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

        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 
                                              září/september 2015                                                   číslo 77 

***************************************************                             
Nezapomínáme na Bitvu  
o Británii i na naše hrdiny... 
Letos je tomu už 75 let a přímých účastníků mnoho 

mezi námi nezůstalo. Británie přesto, či právě z vděku k 

té hrstce dlouhověkých, kteří k naší radosti ještě 

zůstávají, letos vzpomněla na začátek oné osudové bitvy  

v červenci a opět nyní hromadným vzletem 18ti Spitfirů 

a šestice Hurricanů i na její nejhorší den, 18.srpna, kdy  

RAF i Luftwaffe ztratily 136 letadel v jednom dni – a  

nacisté si uvědomili, že vítězství nebude snadné – a další 

britské oslavy budou následovat v září...  

    Jak Češi a Slováci v Británii udržují v paměti – a     Briefing pilotů československé 310té perutě během Bitvy o Británii 

napomáhají tomu i naše vzpomínkové akty na  

spojeneckém válečném hřbitově v Brookwoodu, kde leží mnoho našich hrdinů ve stínu pomníku mohutného znaku 

tehdejšího Československa – byli jsme také při tom. A po velmi významné účasti 135ti našich stíhačů a 26ti letců 

bombardovacích perutí v Bitvě o Francii, kde naši tvořili 12 procent francouzského letectva a přiznáno jim 78 celých a 

¾ letounu Luftwaffe a a dalších 14 pravděpoodobně. Ano, 88 našich stíhačů v RAF (toho 89., Jiřího Hartmana, 

pozdějšího velitele 310ky, přeřadili Britové na zalétávání Curtisů, neb je znal z Francie) tehdy sehrálo (spolu se 151 

polskými stíhači a také 101 Novozélanďany a 94 Kanaďany) v těch nejtěžších dnech Bitvy o Británii neobyčejně 

významnou roli. Naši sestřelili 72 letounů Luftwaffe, 16 dalších pravděpodobně a 14 jich poškodili. Jak také víme, 

stíhači československých perutí 310. a 312. v bitvě zabodovali spolu s mnoha našimi piloty bojujícími ve skupinách 

v britských perutích a se seržantem Josefem Františkem. Ten létal se slavnou polskou 303. perutí (nejlepší perutí RAF) 

jako host a byl se 17ti sestřely nepřítele za tři týdny nejlepším pilotem bitvy, než tragicky zahynul při přistávání. Ve 

vzduchu už také byla během bitvy 311.československá bombardovací peruť a účastnila se náletů na Německo. Není 

proto divu, že velitelé RAF tvrdili, že nebýt Poláků a Čechoslováků, vítězství v Bitvě o Británii nebylo vůbec jisté...  

    Válka pak s koncem Bitvy o Británii na konci října 1940 pokračovala dál a naši letci, kterých bylo už v RAF na 

1500, se proslavili i v mnoha dalších bojích příštích let (včetně 68. noční perutě, považované také za československou 

se 36ti našimi piloty a 1. noční perutě se 30ti našimi, kde létal i náš nejlepší stíhač války Karel Kuttlewascher s 18ti 

sestřely). Proslavili jsme se v bitvě o Dieppe (např. plk. Miroslav Liškutín), při ničení lodí (311ka - Alsterufer) a 

ponorek i během invaze v Normandii, kde chránili oblohu nad invazními pláženi už od rána prvního dne invaze. 

Nakonec se 13.srpna 1945 vrátilo naše letectvo z Británie domů. Po několika odkladech a předchozím zklamání, že jim 

nebylo kvůli Rusům dovoleno letět na pomoc pražskému povstání. Když 54 Spitfirů našich tří stíhacích perutí – 310., 

312. a 313. a Liberátory bombardovací 311ky přistávaly v Ruzyni, netušili naši letci, že za pár let budou vyhozeni 

z letectva a stanou se vězni komunistických lágrů a jejich velitel, maršál RAF a generál Karel Janoušek, KCB bude 

jednou mít lýtka fialová od záření z uranových dolů. Připomínáme to vše i letos – abychom nezapomínali! /jn/ 

*************************************************** 
                             Správní rada charity londýnského Velehradu zve srdečně krajany na nedělní 

      české mše v kapli kláštera Maria Assumpta 

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

                      Příští 4.října od 14 hod a po ní od 15.30 do 17.30 Svatováclavská slavnost 
                             Celebrantem bude nový stálý kněz londýnského Velehradu P.dr.Vojtěch Eliáš                         
                                                                

                             Svatováclavská slavnost se bude konat v sále Marie Eugenie přilehlé Heythrop College 
                      Máte-li zájem o zpověď/duchovní pohovor, pošlete email na: info@velehrad.org.uk či volejte na 07999 986 199  
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                                                                           

Už za měsíc bude mít londýnský 
Velehrad opět stálého kněze 
Připomínáme, že pro naši londýnskou komunitu kolem  

Velehradu začne už za měsíc vlastně nová éra návratem  

stálého kněze, v tradici Otců Jana Langa a Josefa Pazderky,  

která byla přerušena brzy po jejich odchodu na věčnost. Jak  

už oznámila správní rada velehradské charity v červnu,  

počínaje Svatováclavskou slavností v kapli na Kensington  

Square 4. října, bude se o duchovní potřeby komunity starat  

P. Dr. Vojtěch Eliáš, dosavadní pražský biskupský vikář,  

kterého už komunita zná od předchozích návštěv. Skončí     

tedy dosavadní provizorní řešení, kdy bohoslužby přijížděli  Sir Nicholas Winton zemřel 1.července ve věku 106 let (viz zpráva) 

sloužit skvělí mladí doktoranti teologie z Říma, kterým  

bychom rádi vyjádřili díky za ochotu a udržení duchovního života komunity. Dokud probíhá rekonstrukce budovy 

nového sídla Velehradu v Barnes, nedaleko od Hammersmith Bridge, najde charita pro Otce Vojtěcha jiné prozatímní 

ubytování. Budeme se tedy na Otce Vojtěcha ještě měsíc těšit a uvítáme jej na Svatováclavské (více viz minulé číslo).  
 

Velvyslance Žantovského by prý měl v Londýně nahradit Libor Sečka... 
Podle zprávy českého deníku Dnes by měl velvyslance Žantovského, odcházejícího po odsloužení diplomatického 

pověření vést Knihovnu Václava Havla v Praze, nahradit nynější velvyslanec ČR v Pekingu Libor Sečka. Prý to 

deníku neoficiálně potvrdil nejmenovaný člen vlády. Sečka vystudoval v osmdesátých letech mezinárodní ekonomické 

vztahy na moskevském diplomatickém institutu MGIMO, působil pak na velvyslanectvích v Madridě a v Mexiku, 

zastupoval ČR v Bruselu a velvyslancoval v Itálii a na Maltě. Nyní působí od r. 2009 jako velvyslanec v Číně. 
 

Zemřel Sir Nicholas Winton, zachránce československých židovských dětí  
Už po vydání minulého dvojčísla přišla smutná zpráva, že 1. července zemřel ve věku 106ti let Sir Nicholas Winton, 

organizátor známých vlaků z Prahy v roce 1939, kterými bylo zachráněno před nacisty 669 československých, 

převážně židovských dětí, kterým také v Anglii tehdy nalezl ubytování v rodinách.... Sir Nicholas zemřel ve spánku 

v nemocnici v Slough u Londýna o výročí svého ušlechtilého činu. Jak známo, dokázal o něm tehdejší mladý burzovní 

pracovník mlčet po půlstoletí, ale byl pak oceňován oněmi dětmi, rodinami i vládami ČR a SR. Čest jeho památce! 
 

Jáhenské vysvěcení Martina Chleboráda  
S radostí se dozvídáme, že dřívější oblíbený asistent Velehradu a autor hned několika ,,Duchovních slov‘‘ tohoto 

ZSpravodaje Martin Chleborád příjme v sobotu 5. září v 10 hodin vkládáním rukou a konsekrační modlitbou Otce 

biskupa Malého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jáhenské svěcení. Všichni jsou zváni a po mši a přátelském 

setkání od 11.30 budou ve 12.45 přistaveny autobusy do vozovny k jízdě starou tramvají Prahou. Blahopřejeme! 
 

                                  Vzpomeneme v září odešlých krajanů... 
                                                       V měsíci září vzpomeneme loňského odchodu (9.září) velmi 

                                                       významného hudebního skladatele, dlouholetého varhaníka v             

                                                       čs.kapli na Farm Street a aktivního krajana, prof. Antonína  

                                                       Tučapského. Z dalších významných exulantů pak vzpomenem 

                              ing. Karla Stallera, designéra známého lehkého kulometu                               

                                                       Bren Gun, který pomohl Britům vyhrát válku. Plány Staller           

                                                       popašoval z Brna před nacisty a zbraň se pak vyráběla v                              

                                                       Enfieldu. Karel odešel 22.září 1975. (Jan Křesadlo viz str 3)                                                            

Členové Dvořákova klavírního kvarteta : Jan Žďánský, Jana Vonášková-  Správní rada londýnského Velehradu srdečně děkuje za  

Nováková, Slávka Vernerová-Pěčochová a Petr Verner před Rudolfínem  finanční dar manželce nedávno zesnulého Jano Hrušky, Lole. 

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

Dvořákova společnost ve spolupráci s charitou londýnského Velehradu a Velvyslanectvím SR 

                            srdečně zve krajany na koncert  

                 DVOŘÁKOVA KLAVÍRNÍHO KVARTETA 

 Ve středu 16. září v 18.30 v sále Velvyslanectví Slovenské republiky, 25 Kensington Palace Gdns, W8 4QY 
Program: Mozartův klavírní kvartet č.1 v G moll, Mahlerův Klavírní kvartet v A moll a Dvořákův Klavírní kvartet v E dur  

                     Registrace předem do 10.září nutná u annette.percy@btinternet.com 

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

Vzpomínka na Václava Pinkavu alias Jana Křesadla 
Minulý měsíc, tedy 13. srpna tomu bylo dvacet let, co odešel psycholog, 
filozof, spisovatel, překladatel, matematik, hudební skladatel, malíř, 
karikaturista, satirik, recesista a polyglot, Václav Pinkava. Uvedený 
výčet činnosti tohoto výjimečného polyhistora pravděpodobně není  
úplný, což jistě dříve či později napraví studenti jeho života a díla, ale 
je užitečné si jej a jeho dílo připomenout. 
     PhDr.Václav Pinkava CSc, ročník 1926, začal svou dráhu  
nekonformního jedince už vyhozením z gymnázia za Protektorátu kvůli 
zesměšňování výuky němčiny a dokončil gymnázium až po válce, když 
se mezitím učil drogistou. Ve vyhazovech pokračoval na filosofické  
fakultě v roce 1949, prý kvůli přípravě povstání, ale spíše pro  
kapitalistický původ, tedy otcovu fabriku a obchod. Následovala vojna a  
práce ve fabrice a pak, s novým kádrovým původem, opět filosofická  
fakulta, zdárné ukončení studia psychologie a práce asistenta u docenta  
Kurta Freunda a v roce 1968 kandidátská práce na téma sexuálních  
deviací. S okupací se Pinkava rychle s ženou, lékařkou Evou a čtyřmi  
dětmi, sebral a odešel do Británie. Následovala práce šéfa jím nově  
založeného psychologického oddělení psychiatrické léčebny v  
Colchesteru. Až o deset let později následovala literární činnost pod pseudonymem Jan Křesadlo a mezitím i odchod do 

předčasného důchodu. V roce 1984 mu vydal první román Mrchopěvci Josef Škvorecký v Torontu a dostalo se mu Ceny 

Egona Hostovského. V roce 1985 následoval Kravex (vydaný až v r. 2002) a o pět let později Skrytý život Cypriána Belvy 
(vydaný 2007). A Křesadlo psal dál. Následovaly Obětina, Vara guru, Fuga Trium,  Rusticalia, Sedmihlásek (v sedmi 
jazycích a zhudebněný Ant.Tučapským), Slepá bohyně a jiné příběhy, Dvanáct bájek a další – celkem desítky titulů, 
leckteré veršované, a plné bizárních příběhů a situací, deviací (inspirovaných příběhy pacientů), karikatur všeho 
možného a všech možných osob. Literární vědci se neshodli v kategorizaci Křesadlovy tvorby a chvála i odsudky byly 
výsledkem jejich někdy marných snah o vniknutí do jeho literárního světa. Stejně tak byly přivítány i jeho hudební či 
malířské počiny. Pinkavovi se dostalo po pádu komunismu zadostiučinění i ve vlasti vydáním celé řady jeho děl a v  
Praze 10 je po něm pojmenována ulice. Více se o něm dozvíme 24.září v sále Velvyslanectví Slovenska na večeru jeho 
prózy, hudby a umění u příležitosti 20. výročí jeho skonu a nového vydání překladu Mrchopěvců (viz.oznámení).     
 

Zavzpomínejte se spisovatelkou... 
Rhea Krčmárová, mladá spisovatelka z Vídně, jejíž rodiče tam emigrovali v roce 1981, by se ráda setkala s krajany, 

neboť píše román o letech 1974/75 a odchodu postav do Anglie v té době. Zajímají ji dojmy z Británie z let 1968 – 75, 

zvláště pak hledání práce v Británii, vztahy ze strany Britů, kulturní rozdíly, atd, neb její hrdinka sem tehdy odešla. 

Bude v Londýně do 4.září, pak bude pobývat v hrabství Somerset, od 12. do 14. v Southportu a opět 15. září v 

Londýně. Pokud byste se chtěli s ní podělit o vzpomínky, bude velmi vděčná. Dozvědět se více o ní a její činnosti je 

možné na rhea-krcmarova.com a kontaktní adresa je: Rhea Krcmárová, Hamburger Str.15/3/25, 1050 Wien, mobil: 

06991 2544993, wlmailhtml:rhea@izone.at. 

 

ZPRÁVY Z DOMOVA  

V Leopoldove odhalili pamätník väzneným biskupom 

Konfederácia politických väzňov Slovenska a Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže usporiadali s 
Konfederáciou politických väzňov Českej republiky, Ústavom pamäti národa a ďalšími hostiami 22. augusta v 
Leopoldove pietnu spomienku na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. Po 
svätej omši vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorej celebrantom bol väzenský dekan o. Gabriel Dzvoňár sa konalo 
uctenie relikvií blažených mučeníkov, väznených v Leopoldove: Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopku a Metoda Dominika 
Trčku a odhalenie pamätnej tabule na priečelí kostola biskupom, kňazom, rehoľníkom a veriacim, nespravodlivo tam 
väzneným pre vieru. Na tabuli sú mená slovenských biskupov, väznených v Leopoldove (Štefan Barnáš, Michal 
Buzalka, Pavol Peter Gojdič OSBM, Vasiľ Hopko, Dominik Kaľata SJ, Anton Richter a Ján Vojtaššák). (z TK KBS) 
 

Česká ekonomika roste meziročně o 4,4 procenta 
Česká ekonomika vzrostla podle upřesněných statistických čísel za druhé čtvrtletí o 4,4 procenta, což je nejvíce 
v Evropě. Navíc, růst vykazují rovnoměrně všechna odvětví průmyslu, obchodu i služeb. Podle expertů tomu 

napomohlo i zeslabení koruny, které se příznivě podepsalo na exportu. 

*************************************************** 
                           The Friends of Czech Heritage  

     organizují 18. září exkurzi do parku Painshill u Cobhamu v Surrey  
Painshill lze nalézt v A to Z dle kódu KT11 1JE na silnici A245 (nedaleko od sjezdu Cobham z A3). Park  
byl založen na 158 akrech v 18.stol. a obsahuje mnoho architektonických i botanických pozoruhodnosti. 
  

    Sraz bude v kavárničce před vchodem - rezervace nutná (20 liber členové, 30 liber ostatní).  
  Info na www.czechfriends.net či šeky Friends poštou: Michael De Val, 12 Oakley Rd, Chinnor, OX39 4HB  
    

   Friends zvou i na ochutnávku moravských vín 30.9. v 18.30 The Gallery, Alan Baxter Assocs., 75/77 Cowcross St., EC1M 6EL 

***************************************************                                                                                         
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BCSA ve spolupráci s Velvyslanectvím SR 
      srdečně zvou krajany na  
VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA SPISOVATELE 

      Jana Křesadla 
24.září v 18.30 v sále velvyslanectví 
  25 Kensington Palace Gdns, W8 4QY 
 
Večer se koná u příležitosti 20. výročí skonu 
spisovatele jako oslava jeho prózy, hudby a 
umění s humornými prezentacemi rodiny a 
přátel autora, včetně Michaela Tate, jehož    
nakladatelství Jantar vydává nový překlad 
jeho románu Mrchopěvci, který bude takto       
       slavnostně pokřtěn... 
 Registrace u BCSA: bcsa@bcsa.co.uk nebo 

na tel. : 0208-795-4875 absolutně nutná předem 

http://www.czechfriends.net/


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

          Práca je súčasťou Božieho stvoriteľského plánu 
                          

                         

                        Katechéza Svätého Otca Františka na tému práca 
 
Milí bratia a sestry, dobrý deň! 

Po tom, ako sme sa zamýšľali nad tým, akú hodnotu má v živote rodiny sviatok, sa dnes zamyslíme nad prácou. 
Obidva prvky sa dopĺňajú a sú súčasťou stvoriteľského diela Božieho: sviatok a práca. 
    Bežne sa hovorí, že práca je nevyhnutná pre udržiavanie rodiny, pre zabezpečnie výchovy detí a dôstojného života 
pre našich drahých. O serióznom a čestnom človeku sa možno najkrajšie vyjadriť, keď sa povie: „Je pracovitý“ – je to 
pracant, usilovný človek, ktorý v spoločenstve nežije na úkor druhých. Je tu dnes toľko Argentínčanov, ako som videl, 
a poviem to tak, ako to my hovoríme: „Nežije zhora“ (Non vive de arriba) – rozumieme? 
    A naozaj práca sa vo svojich nespočetných formách, počnúc tou v domácnosti, stará aj o spoločné dobro. A kde sa 
možno tomuto pracovitému štýlu života naučiť? V prvom rade sa tomu učíme v rodine. Rodina vychováva k práci 
príkladom rodičov, otca a mamy, ktorí pracujú pre dobro rodiny a spoločnosti. 
    V Evanjeliu vidno Svätú rodinu z Nazareta ako rodinu pracujúcich, a samotného Ježiša nazývajú „synom tesára“ 
(Mt 13,55) alebo priamo „tesárom“ (Mk 6,3). A svätý Pavol nezabudne napomenúť kresťanov: „Kto nechce pracovať, 
nech ani neje“ (2 Sol 3,10). Nuž, je to pekný recept na schudnutie, nie? Nepracuješ, nejedz! Apoštol explicitne naráža 
na falošnú nábožnosť niektorých, čo vskutku žijú na účet svojich bratov a sestier a „nič nerobia“ (2 Sol 3,11). 

Nasadenie v práci a duchovný život si podľa kresťanského chápania nijako vzájomne neprotirečia. Je dôležité to dobre 
pochopiť! Modlitba a práca môžu a musia byť vo vzájomnej harmónii, tak ako to učí sv. Benedikt. Keď chýba práca, 
škodí to aj na duchu, podobne ako je chýbajúca modlitba na škodu praktickej činnosti. 
    Pracovať – opakujem, v tisícorakých podobách – je ľudskej osobe vlastné. Vyjadruje to jej dôstojnosť, že je stvorená 
na Boží obraz. Preto sa hovorí, že práca je posvätná. Práca je posvätná. A preto riadenie oblasti zamestnanosti je 
veľkou zodpovednosťou človeka a spoločnosti, ktorá nemôže byť ponechaná na ruky zopár jednotlivcov alebo 
zhadzovaná len na akýsi „trh“ povýšený za božstvo. Zapríčiňovať stratu pracovných miest znamená spôsobovať vážnu 
sociálnu ujmu. 
    Som zarmútený, keď vidím, že chýba práca, že sú ľudia bez práce, ktorí nenachádzajú prácu a ktorí nemajú tú 
dôstojnosť prinášať domov chlieb. A veľmi sa poteším, keď vidím, že tí, ktorí vládnu, vynakladajú veľké úsilie v 
prospech dostatku práce, pre nájdenie pracovných miest a v záujme toho, aby všetci mali prácu. Práca je posvätná, 
práca dáva dôstojnosť rodine. A musíme sa modliť, aby nechýbala práca žiadnej rodine.  
    Takže i práca, rovnako ako oslava, je súčasťou Božieho stvoriteľského plánu. V Knihe Genezis predchádza téme o 
zemi ako domovskej záhrade zverenej do starostlivosti a práce človeka (2,8.15) veľmi dojemná pasáž: «Keď Pán, Boh 

urobil zem a nebo, nebolo ešte na zemi nijaké poľné krovie a nepučala ešte ani poľná tráva, lebo Pán, Boh, nedal pršať 
na zem a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem a privádzal na zem vodu (kanálov) a zavlažoval celý povrch zeme» 
(2,4b-6). Nejde tu o nejaký romantizmus, ale o Božie zjavenie. A my sme zodpovední za to, aby sme ho porozumeli a do 
hĺbky si ho osvojili. Encyklika Laudato si’, ktorá predkladá integrálnu ekológiu, obsahuje aj nasledovný odkaz: krása 
prírody a dôstojnosť práce sú stvorené, aby boli vo vzájomnom spojení. Zem sa stáva krásnou, keď je obrábaná 
človekom, obidve veci idú pospolu. 
    Keď sa práca začne vzďaľovať od zmluvy Boha s človekom, mužom a ženou, a oddelí sa od ich duchovných kvalít, 
keď začne byť v zajatí logiky zameranej len na zisk a znevažuje citovú stránku života, vtedy skľúčenosť duše začne 
kontaminovať všetko navôkol: vzduch, vodu, rastliny, jedlo... Občiansky život sa korumpuje a životné prostredie 
(habitat) sa kazí. A následky pocítia najmä tí najchudobnejší a najchudobnejšie rodiny. V modernej organizácii práce 
niekedy vidieť nebezpečnú tendenciu považovať rodinu za prekážku, záťaž či pasivitu vzhľadom na produktívnosť 
práce. Položme si ale otázku: o akú produktívnosť ide? Pre koho? Takzvané „inteligentné mesto“ je bezpochyby bohaté 
na služby a organizované; je však napríklad často nepriateľské voči deťom a starým ľuďom. 
    Neraz sa ten, kto projektuje, zaujíma o riadenie individuálnej pracovnej sily za účelom jej zapojenia, použitia či 
vyradenia podľa toho, čo ekonomike v danom momente vyhovuje. Rodina je veľkým skúšobným indikátorom. Ak ju 
manažment práce drží ako rukojemníka, či dokonca jej hádže bremená pod nohy, vtedy si môžeme byť istí, že ľudská 
spoločnosť začala pracovať sama proti sebe! 
    Pre kresťanské rodiny je táto situácia veľkou výzvou a veľkým misijným poľom. Rodiny totiž vnášajú do hry 
podstatné prvky Božieho stvorenia: identitu a spojenie muža a ženy, plodenie detí, prácu, ktorá kultivuje zem a robí 
svet obývateľným. Strata týchto základných prvkov je veľmi vážna vec, a na spoločnom dome je už príliš veľa prasklín! 
Táto úloha nie je ľahká. Častokrát sa môže zdať združeniam rodín, že sú ako Dávid stojaci zoči-voči Goliášovi... No 
vieme, ako ten boj dopadol! Chce to vieru a šikovnosť. Nech nám Boh udelí to, aby sme s radosťou a nádejou prijímali 

jeho volanie v tomto ťažkom momente našich dejín, povolanie k práci pre dôstojnosť seba samého a vlastnej rodiny.   

    Na záver generálnej audiencie pápež František pripomenul, že komunita Taizé bude sláviť 75 rokov 
svojej existencie: ,,Chcel by som odovzdať môj pozdrav sprevádzaný modlitbou bratom mníchom pri spomienke na 
milovaného zakladateľa brata Rogera Schutza, ktorého 10. výročie smrti sme si pripomenuli práve pred troma dňami. 
Zdarné napredovanie komunite Taizé!’’                         Preložila: Slovenská redakcia Vatikánského rozhlasu 

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

        novinára a spisovateľa Benjamína Kurasa o jeho tvorbe  

Po letnej prestávke bude ďalšia akcia SVU výnimočne vo štvrtok 1.októbra 18.30 v Českom                                  

klube. Žiaľbohu v sobotu (ako vždy) to nie je možné. 

            Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667). Priveďte priatielov a známých. 
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Z DOMOVA VE ZKRATCE       
O Na setkání českých protestantských církví ve Vatikánu vyjádřil papež František lítost nad upálením Mistra Jana 

Husa u příležitosti šestistého výročí jeho smrti. Papež řekl, že je nutné přehodnotit spory z minula ve světle nových 
souvislostí a uznal Husa za významného kazatele a osobnost. Bylo to poprve od slov Jana Pavla II. o soustrasti nad 

Husovou smrtí v r. 1999, kdy jiný papež opět zdůraznil smutek a smíření.  O  ,,Ak by nebolo udalostí 21. augusta 

1968, možno by sme dnes na tom boli lepšie ako Rakúsko alebo ktorákoľvek iná krajina,‘‘ vyhlásil premiér Robert Fico 
a v deň výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa položil veniec na hrob Alexandra Dubčeka na 
bratislavskom cintoríne. "Keby po roku 1968 pokračovalo to, o čom Alexander Dubček sníval, tak by sa asi neurobili 
také chyby so strategickými majetkami, aké sa urobili po roku 1989. O to viac mala vtedajšia republika šancu byť 
mimoriadne úspešná," povedal premiér a podotkol, že ,,21. augusta 1968 bol v rámci celého Československa 

prerušený mimoriadne dôležitý obrodný proces‘‘. O  Prezident SR Andrej Kiska vyhlásil, že okupácia Československa v 

roku 1968 bola hanebným porušením medzinárodného práva a tragédiou, ktorá priniesla utrpenie, obete a poníženie 
našej krajiny a jej občanov a žiadne dobové politické súvislosti nemôžu ospravedlniť ani relativizovať tento akt 
vojenskej agresie... "Aj keď bolo leto, z Kremľa k nám prichádzal mráz," povedal Kiska a podotkol, že "vpád vojsk do 
Československa nám dal spoznať a pochopiť tragické dôsledky toho, keď veľká krajina považuje menšiu krajinu za 

sféru svojho vplyvu".  O  V Praze připomněl srpnovou okupací Československa v roce 1968 předseda senátu Milan 

Stěch a dodal: „Rusko se opět odhodlalo k invazi a obsadilo Krym, území suverénní Ukrajiny.“ Zdůraznil pak, že 
„klidné časy bohužel opravdu končí, a musíme se připravit na eventualitu, že mezinárodní napětí se bude nadále 
zvyšovat, že napětí ve společnosti může narůstat, že bude sílit volání po vládě pevné ruky.“ Předseda vlády Bohuslav 
Sobotka řekl, že tehdy „pokus o reformu komunistického režimu nevyšel,“ i kvůli lidem, kteří byli ochotni s tehdejšími 

okupanty kolaborovat a Miroslava Němcová, bývalá předsedkyně sněmovny zdůraznila, že „metody dnešního Ruska se 

neliší od metod tehdejšího SSSR“.  O  Ministerstvo zahraničních věcí ČR oznámilo, že je pobouřeno rozhodnutím 

vojenského soudu v Rostově na Donu, který dne 25. srpna 2015 odsoudil odpůrce ruské anexe Krymu – ukrajinského 
režiséra Olega Sencova k dvaceti a ukrajinského aktivistu Alexandra Kolčenka k deseti rokům vězení za údajnou 
přípravu teroristických útoků. Ministerstvo dodává, že ruské soudy nejsou kompetentní posuzovat činy spáchané 
mimo mezinárodně uznávané hranice Ruské federace, že považuje proces za vykonstruovaný, doznání svědků za 

vynucená a výši trestu za absurdní a vyzývá proto k okamžitému propuštění obou Ukrajinců.  O  Český prezident 

Zeman bude nejvýše postaveným představitelem Západu na oslavách 70. výročí konce Druhé světové války v Pekingu, 
neb jiní nejvyšší vůdci účast na oslavách a velké přehlídce vojsk odmítli, zjevně v souvislosti s napětím v regionu. 
  

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy                                                       

Proletáři spojte se ... s Corbynem  
Mnohokrát jsem již slovem i písmem žehral na snadnost, s kterou naše české voličstvo skáče na populistické špeky, 
kterých se zejména před každými volbami několik vynoří. Dalo by se říci, že čeští voliči se často nechávají opít rohlíkem. 
Naštěstí všechno má své meze. Český volič obvykle brzy (někdy dokonce hned) pozná, když je rohlík nemastný a 
neslaný, připálený, či nedopečený. Dlouhodobě v české politice uspívají zkušení a profesionální pekaři jako např. náš 
současný pan prezident. Na druhé straně se zde s okamžitým nebo brzkým odmítnutím setkávají jak politické 
rychlokvašky, tak i mnozí dlouhodobí snaživci.     
    Posledně zmíněnou kategorii jsem si připoměl, když mi kolega přeemailoval článek pana Jakuba Patočky nazvaný 
REVOLUCE U LABOURISTÚ? POČÍTEJME, ŽE DORAZÍ AŽ K NÁM.  
   Patočka se od svých mladých let vyznačuje intenzivní levicovou politickou aktivitou, postupně v různých politických 
stranách a publikacích. Být někam zvolen se mu, pokud je mi známo, zatím - během minulého čtvrtstoletí - nepodařilo.  
    Nyní si odsluhuje druhý rok v české straně sociálně-demokratické. Ani v tomto novém politickém domově jej 
neopustila naděje na levicově-marxistickou budoucnost našeho lidu. Nejnověji pana Patočku nadchl růst popularity 
britského levicového (de-facto nejlevicovějšího) poslance Jeremy Corbyna, který po porážce britské Labour party ve 
všeobecných volbách a následné rezignaci lídra strany Milibanda je jedním z kandidátů na vedení strany. (Pokud tyto 
řádky čtete později v září, víte dokonce i to, zdali Corbynova kandidatura ve straně uspěla, či nikoliv.) 

   Pan Patočka se domnívá, že vzestup Corbynovy popularity je "součástí obrození skutečne levicové politiky v Evropě", 
a že Corbynův plán proměny labouristické strany v britskou Syrizu je "důsledný sociálně-demokratický program z éry 
před blairovskými kompromisy s neoliberalismem." 
    Patočka je zřejmě nadšen Corbynovými plány, které kromě likvidace britských nukleárních zbraní, nabízejí masivní 
státní dotace do ekonomiky, daňovou politikou, která přenese zátěž na kapitalisty a jejich korporace, zestátnění 
strategických služeb, znovuotevření britských hlubinných dolů atd. atd. Mnohé z těchto kroků by nevyhnutelně byly 
financovány penězi, které by socialistický britský stát "tiskl" ve velkém. Velká Británie by pak v míře zbídačení širokých 
vrstev brzy mohla dostihnout Zimbabwe či Severní Koreu.  
    Nebyl by to ani tak "důsledný sociálně-demokratický program", jak se domnívá pan Patočka, nýbrž echt 
socialistický program z dob velikého Karla Marxe nebo Velké Říjnové (tedy listopadové) Revoluce. Takový, jaký dříve 
spíše nežli později měl za následek bídu a strádáni milionů ve všech zemích, kde byl realizován. Program, jaký žádná z 
voličsky významnějšich evropských politických stran již dnes - bohudíky - nenabízí.  
   Nejen, že ho - s pravděpodobností hraničící s jistotou - odmítnou voliči ve Velké Británii. Ani česká (poněkud 
popletenější) veřejnost na takovou vějičku už neskočí.  
    S omluvou za pomícháni pečiva, slaniny a rychlokvašných okurek, srdečně váš Honza Krátký  

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

         British, Czech & Slovak Association srdečně zve na poprázdninové setkání                      

                                     ,,Get to know you‘‘  
             ve středu 9. září od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6 
                  Info bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875  či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v září...  

o   Až do konce září bude ve dvaceti kinech Picturehouse v různých městech pokračovat dál turné českých filmů 

Made in Prague. Info: (organizátor) České centrum (viz níže) a České filmové centrum.  

o   Celé září bude v knihkupectví RIBA, 66 Portland Place, W1B 1AD, pokračovat výstava výběr kreseb českého 

architekta Jana Kaplického - šestnáct projektů od návrhu domu s helipadem (1978) až po tiskové centrum nad 
tribunou Lord’s Cricket Ground (1994). Ke koupi bude i kniha Richarda Rogerse a Ivana Margoliuse – Jan Kaplický 
Drawings. Autogramiáda proběhne v říjnu. Info: http://circapress.net/titles/jan-kaplick%C3%BD-drawings 

o   11. září v 19.30 provede v rámci Proms v Royal Albert Hall, SW7 2AP, Vídeňská Filharmonie a BBC Proms Youth 

Choir se sólisty Magdalenou Koženou (mezzosoprán), Toby Spence (tenor) a Roderick Williams (barytón) a pod 
taktovkou Sira Simona Rattla Elgarovo Oratorio Gerontiův sen. Info: 0845 401 5040 a www.bbc.co.uk/proms  

o   16. září v sále velvyslanectví Slovenska zahraje Dvořákův klavírní kvartet (viz. str. 2) 

o   19. září v 19.30 zahrají ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP, Emmanuel Pahud (flétna), Jean-Guihen 

Queyras (cello) a Eric Le Sage (klavír) tria Haydna, Webera a Martinů.(www.wigmore-hall.org.uk a 020 7935 2141) 

o   23. září v 19.30 zahraje ve Wigmore Hall (viz info výše) Eggner Trio s programem dvou Haydnových klavírních 

trií a Dvořákova klavírního tria v B dur (Op.21 B. 51).  

o   Od 16. do 25.září bude ve Star Gallery, Europe House, 32 Smith Square, London SW1P 3EU, otevřena výstava 

Czech Houses, představující výběr 34 stavebních stylů rodinných domů v ČR za uplynulých 25 let. Výstava vznikla na 
podkladě stejnojmenné knihy. Otevřeno od 10 do 18 hod, v pracovní dny. Organizátor: České centrum    

o   Od 24. do 27. září budou na London Design Week v TENT, Hall T2 - Stand C10, 2. patro, Old Truman Brewery, 

Hanbury St., E1 6QR, vystavovat čeští skláři od studentů UMPRUM až po ateliéry. Spoluorganizátor: České Centrum. 

Info:http://www.tentlondon.co.uk/visit a též http://www.tentlondon.co.uk/events/glassmania-czech-glass-champions 

o   The Dvořák Society for Czech and Slovak Music zachránila unikátní nahrávky oper Leoše Janáčka Jenůfa a 

Bedřicha Smetany Dalibor z padesátých let pod taktovkou vynikajícího českého dirigenta Viléma Tauského a vydala 
CD, které lze zakoupit na billandvera@btinternet.com a 01704 564 025 (32 Blundell Drive, Southport PR8 4RE)   

*************************************************** 
               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.  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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