
          Z(S)PRAVODAJ 
                 Vydává Správní rada (Trustees) Velehrad London (Reg. Charity No.1154836) a  
                                              Velehradský výkonný výbor,  pro potřeby českých a slovenských krajanů ve Velké 
                                              Británii. Adresa: 39 Lonsdale Rd, Barnes, London SW13 9JP  www.velehrad.org.uk 
                                              prosinec/december 2017                                               číslo 102 

***************************************************                             
Končí rok plný obav...   
Ano, ano, mezinárodní situace je špatná. Podařilo se sice  

porazit tzv. Islámský stát v Sýrii, ale jeho zbylí fanatičtí 

bojovníci se přesunuli do Somálska, Afghánistánu a Libye  

či domů do Evropy a tak bude nutné bojovat dál, i když  

jinde než dosud a asi také jinak. Nemluvě o západní Africe,  

kde Boko Haram a jiné odrůdy al-Kajdy stále bují a o 

jihovýchodní Asii, kde se islamističtí fanatici snaží  

už delší dobu zachytit. A skutečnost, že ve dvěstěpadesáti- 

milionové muslimské Indonézii je těch fanatiků také dost,  

není nijak potěšitelná. V té Sýrii se ale místní obyvatelé, 

kteří mají dost diktatury prezidenta Assáda, přesunuli z  

bláta do louže, neb on je stále u moci a Turecko si tam  

podává ruku s Ruskem, které jeho režim zachránilo před 

pádem. A přes ramena jim nakukuje Írán s vazalskými 

skupinami v okolí a se záluskem na pozici regionální  

velmoci a v cestě mu stojí problematická Saudská Arábie.  

    Co se týče té Asie, není ani třeba dodat, že napětí tam 

vzhledem k nabubřelosti severokorejského ,,raketáře‘‘  

stále roste a nakonec není ani trvalého míru mezi Indií a 

Pákistánem. A na tom evropsko-asijském pomezí se zas 

opevňuje soudruh Putin a pošilhává po další kořisti po  

Abcházii, Krymu a východoukrajinských provinciích.  

    Evropa má nyní svých starostí více než dost a to není  

ani nutné započítávat výsledek voleb v Německu a navíc 

plakat nad neuvěřitelným výsledkem voleb v Česku. Zlí  

jazykové tvrdí, že to Čechům patří, neb ,,skáčou na špek‘‘ 

každému populistovi, slibujícímu neuskutečnitelné vzdušné 

zámky a kašlou na málo slibující tradiční strany. Dokonce i  

Piráti se vybarvují -- jejich vůdce je prý obdivovatelem řeckého marxistického kouzelníka s unijními financemi 

Varufakise. Tak jaké hlídání politiků a potírání korupce? Jediný důvod k radosti nad uplynulým rokem mohou nyní 

skutečně mít příznivci londýnského Velehradu, kde se rozjíždí stále bohatší a početně navštěvovanější program a 

zájem o něj mají nejen našinci i krajanské organizace, ale i místní obyvatelé. Tady obavy z titulku prostě neplatí! /jn/          

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

                            Správní rada londýnského Velehradu zve krajany na  
                Tradiční předvánoční koncert písní a koled 
                                  s mikulášskou nadílkou 
                    v neděli 10. prosince od 15.30 do 18.30 na Velehradě v Barnes,  
                                39 Lonsdale Rd., SW13 9JP (vstup otevřen od 15.15) 

                           Nejbližší metro Hammersmith a bus 419, 33, 73, 20 
 

                           zazpívá sbor Hlahol-Oxon, vedený dr.Evou Pinkavovou; přijde sv. Mikuláš s punčochou  
                           pro děti; občerstvení a zábava (během koncertu program pro děti s Míšou a Blankou) 
 

Vstup: dospělí £5, děti £3 (při vstupu). Přihlaste děti na ludmilastane@gmail.com či sms na 07468 570551 do 5.12. 

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

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Klanění tří králů., katedrála ve městě Leon, Španělsko 
 

 SPRÁVNÍ RADA CHARITY 
 VELEHRAD LONDÝN PŘEJE      
 VŠEM KRAJANŮM SKUTEČNĚ 
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA    
,,Občanský průkaz‘‘ zaujal krajany 
V sobotu desátého listopadu odpoledne shlédlo na  
Velehradě více než sedmdesát diváků film režiséra Ondřeje  
Trojana Občanský průkaz natočený podle románu  
nedávno zesnulého Petra Šabacha. Film z roku 2010 líčí  
pohnuté osudy skupiny dospívajících chlapců v  
sedmdesátých letech v normalizačním Československu. 
   Film vybraly a promítání zorganizovaly Míša a Blanka,  
známé také jako učitelky nedělní velehradské školičky pro 
děti. Obě dámy vyučují i dospělé žáky a mnozí jejich  
studenti byli v hledišti velehradského “kina” (film byl  
promítán s anglickými podtitulky). 

   Stejně jako v Čechách, také v Barnes film “zabral” a  
mnozí návštěvníci se těší, že zajímavé české filmy se  
zařadí mezi pravidelné programy Velehradu. 
 

Ema Destinová by určitě měla radost                                                                            
Velká hala Velehradu se opět naplnila ve středu  

15. listopadu. Obecenstvo si přišlo poslechnout (a vidět)  
šest finalistů soutěže mladých zpěváků, kterou každý  

druhý rok pořádá londýnská Společnost Emy Destinové. 
   Skvělou pěveckou úroveň večera lze přičíst i svědomité  
práci poroty, která v předchozím kole vybrala do  
závěrečného koncertu jen ty nejlepší z nejlepších. 
   Finalisté, čtyři dámy a dva pánové, každý předvedli  
program několika písní a árií. Většina z nich pocházela od  
známých českých skladatelů, ale nechyběla ani díla  
Gunodova, Ravelova, Brittenova a dalších světových  
autorů. Zvláštní zmínky si zaslouží krásná píseň z díla  
Vítězoslavy Kaprálové (Jak na hedvábný mech), kterou  
přednesla sopranistka Erika Mädi Jones a oceněn byl i  
barytón Kieran Rayner. 
   Hlavní cenu získala slečna Zita Syme, jejíž skvělou      Finalisté soutěže mladých zpěváků Emmy Destinn Society na londýnském  
češtinou (zejména v Rusalčině árii “Ó marno to je”) se      Velehradě; Zita Syme, laureátka hlavní ceny a pohled do sálu během koncertu 
vyznačoval celý její program. Porota tedy udělila čtyři  
ceny, včetně ceny za klavírní doprovod. Tu získal řecký  
klavírista Panaretos Kyriatzidis, jeden z pětice skvělých  

pianistů, kteří se podstatnou měrou podíleli na úspěchu  
nezapomenutelného večera.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Registrace krajanů na lednové  
prezidentské volby na velvyslanectví 
Volba prezidenta ČR (první kolo) proběhne na  
velvyslanectví České republiky v Londýně 12. a 13. ledna  
2018. Je však bezpodmínečně nutné zapsat se tam  
předem do zvláštního seznamu voličů (prokázat se pasem  
či občanským průkazem a dokumentem či dopisem kvůli  
potvrzení adresy) a požádat o voličský průkaz. Lhůta k  
zápisu vyprší v neděli 3.12. v 16 hodin, takže je nutné  
pospíšit si. Veškeré další potřebné informace k volbám jsou k dispozici na webu velvyslanectví: 
http://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/Volby/volba_prezidenta_republiky.html 
 

Budova českého velvyslanectví slavnostně otevřena po rekonstrukci 
24. listopadu v 18 hodin byla po kompletní dvouleté rekonstrukci slavnostně znovuotevřena budova velvyslanectví ČR 
na Notting Hill Gate (26 – 30 Kensington Palace Gdns). Budova z roku 1970 (viz foto str. 4), má – jak uvedeno minule -- 

hostit také České centrum a agentury Czech Tourism, CzechInvest a CzechTrade. Obnovené je i podzemní kino (foto 
str.4), kde byl promítán film o rekonstrukci budovy, terasa zahrady a garáže. Slavnostní otevření (viz. foto str. 4) 
provedli velvyslanec ČR Libor Sečka, náměstek ministra zahraničí Martin Smolek a lord Anderson, budova byla 
osvětlena (systémy Rezonátor a Monolith) a fungovala coby galerie současných českých umělců. Vystoupili česká 
zpěvačka pop-music Lenny, divadelníci Skála a Nikl, barman Pavel Tvaroh a pobavila i suvenýrová fotobudka 
Fotonaut. Následovala recepce pro zhruba pět set diplomatů, sponsorů, podnikatelů a dalších hostů.  

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

        Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU predbežne pozývá krajanov na prednášku 

          Patricka Lamberta o jeho knihe o skladateľovi Bohuslavovi Martinů 
                            (prednáška výnimočne po anglicky) 

.                    v sobotu 27. januára o 14tej hodine v Čs. národnom dome, 74 West End Lane, NW6       
       

Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london  Priveďte priatielov!!!  
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Letošní Brookwood s dětmi... 
Letošní podzimní pietní shromáždění k výročí založení 
Československa na naší části spojeneckého hřbitova v  
Brookwoodu bylo pozitivně poznamenáno slunečným  
počasím, ale přecpané silnice mnohým nedovolily přijet  
včas. Nicméně se pietní vzpomínky zúčastnili nejen jako 
obvykle čeští a slovenští diplomaté (velvyslanec SR  
Ľubomír Rehák a náměstek velvyslance ČR Jan Brunner a 
vojenští přidělenci ČR a SR plk Jiří Svatoš a plk Ján  
Goceliak), ale i vojenští přidělenci Francie a USA, starosta  
Wokingu Graham Cundy s chotí a zástupci asociací RAF,  
včetně Johna Bumicze za Poláky a další hosté, včetně otce  
Alexandra z katolické farnosti v Knaphillu.  
     Z našich přijeli i zástupci Czechoslovak Freedom  
Fountain z Leamingtonu i delegace z Opavy a rodiny letců  
dokonce i z Austrálie. Dále pak rodiče a děti z České školy  
z Berkshire a České školy bez hranic z Londýna, Českého  
okénka ze Streathamu a České školy z Manchestru.  
Vážnosti pietnímu aktu dodala i skupina vlajkonošů z 
Air Training Corps Woking. Během pietního aktu položili  
věnce k čs. pomníku také Anthony a John Polak za  

zesnulého otce a nepřítomného generála Ivana Schwarze. 
    Zlatým hřebem shromáždění pak tentokrát bylo  
vystoupení dětí z České školy bez hranic, které zazpívaly  
známou píseň ,,Ach synku, synku‘‘ a položily pak zapálené 

svíce k náhrobkům našich hrdinů a zopakovaly to i v                                                     Děti letos hrály 
poválečné části hřbitova, kde navíc položily slovenské i                                                   v Brookwoodu 
české vlaječky a křížky Royal British Legion. O hladký                                                    důležitou roli 
chod odpoledne se postarali Tom Doležal, Mike Hermann                                                 během 
s chotí Sue a George Scott, kteří také poučily děti o naší                                                  pietní 
válečné účasti. Odpoledne zakončilo občerstvení u                                                        vzpomínky 
pavilonu RAF a rozloučení s plk Jiřím Svatošem, kterému v únoru skončí služební pobyt v Británii. Další informace 
podá paní Gerry Manolas a fotografie jsou k vidění na na https://fcafa.com/ 
 
 

Budeme vzpomínat na naše zemřelé v prosinci... 
 

Budou mezi nimi stihač z čs. 312. (a z 32. a 258.) perutě ŠKpt František Štička (16.12.1980), prezident Václav              

Havel (18.12. 2011), věrný farník Antonín Kuča (19.12. 2015) a Plk František Kaplan z 1. čs.obrněné brigády     

(25.12.2013). Před rokem, 23. října, jsme zaznamenali skon, v 66 letech, paní Jadwigy Trýbové z croydonské  
skupiny po dlouhé a těžké nemoci. Dále vzpomeneme loňského skonu generála v.v. Stanislava Hněličky, člena 11. 
čs. pěšího praporu v Palestíně, 200. čs. protiletadlového pluku v Tobruku i 1.čs. obrněné brigády u Dunkerque a 
nositele Řádu bílého lva a dvou válečných křížů. Z nejnovějších odchodů na věčnost vzpomeneme čerstvého (29.10) 
úmrtí známé a oblíbené psycholožky dr. Zdeny Labounkové ve věku 82 let, pohřbené 21.11. v Leatherheadu a také 
viceprezidentky Dvořákovy společnosti a skvělé harpsichordistky Zuzany Růžičkové ve věku 90ti let už 27.září. RIP.  

o Charita londýnského Velehradu srdečně děkuje za dar paní Lole Hruškové. Bůh zaplať! 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA 

Sedmnácté listopady důstojně oslaveny 
Listopadová výročí, tedy zhroucení komunismu v roce 1989 i statečný protest studentů proti nacistům o padesát let 
dříve, si připomněli občané i politici v Praze, Bratislavě i jinde kladením květin k pomníčkům. V Praze to bylo na 
Národní třídě, kde se navíc konaly i různé koncerty a podobné akce a koncert se také konal večer na Václavském 
náměstí, kam přišly tisíce lidí a zúčastnily se ,,minuty hluku‘‘ (pískotu) za demokracii. Koncert uzavřel slovenský 
jazzový trumpetista Laco Déczi. Kromě policejní šarvátky se skupinou členů ,,Dělnické strany sociální spravedlnosti‘‘ 
nedošlo k žádným výtržnostem a to ani během příjezdu nepopulárních politiků. V Národním divadle se pak konalo 
udělení cen Paměti národa politickým vězňům komunismu, zakončené na přání jednoho z oceněných, kněze Františka 
Lízny, Svatováclavským chorálem. V Brně se konala vzpomínka s trikolórami na náměstí Svobody, v českých 
Budějovicích napsali na dlažbu během vzpomínky velký nápis ,,Demokracie‘‘, ve Zlíně a Liberci se konaly pochody 
k pomníku obětem komunismu a na náměstí Míru a v Jihlavě uspořádali na náměstí satirické divadlo. >>>>> (str. 5) 

*************************************************** 
          BCSA vo spolupraci z Veľvyslanectvom Slovenskej republiky pozýva krajanov na 

                    Predvianočný koncert 

v útorok 5. decembra o 18.30 (vstup od 18.15) v sáli Veľvyslanectva SR, 25 Kensington Palace Gdns., W8 4QY 
     Program: Bohuslav Martinů – Sonáta pre flautu a klavír, Gustav Mahler – Wir geniessen die         
         himmlischen Freuden, Antonín Dvořák – Sonatina pre flautu a klavír, Erwin Schulhoff – Susi 
     

   Vystúpia: Genevieve Usher (soprán), Chiawen Kiew (flauta), Ed Cooke (klarinet) a Chris Underhill (klavír) 
                 Po programe (60min) sklienka vina.  Vstupenky: £10, pre členov BCSA bezplatný 
       

    Info: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 020-8902-0328 či www.bcsa.co.uk a na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX a Eventbrite 

***************************************************                                                                                         
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DUCHOVNÉ SLOVO 

Rešpektovať Romov... 
Zo stránok Konferencie Biskupov Slovenska vyberáme  
zaujímavý dokument ,,O situácii Rómov v SR a k problémom  
ich spolužitia s ostatnými občanmi‘‘ 
 

 

Naši spoluobčania Rómovia sú národnostnou  
menšinou s pohnutou históriou, ktorá žije už stáročia 
na našom území. Ich život sa líši od života ostatných  
občanov. Majú svoju reč, zvyky a kultúru, ktorá je  
odlišná od našej. V histórii boli známi dobrým  

vzťahom k svojim tradičným povolaniam, hudbe,  
prírode, deťom a rodovej spolupatričnosti, čo môže aj  
dnes prispieť k obohateniu prostredia, v ktorom žijú. 
   Rómovia sú rozptýlení po celej Európe. Slovensko  
na počet Rómov zaujíma vzhľadom na počet obyvateľov  Velvyslanectví ČR v Londýně po obnově; slavnostní otevření: náměstkem ministra  

európske prvenstvo. Spoločný život ľudí rôznych kultúr  M.Smolkem, velvyslancem L. Sečkou a lordem Andersonem. Dole: ,,nový‘‘ kinosál 
vyvoláva problémy aj u nás. Nemožno ich ignorovať, aj   Za snímky děkujeme Velvyslanectví ČR a fotografce paní Jolly Thompson 
keď ich riešenie sa nedá robiť izolovane od iných  
európskych krajín.  

   Mnohé sú zdedenými problémami totality, keď režim 
Rómov preferoval, rozbil ich rodové štruktúry a chcel  
ich asimilovať v panelákoch.  
   Po roku 1989 sa život Rómov skomplikoval.V trhovej  
ekonomike majú mnohí existenčné problémy, sú  
nevzdelaní a nezamestnaní, žijú v stálom nedostatku  
so snahou o prežitie. Aj tí, čo sa pokúšajú zaintegrovať  
do spoločnosti, majú pocit diskriminácie. Mnohí však  
poznajú len svoje práva, nie povinnosti. Je známa ich  
malá pracovná angažovanosť, ktorá by sa zlepšila  
vytvorením podmienok, za ktorých by sa im oplatilo  
pracovať.  
   Častá je aj ich neprispôsobivosť, kriminalita,  
nezodpovedný prístup k výchove, využívanie sociálnych dávok na úkor detí, ktoré plnia detské domovy. V 
spoluobčanoch to vyvoláva averziu a prehlbuje ich predsudky. 
   Aj v SR platí medzinárodná dohoda „O odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie", ktorej plnenie sa nedarí. 
Príkladom toho sú aj nepotrestané útoky skínov proti Rómom, ktoré sú vyvolávané rasovou nenávisťou a xenofóbiou 
živenou extrémnymi politickými silami.  

   Po roku 1989 mali Rómovia zastúpenie aj vo vrcholných orgánoch, takže lepšie presadzovali svoje požiadavky. Dnes 
sú nejednotní, bez reprezentantov vo verejnom živote.  
   Komisia Iustitia et Pax zdôrazňuje, že aj Rómovia sú deti Božie, na časnom a večnom blahe ktorých Cirkvi záleží. 
Majú svoje práva, ale aj povinnosti a treba ich ako národnostnú menšinu rešpektovať a diferencovane im pomáhať.      
   Vláda, parlament, štátna správa, samospráva amimovládne organizácie v spolupráci s Cirkvami majú pre Rómov 
pripravovať duchovné a materiálne rozvojové programy, zabezpečovať im lepšie vzdelanie, pomáhať v hľadaní 
zamestnania a riešení sociálnych otázok a prevenciou znižovať ich trestnú činnosť.  
   Odporúčame úradom práce a kresťanským podnikateľom vytvárať pracovné príležitosti pre Rómov a viac ich zapájať 
do verejnoprospešných prác a pracovného pomeru. Navrhujeme tiež vyplácať im sociálne dávky nepeňažnou formou, 
napr. v naturáliách a ošatení.  
   Vzdelávacie inštitúcie žiadame podporovať vznik uličných vychovávateľov pre rómsku mládež, zaradiť do škôl viac 
výuky o histórii a kultúre Rómov a podľa možnosti zabezpečiť vzdelávanie Rómov aj v rómskom jazyku. Vyzývame tiež 
teologické fakulty, aby sa viac venovali výchove kňazov pre pastoráciu Rómov. 
   Zo strany Rómov očakávame podstatne väčšiu aktivitu a spoluzodpovednosť pri riešení ich problémov. Aj Rómovia 
sú povinní pracovať a tak prispievať k dobrodeniam modernej spoločnosti a vytvárať hodnoty pre seba a svoje rodiny. 
Vyzývame rómske matky a otcov – vaše deti budú bez vzdelania stratené, bez vašej pomoci to spoločnosť nedokáže 
zabezpečiť.                                                              
   Církev zdôrazňuje povinnosť kresťanov spolupracovať na všetkých konštruktívnych akciách v prospech Rómov. 

Hlási sa k svojej zodpovednosti a chce v rámci svojich možností Rómom pomáhať – nie potláčaním ich identity a 
asimiláciou, ale dušpastierskym postojom k týmto občanom stvoreným na obraz Boží. Problematiku Rómov a ich 
spolužitia s ostatnými občanmi je možné postupne vyriešiť len spoločným úsilím všetkých zodpovedných.                                                        
                                                                                                  /zo stran TK KBS/  

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

                                           ,,Get to know you‘‘  
               

              13.prosince od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6 a také na 
                                     

 

   Info: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 020-8902-0328 či www.bcsa.co.uk a na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 

***************************************************                                                                                         
                                                  -- 4 -- 

 

  



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

JEŠTĚ KRÁTCE Z DOMOVA 
o  Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v úterý 28.11. seznámil na  

hradě prezidenta Miloše Zemana se složením připravované  
menšinové vlády. Babiš zprvu odmítal prozradit své kandidáty,  
a tvrdil pouze, že by mezi nimi byly 4 ženy a nestranící a že ve vládě  
by měli zůstat dosavadní ministři ANO. Týkalo by se to Richarda  
Brabce (životní prostředí), Dana Ťoka (doprava) a Roberta Pelikána  
(spravedlnost). A také prý Martina Stropnického (nově zahraničí) a  

Karly Šlechtové (nově obrana). o  Európska komisia upozornila v 

hodnotení štátnych rozpočtov krajín Únie, že Slovensko jej vraj  
poslalo rozpočet, ktorý nebol reálny a že príjmy, výdavky aj deficit  
boli nakoniec iné. Že vláda vraj neznižuje deficit tak, ako  
naplánovala pred rokom. Ministerstvo financií malo do návrhov  

rozpočtu nezapočítat viaceré legislatívne zmeny.  o  Prezident  

Zeman prohlásil, že Andreje Babiše pravděpodobně jmenuje  
premiérem 6. prosince, poté, co vláda premiéra Sobotky podala  
demisi 29.11. Zeman se pak prý sejde s jednotlivými kandidáty na  
ministry a vládu by mohl jmenovat 13. prosince (před sumitem EU). 

Ta by pak měla 30 dní na získání důvěry sněmovny.  o  Slovenská 

sociálna poisťovňa začne vyplácať vianočné príspevky. Ich počet  
vraj bude 1.175.964 za približne 75,06 milióna eur. Poisťovňa  

vyplatí príspevok dôchodcom automaticky veďla nárokov, rovnakým 
spôsobom ako dôchodok. Vianočný príspevok dostane každý  
dôchodca , ktorého úhrn dôchodkových príjmov je menej ako  

547,20 eura.  o    Mandátový a imunitní výbor sněmovny začal  

28.11. projednávat žádost policie o vydání Babíše a tajemníka ANO  
Jaroslava Faltýnka ke stíhání ohledně podezření z podvodného získání padesátimilionové dotace na farmu Čapí 

hnízdo.  o    České ministerstvo vnitra potvrdilo, že prezidentských voleb (první kolo 12. a 13. ledna) se může 

zúčastnit devět kandidátů a dalších jedenáct jich bylo vyřazeno pro nevyhovění podmínkám registrace. Jiří Drahoš, 
Miloš Zeman a Michal Horáček získali přes 50.000 podpisů občanů a Jiří Hynek, Petr Hannig, Vratislav Kulhánek, 
Pavel Fischer, Marek Hilšer a Mirek Topolánek dostali 20 podpisů poslanců či 10 podpisů senátorů. 
 

DOPIS Z PRAHY 

Sexuální harašení 
 

Léto v Americe a podzim v Evropě přinesly obviňování ze sexuálního obtěžováni různé závažnosti a různé čerstvosti - k 
některým z incidentů došlo údajně před deseti nebo více lety. Mísí se obviněni ze závažných zločinů: ze znásilnění (jimiž 

by se měla zabývat policie a soudy, spíše nežli noviny a televize) a obviněni spíše žertovného druhu.  
    Do posledně jmenované kategorie bych zařadil i stížnosti proti Georgi Bushovi staršímu. Zdá se, že z někdejšího 
válečného hrdiny a pozdějšího prezidenta Spojených Států se na stará kolena stal pěkný sprosťák. Třiadevadesátiletý 
pan Bush je sice nyní upoután na pojízdnou židli, ale občas se s ním nechávají fotografovat mladé herečky.  Některé z 
nich si stěžovaly, že jim George sahal na zadek. Bushův opatrovník tvrdí, že jeho svěřenec se jen snaží podat pravici a tu 
už nedokáže zdvihnout dosti vysoko. To ale bylo zpochybněno, když jedna ze stěžovatelek sdělila, že ji starý pán také 
vyprávěl neslušnou anekdotu. No, myslím, že prezidenta Bushe už před soud nepovezou.  
    Ovlivněn podobnými zprávami jsem zpytoval své svědomí, ve snaze zjistit jestli také nemám nějakého kostlivce ve 
skříni v departmentu obtěžování dam a dívek. Je pravda, že jsem nejednou lechtivou anekdotu přednášel pro dámské 
uši, ale je taky pravda, že jsem se zde nikdy nesetkal se známkami nevole.  
    Když jsem vedl projekční kancelář na Starém Městě, pracovala u nás řada mladých žen, některé jako inženýrky, jiné 
ve funkcích administrativních. Těm jsem anekdoty nevyprávěl, ba naopak, měl jsem se všemi řadné kolegiální vztahy bez 
šikanování či využívání šefovské pozice 
    Jak jsem ale použil metaforu o kostlivci ve skříni, hned jsem si v vzpoměl na dávnou příhodu, na podkladě které bych 
možná zasloužil obviněni z mužského dominýrováni, nebo něco podobného.  
    Stalo se to v letech, kdy mi bylo něco kolem dvaceti, kdy jsem část doby byl sklíčen, že nemám žádnou slečnu, nebo 
jsem zase s nějakou slečnou chodil, ale nebyl jsem si zcela jist, jestli právě ta je ta pravá.     
    Jednou jsem zrovna rozjížděl vztah s jistou mladou dámou, která v té době bydlela v druhém patře koleje v Opletalce. 
Slečna byla hezká a chytrá a zdálo se, že všecko vypadá nadějně. Bůhví proč jsem však měl pochyby o její potenciální 
věrnosti. Asi to mělo co dělat s tím, že nám bylo těch dvacet, a že jsme se nacházeli ve fázi hledání.  

    Jednoho odpoledne jsem ji zatelefonoval, že bychom mohli jít ven, ale ona mě odbyla s tím, že se musí učit. To ve mě 
vzbudilo podezření, potenciálně žárlivost, i vydal jsem se do Opletalky. Tam jsem vystoupal do druhého patra, na dveře 
212 zaklepal a hned vešel dovnitř. Mé tušení bylo zřejmě správné, neboť slečna právě stála před zrcadlem a nanášela si 
na tvář materiály, které slečny aplikují když se chystají na rande. Slečna na mne cosi zavřískla a zaštítila se dveřmi 
šatníku, neboť byla ještě v kombiné. Trochu jsem ztratil hlavu a strčil jsem do těch dveří, což donutilo slečnu ustoupit 
dovnitř do skříně. (Slečna byla relativně malého vzrůstu.) Viděl jsem klíč v zámku skříně, tak jsem jím otočil a pokoj jsem 
opustil.  
    Cestou po schodech dolů mi hlava vychladla a tak, když jsem došel k východu, zvedl jsem domácí telefon a vytočil 
200 (druhé patro). Za chvilku to zvedlo nějaké děvče. Řekl jsem ji: “Slečno, byla byste tak laskavá, šla do pokoje 212 a 
vypustila tam osobu ze skříně?” “Tak jo”, řekla dívka na druhém konci drátu a já šel domů. Když si na to dnes 
vzpomenu, trochu se usměju a trochu mě to mrzí, a tak jsem se vám z toho vyzpovídal.     
  Z vinohradského bytečku se skříněmi, od kterých se klíče už dávno ztratily, všechny zdraví Honza Krátký.  
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  Neděle: 3., 10. a 17. prosince  

Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP 
   INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK 

 



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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v prosinci 

o    Až do15.ledna se bude konat výstava mladé české malířky a kolážistky Viktorie Langer (nar. 1988) v nové 

,,window gallery‘‘ Českého centra v Londýně (30 Kensington Palace Gdns, W8 4QY), přístupné během pracovních dní 

od 10 do 18 hod. jako součást festivalu Made in Prague. Info: České centrum a http://viktorievalocka.tumblr.com/ 

o    1. prosince v 19. hod. zahrají v gala koncertu v rámci Highgate International Chamber Music Festival v St Anne’s 

Church, Highgate West Hill, N6 6AP, Natalie Klouda a Francesco Sica (housle) a Irina Botan (klavír) s Dvořákovou 
Písně maminka mne učívala z Cigánských písní (aranž.F.Kreislera) a s dalšími hudebníky zahrají díla Glazunova, 
Šostakoviče, Brahmse a Coleridge-Taylora. Info a vstupenky: 0333 666 3366 a www.chambermusicfestival.co.uk 

o    Také 1. a ještě 2. prosince od 19 hodin vystoupí v Britten Theatre, Royal College of Music, Prince Consort Road, 

London SW7 2BS sbor Royal College of Music Opera School pod taktovkou Michaela Rosewella s Janáčkovou Liškou 
Bystrouškou. Info: 020 7591 4314 a www.rcm.ac.uk Info: 020 7520 1490 a www.kingsplace.co.uk. 

o    6. prosince v 19 hodin se bude konat v Horse Hospital, Collonade, Bloomsbury, London WC1N 1JD křest knihy 

překladu sbírky básníka Ivana ,,Magora‘‘ Jirouse pod názvem My Itinerary Has Been Monotonous for Quite a While, 
přeložené Markem Tominem a s ilustracemi Lucie Ferlíkové. Knihu s Tominem uvede kritik Martin Machovec a po 
ukázkách bude následovat concert Agon Orchestra (Ivan Acher a Ivan Bierhanzl z DG 307 a Plastiků) a jejich britští 
hosté. Spolu s Jantar Publishing iniciuje a podporuje České centrum v rámci Made in Prague. Info: 020 7833 3644  

o    9. prosince od 11 do 15 hodin pořádá v City Heights Academy, 33 Abbots Park, SW2 3PW Mikulášskou nadílku 

spřátelená organizace Okénko. Vystoupí dětské taneční soubory Kvítek a Kvíteček, bude tombola, občerstvení, 
minitrh, koledy, stromeček, Mikuláš s čertem. Rezervace/kontakt níže, zejména nemůžete-li přijít na Velehrad 10.12.!  

o    15. prosince v 19.30 zahraje v Hall One, King's Place, 90 York Way, N1 9AG Academy of St Martin in the Fields a 

Laura van der Heijden (cello) pod vedením Tomo Kellera Dvořákovy Ze Šumavy , Klid a Serenádu v E dur a díla Elgara 
Wattse a Schumana. Info: www.kingsplace.co.uk a 020 7520 1490 

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

Nezisková dobrovolnická československá organizace Okénko propaguje české        

a slovenské tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. Nabízíme: pravidelnou sobotní školu 
a vyučování předškolních skupinek (pro české a slovenské děti od narození po 14 let), 
setkání a aktivity pro rodiče (ples, knižní klub, divadelní spolek, fitness lekce, lekce  
češtiny pro dospělé) a akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka,  
Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, k moři, Šlapáček, atd.) Informace: www.okenko.co.uk  Kontakt: Jana Nahodilová: 07960 018346,  
email: c.okenko@hotmail.co.uk    Sobotní škola provozuje svou činnost v Dunraven Primary School, Mount Nod Rd, London SW16 2LG 

***************************************************           
            Sväté omše Slovak Catholic Mission 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. Svätá spoveď pred i po každej svätej omši aj po dohovore s duchovným otcom 

***************************************************       
              Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii? 
                    Kontaktujte Czech Centre: 30 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY 

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 
(k dostání nová CD nahrávka klavírních děl prof. Ant Tučapského v interpretaci Kanaďanky Margaret Bruce. Dvě CD za 14.50 liber i s poštovným) 

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

  Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu: zasílejte šeky na adresu: Velehrad, 39 Lonsdale Rd., London SW13 9JP  

***************************************************    
                 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 
         každé pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193 

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