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73 let od invaze v Normandii... 
Bylo úterní ráno 6. června 1944. Přístavy jižní Anglie se změnily v  

rušné úly, odkud už v noci vypluly válečné lodi k útoku na nacistické  

pobřežní pozice v Normandii a kde pokračovalo naloďování vojsk i  

poté, co je už opustily americké, britské a kandské jednotky prvního  

sledu. Cíl: pláže nazvané Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword.  

    Toho rána startovaly i všechny tři československé stíhací pluky 

královského letectva, aby jejich spitfiry od sedmi hodin poskytly ve  

dvou turnusech spojencům vzdušnou ochranu nad invazními plážemi, 

což bylo výrazem důvěry spojeneckého velení. Výstižně mi pohled z 

kabiny před několika lety popsal v rozhovoru poslední velitel naší  

slavné 310. stíhací perutě RAF, Sq. Ldr Jiří Hartman DFC. Po vzletu  

nad kanál La Manche nabrala peruť výšku a on vzpomínal, že kam až  

bylo lze dohlédnout, od Normandie až téměř k Irsku, bylo moře  

doslova poseto tisíci válečných loďí a invazních plavidel.            Pohled na invazní pláž   (foto Commons Wikimedia.org) 

    Mezitím také startovaly liberátory slavné 311.československé     

bombardovací perutě, aby s dalšími pluky RAF hlídaly spojence před útoky německých ponorek. A během dne 

začínalo být stále více rušno i na invazních plážích po překonání prvního odporu nepřítele. Budovaly se plovoucí 

přístavy, napojovalo se podmořské potrubí s palivem a vyloďovala se těžká technika.  

    Tenkrát také ožili i příslušníci První samostatné československé obrněné brigády, která se už několik let na severu 

Anglie chystala na bojové akce pod velením generála Aloise Lišky CBE, DSO. Brigáda sice dostala rozkazy přesunout 

se do Normandie až později, ale musela doplnit palivo, střelivo i zásoby, dílny a doprovod a být zcela bojeschopná. 

Jejích 4.370 vojáků, tři stovky tanků, převážně typu Cromwell, na 250 obrněných vozidel, devadesát děl a tisícovka 

různých dalších automobilů se po několika týdnech dočkalo a brigáda se přesunula k německé pevnosti Dunqerque, 

kterou pak obléhala až do konce války. Velitel jednoho z tanků, Rudolf Čapek, nám o tom často povídal. A vždy 

dodával: ,,Představme si, kdyby tak v květnu 1945 mohla tato síla jet na pomoc pražskému povstání, i přes demarkační 

čáru. Nepovolili to ale ani našim perutím.‘‘ Vojáků i letců jsme ostatně opět nyní vzpomněli v Brookwoodu (viz.str.2) 

    V těchto dnech si také připomínáme operaci Anthropoid, útok našich výsadkářů, vycvičených v Leamington Spa, 

ve Warwickshire nedaleko Coventry (a vyslaných z budovy londýnského čs. štábu na rohu Porchester Gate, nedaleko 

velvyslanectví, kde je dnes pamětní deska) na Reichsprotektora Heydricha. U ,,padákového‘‘ pomníku v 

leamingtonských Jephson Gardens se bude 18. června u příležitosti 75. výročí hrdinné smrti výsadkářů v kryptě 

pražského kostela sv. Cyrila a Metoděje konat vzpomínková slavnost připravená tamními krajany (viz také str.3). /jn/                 

*************************************************** 
Správní rada londýnského Velehradu srdečně doporučuje všem přátelům, příznivcům a známým   
                         

                    DEN ČESKÉ KULTURY v BIRMINGHAMU 
                            pořádaný velvyslanectvím ČR a kurátorem Miroslavem Ambrozem  

                                                           ve čtvrtek 1. června  

                         od 11 hod v galerii Ikon, 1 Oozells Sq., Birmingham B1 2HS  
                                a pak od 16 hod v galerii The Library of Birmingham, Centenary Sq,                     
                                Broad St., Birmingham B1 2ND  
                                Zahájení J.E. Liborem Sečkou, velvyslancem ČR a místními hodnostáři 
                                                                 

Akce je organizována jako pocta českému grafikovi a malíři Pavlovi Brázdovi, ročník 1926 a jeho originální tvorbě, oceněné 
medailí Artis Bohemiae Amicis a zároveň jako propagace české kultury. V Ikon Gallery bude tisková konference za účasti 
uvedených hodnostářů a manželky nemocného umělce a v knihovně města pak vernisáž výstavy, zvané ,,Pavel Brázda is Here‘‘, 
předání ceny a recepce, provázená českým dechovým kvintetem Belfiato. Výstava pak potrvá do 1.července (info též str.3)     

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.velehrad.org.uk/


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

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                                                                    
 

V Brookwoodu jako obvykle důstojně... 
Šestého května se rodiny veteránů a další krajané i britští 
příbuzní a přátelé opět sešli v československé části  
válečného hřbitova v Brookwoodu, aby spolu s českými a  
slovenskými diplomaty a vojenskými přidělenci vzpomněli 
našich hrdinů u příležitosti výročí ukončení Druhé světové  
války. Organizována Svazem letců svobodného  
Československa, vzpomínka byla zahájena náměstkem  
velvyslance Slovenska J.E. Imrichem Martonem a jeho 
českým protějškem J.E. Janem Brunnerem, spolu s  
vojenskými přidělenci plk. Milanem Gavlasem a plk. Jiřím  
Svatošem. Za veterány se ceremonie, jako vždy, zúčastnil  
gen. Arnošt Polák ze slavné 311. československé  
bombardovací perutě, zatímco jeho slovenský kolega gen. 
Ivan Schwarz se kvůli nemoci omluvil. Velvyslanectví ČR 
přispělo ke slavnostní náladě opatřením dřevěných křížků  
British Legion ke všem náhrobkům a stejně tak patří díky 
Vladimíru Andělovi s mladým pomocníkem za 98 červených 
karafiátů umístěných k náhrobkům oddělení a stejně tak k  
náhrobkům obětí pádu liberátora z října 1945 i náhrobkům  

W/Cdr Josefa Ocelky, S/Ldr Jaroslava Malého a  
Sgt.Antona Vanca před budovou RAF. 
   Po kladení věnců byly pak internovány pozůstatky  
Anny Holubové, ženy našeho veterána, za přítomnosti její  
dcery a syna a dalších členů rodiny. Pak následovala  
diskuse a hojné občerstvení poskytnuté velvyslanectvími.  
   Vyskytl se ovšem i problém pro budoucnost: starý cedr  
uprostřed čs. oddělení hřbitova musí být pro chorobu ještě   
letos odstraněn a bude třeba zamyslet se nad náhradou, o  
čemž pak účastníci jednali na schůzce. Je také zapotřebí 
umístit v našem oddělení lavičku pro starší návštěvníky a  
zajistit každoroční čištění náhrobků. Jedním ze zajímavých  
nápadů je vytvoření informační tabulky k našemu oddělení  
hřbitova, s vysvětlivkami pro návštěvníky. Zájemci o pomoc 
při těchto dobrovolnických úkolech mohou kontaktovat  
gerry.manolas@ntlorld.com, která také pomůže zajistit 
uložení popela do hrobů v neválečné části našeho oddělení. 
Kontakt na paní Gerry též telefonem:07711 612996. Svaz  
také upozorňuje na výstavu ke stému výročí hřbitova, která 
je otevřena až do 19.listopadu. 
 

Svatojánská slavnost na londýnském 
Velehradě potěšila staré i mladé... 
Nejisté květnové počasí tentokrát přálo Svatojánské pouti v 
zahradě a nejen v sále londýnského Velehradu. Na osm 
desítek krajanů se v sobotní odpoledne sešlo, aby nejdříve 
zavzpomínali na Otce Langa o desátem výročí jeho smrti 
prostřednictvím filmového dokumentu, oceňovaného  
přítomnými. Otec Lang v něm vypráví o svém životě, o 
Velehradě a různých setkáních s významnými osobnostmi  
Další vysvětlení poskytoval publiku člen správní rady 
ing. Antonín Stáně, který předtím odpolední program uvedl. 
    Pak už v zahradě začaly voněly klobásy na rožni a tak  
nezbývalo než se postavit do krátké fronty, i když nová      Brookwood, 6.května: Diskuse po pietním aktu; důstojníci si rozumí i přes předěl 
grilovací mašina hladce zvládala proud zájemců a            generací - Arnošt Polák ze 311ky s L.Vyškovským; čerstvé věnce u pomníku;  

dobrovolníci z řad správní rady a pomocníků nestačili        filmy a občerstvení na Svatojánské na londýnském Velehradě 
podávat  A to ještě následovaly koláče a dortíky. Velmi  
potěšitelná pro budoucnost komunity byla i účast mladých s množstvím dětí, které si v zahradě na skvělém trávníku 
snadno našly zábavu. Sv. Jan Nepomucký -- soška ze starého Velehradu umístěná v rohu zahrady -- měl jistě radost.  

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

                             British, Czech & Slovak Association zve krajany na každoroční tradiční 

                               GARDEN PARTY 

     6. června od 15 do 18 hodin v zahradě velvyslanectví SR a ČR, 25 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY 
           Bohatý program: občerstvení s grilem, tradiční hodební vystoupení, bar s pivem, vínem a limonádami, tombola, knižní bazar 
 

                      Vstupné £11 pro členy BCSA a £16 pro nečleny (studenti £5 a rodiny – 2 plus 2 -- £26)  

                Registrace (jelikož už je nejvyšší čas) e-mailem na bcsa@bcsa.co.uk nebo telefonicky na 020 8795 4875 
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Den české kultury v Birminghamu 

K oznámení o Dni české kultury v Birminghamu na  
titulní straně dodáváme, že naprosto originální tvorba  
Pavla Brázdy zaujala nikoliv jen historika umění a  
kurátora výstavy Miroslava Ambroze, ale i velvyslance  
ČR Libora Sečku, který o umělci sepsal zajímavou stať 
(http://www.mzv.cz/public/36/ 9a/5f/2415799_ 
1728214_LS_o_PB_en.pdf) neboť spojení malířského  
umění s grafickým zobrazením je opravdu nevšední a v  
surrealistických prvcích kompozic lze často spatřovat 
graficky ztvárněné ekvivalenty z děl Hieronýma Bosche.  
    Brázda byl z politických důvodů vyloučen ze studií a 
nemohl tedy za minulého režimu ani do zahraničí, živil  
se prací v kotelně a začal vystavovat až po jeho pádu v  
devadesátých letech. V roce 1992 obdržel jako první  
výtvarník cenu Revolver Revue. Následovala řada výstav  
v galeriích pražských, mimopražských i zahraničních a  
ke konci 90. let i přehlídky v Národní galerií i jinde.  
     Od roku 2000 je skupina Brázdových obrazů také 
součástí stálé expozice moderního umění ve Veletržním  
paláci. V roce 2006–2007 tam probíhala retrospektivní  

výstava a o jeho životě a díle bylo natočeno několik  
televizních dokumentů. V roce 2007 obdržel Brázda  
cenu Osobnost roku. V letech 2009–2011 byly  

vystavovány každý rok ukázky z jeho Lidské komedie  
v pražských galeriích 1. patro a Litera i jinde. V letech  
2012–2013 byla uspořádána přehlídka jeho díla 1949– 
2012 v moskevské galerii Proun. Je nasnadě, že výstava, 
kde bude umělce zastupovat jeho žena Věra Nováková,                              
které tam cenu Artis Bohemiae Amicis předají zástupci     Ještě momentka z velehradské Svatojánské a část oceněné expozice o Heydrichiádě               
ministerstva kultury ČR, napomůže i rozvoji vzájemných  v zámečku v Panenských Břežanech (viz zprávu na str.5)   
kulturních styků.     /podle zprávy velvyslanectví ČR/ 
 

Na pomoc obnově historické ,,padákové‘‘ fontány našich výsadkářů v Leamington Spa 
Jak uvedeno v oznámení níže, bude se 18.června konat u pamětní fontány v Leamington Spa pietní vzpomínka na 
naše výsadkaře akce Anthropoid a bude vzpomenuto i všech našich vojáků, kteří tam během války pobývali. Málo je 
ovšem známo, že komunita kolem fontány nutně potřebuje finanční dary, aby mohla fontánu a prostranství kolem 

(včetně keřů růží z Lidic) obnovit a upravit. Nedávno sice dostala komunita našich přátel dar z ČR, ale i to nebude 
stačit a další dary budou s díky vítány. Adresu i e-maily Friends of the Czechoslovak Memorial Fountain viz v oznámení.  
 

Česká houslistka zve na graduační koncert 
Houslistka Adéla Ševčíková srdečně zve krajany na graduační koncert, kterým zakončí magisterská studia na Royal 
Academy of Music. Koncert se koná 7.června od 10.45 do 11.30 v Craxton Studios, 14 Kidderpore Avenue, NW3 7SU a 
doprovázet ji na klavír bude Richard Shaw. Na programu je Beethovenova Sonata pro housle a klavír č.1 v D dur, 
Janáčkova Sdonáta pro housle a klavír a Brahmsovo Scherzo z F.A.E. Sonaty v C moll. 
 

Vzpomínky na naše zemřelé v červnu                                                       
 

Tento měsíc budeme vzpomínat na naše zemřelé. Budou mezi nimi volyňská Češka a veteránka našich jednotek na 
Blízkém východě mjr.Nina Dobosharevich (3.června), voják čs. jednotek v Británii, londýnský kněz a nakonec biskup 
pro krajany Jaroslav Škarvada (14.6.2010), Skotka s moravským přízvukem a mecenáška londýnského Velehradu 
Roxana Mackay (22.června), a Dr. Ing. Bohumil Kobliha, spolupracovník Otce Langa a publicista (24.6.2015). 

o  Správní rada charity Velehradu děkuje srdečně za dary paní Evě Feunteun a The White Oak Charitable Trust.  
                                   
 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 
O  Ak by sa na Slovensku konalili teraz voľby, zvíťazila by podľa prieskumu agentury Polis pro SITA vládná strana 

Smer premiéra Fica so 28,8 percenty a 47 mandátmi. Druhá by bola Sloboda a Solidarita (SaS) (16 percent a 26 
mandátov). Stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko by volilo 11,1 percenta (18 poslancov). Po 9,3 percenta a 
15 poslancov by získali Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) a Slovenská národná strana (SNS). 

Hnutie Sme rodina - Boris Kollár (6,8 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) (6,2 percenta) aj Most-Híd (5,2 

percenta). Voliť by šlo 52 percent. O  Jmenováním Ivana Pilného, značně nezávislého poslance strany ANO, ministrem 

financí prezidentem Zemanem místo premiérem odvolávaného Andreje Babiše byla ukončena vládní krize. (pokr. str.5) 
 

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

                          Friends of the Czechoslovak Memorial Fountain, Leamington Spa, srdečně zvou krajany na                      

                    Vzpomínku na padlé československé výsadkáře akce Anthropoid  
                   

                     v den 75. výročí jejich smrti 18. června v 11 hodin před pomníkem v Jephson      
                     Gardens, Leamington Spa CV 32 4A 
                    

            Další info v buletinu Fontana (PDF rád zašle alangriffin@btinternet.com). Dary na obnovu fontány velmi     
                        vítány na adrese Mrs Georgina Pavel, 5 Severn Close, Lillington CV32 7BZ (georgina.pavel@tiscali.co.uk) 
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DUCHOVNÍ SLOVO 

Medžugorie: ,,Pochybnosti pápežskej komisie...‘‘ 
 

Pracovný preklad článku Andrea Tornielliho po rozhovoru pápeža Františka so žurnalistami počas letu z Fatimy 
 

Trinásť hlasov v prospech uznania nadprirodzenosti prvých siedmich zjavení v Medžugorí, jeden hlas proti a jeden sa 
zdržal. Naopak, väčšina hlasov sa zdržala - kvôli množstvu pochybností - ohľadom pokračovania fenoménu zjavení od 
konca roku 1981 po súčasnosť. Taký je konečný výsledok práce komisie pre Medžugorie, ktorú v roku 2010 ustanovil 
Benedikt XVI., a jej vedením poveril kardinála Camilla Ruiniho. Ruiniho komisia vypracovala dokument, o ktorom sa 
zmienil aj pápež František v rozhovore so žurnalistami počas letu z Fatimy, keď poukázal na rozdiel medzi prvými 

zjaveniami a nasledujúcimi udalosťami: “Komisia schopných teológov, biskupov, kardinálov. Schopných, veľmi 
schopných. Správa Ruini je veľmi, veľmi dobrá.” Signál, ktorý vzišiel zo slov pápeža, ako je známe, je pozitívny 
vzhľadom na duchovné ovocie a obrátenia (“ľudia, ktorí tam idú, sa obracajú, stretávajú Boha, menia život”) ale skôr 
negatívny, čo sa týka zjavení, ktoré vraj dodnes pokračujú: “Dávam prednosť Panne Márii - matke, a nie Panne Márii - 
vedúcej telegrafického úradu, ktorá každý deň o určitej hodine posiela odkaz.‘‘ 
     Od 17. marca 2010 do 17. januára 2014, z nariadenia Benedikta XVI., pracovala so zameraním na Medžugorie 
komisia, ktorej predsedal kardinál Ruini. Okrem bývalého predsedu Konferencie biskupov Talianska boli jej členmi aj 
kardináli Jozef Tomko, Vinko Puljić, Josip Bozanić, Julián Herranz a Angelo Amato. S nimi spolupracovali prizvaní 
odborníci - psychoanalytik Tony Anatrella, teológovia Pierangelo Sequeri, Franjo Topić, Mihály Szentmártoni a Nela 
Gašpar, ako aj mariológ Salvatore Perrella, antropológ Achim Schütz, cirkevný právnik David Jaeger, relátor pre kauzy 
svätých Zdzisław Józef Kijas, psychológ Mijo Nikić a oficiál Kongregácie pre náuku viery Krzysztof Nykiel. Ich úlohou 
bolo “zozbierať a preskúmať všetky materiály” o Medžugorí a predstaviť “detailnú správu” spolu s hlasovaním ohľadom 

“nadprirodzenosti” daných zjavení - a okrem toho načrtnúť najvhodnejšie možné “pastoračné riešenia”. Komisia sa 
stretla 17 krát, preskúmala všetku dokumentáciu uloženú vo Vatikáne, vo farnosti Medžugorie a tiež v archívoch 
tajných služieb bývalej Juhosláve. Vypočula všetkých vizionárov a svedkov - a v apríli 2012 urobila obhliadku miesta. 
     Komisia vyznačila veľmi jasný rozdiel medzi počiatkami javu a jeho následným vývojom. Rozhodla sa preto 
vyjadriť prostredníctvom dvoch rozličných hlasovaní o dvoch rôznych fázach: o prvých siedmich zjaveniach, ku ktorým 
došlo medzi 24. júnom a 3. júlom 1981 - a o všetkom, čo nasledovalo neskôr. Členovia aj prizvaní odborníci sa vyjadrili 
13 hlasmi v prospech uznania nadprirodzenosti prvých zjavení. Jeden člen komisie hlasoval proti a jeden spomedzi 
prizvaných odborníkov sa zdržal hlasovania. Komisia vyjadrila mienku, že vizionári boli psychicky v poriadku, zjavenie 
ich prekvapilo a v tom, čo rozprávali o videní, sa neprejavil nijaký vplyv zo strany františkánov pôsobiacich vo farnosti, 
ani zo strany nikoho iného. Vytrvali v rozprávaní toho, čo videli - napriek tomu, že polícia ich zatkla a vyhrážala sa im 
smrťou. Komisia tiež zavrhla hypotézu o démonickom pôvode zjavení. 
     Čo sa týka druhej fázy zjavení, komisia si všimla vážne rozpory vyplývajúce z konfliktu medzi biskupom a 
františkánmi pôsobiacimi vo farnosti, ako aj fakt, že po zjaveniach, vopred ohlásených a jednotlivo plánovaných pre 
vizionárov, ktorí už neboli spolu v jednej skupine, nasledovali opakujúce sa odkazy. Tieto pokračujú ďalej, napriek 
tomu, že sami vizionári povedali, že skončia; to sa však nikdy nestalo. Potom je tu téma “tajomstiev” s apokalyptickou 

príchuťou, o ktorých vizionári tvrdia, že im boli postupne odhaľované. O tejto druhej fáze komisia hlasovala na 
dvakrát. Prvý raz sa sútredila na duchovné ovocie Medžugoria, nebrala však do úvahy správanie vizionárov. V tom 
prípade 3 členovia komisie a 3 prizvaní odborníci vyjadrili mienku, že ovocie bolo pozitívne, 4 členovia a 3 odborníci sa 
domnievali, že bolo prevažne pozitívne a ďalší 3 členovia sa nazdávali, že ovocie bolo zmiešané, tak pozitívne ako aj 
negatívne. Keď sa však pri druhom hlasovaní zobralo do úvahy aj správanie vizionárov, 8 členov a 4 odborníci 
deklarovali, že sa nemožno jednoznačne vyjadriť a ďalší dvaja hlasovali proti nadprirodzenosti pokračujúcich zjavení.  
     Vezmúc do úhahy skutočnosť, že vizionári z Medžugoria neboli z duchovného hľadiska nikdy adekvátne 
doprevádzaní a tiež to, že už netvoria jednu skupinu, komisia sa vyslovila v prospech ukončenia zákazu organizovania 
pútí do Medžugoria (13 členov a odborníkov zo 14 prítomných) a väčšinovo tiež hlasovala v prospech zriadenia “úradu 
zodpovedného Svätej Stolici” v Medžugorí a za transformáciu farnosti na pápežskú svätyňu. Toto rozhodnutie 
motivované pastoračnými dôvodmi - starostlivosťou o milióny pútnikov, ktorí tam prichádzajú, snahou vyhnúť sa 
tomu, aby vznikli “paralelné cirkvi” a úsilím, aby sa dosiahla prehľadnosť v ekonomických otázkach - by však nemalo 
byť chápané ako uznanie nadprirodzenosti zjavení. O tom hovoril pápež František s novinármi na palube lietadla.  
     Kongregácia pre náuku viery vedená kardinálom Gerhardom Ludwigom Müllerom vyjadrila o fenoméne zjavení 
viaceré pochybnosti, a isté pochybnosti mala aj vo vzťahu k správe kardinála Ruiniho, ktorá je všeobecne pokladaná 
za smerodajný referát, ktorý treba konfrontovať s ďalšími mienkami a dokumentmi. V roku 2016 sa preto uskutočnila 
“Feria IV”, mesačná schôdza členov dikastéria, zvolaná kvôli diskusii o prípade a správe Ruini. Každý z kardinálov a 
biskupov, ktorí sú členmi dikastéria, dostal text správy komisie a materiály, ktoré má k Kongregácia pre náuku viery. 
Prítomní boli vyzvaní, aby vyjadrili svoju mienku. Pápež František požiadal, aby mu mienky poslali. Tak sa aj stalo.  
     Pápež - potom, čo sa oboznámil so správou kardinála Ruiniho a názormi členov Kongregácie pre náuku viery - sa 
rozhodol zveriť poľskému arcibiskupovi Henrykovi Hoserovi úlohu “zvláštneho vyslanca Svätej Stolice”, s cieľom “získať 

hlbšie poznatky o pastoračnej situácii” v Medžugorí a “predovšetkým o potrebách veriacich, ktorí tam prichádzajú na 
púť”, aby bolo možné “navrhnúť eventuálne pastoračné iniciatívy do budúcnosti”. Do konca leta 2017 Mons. Hoser 
odovzdá výsledky svojej práce pápežovi. Ďalšie rozhodnutie bude na Svätom Otcovi.      /TK KBS/   

*************************************************** 
           Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na koncert nedávno vyznamenaného 

                           --- SMETANOVA KLAVÍRNÍHO TRIA --- 

              Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello 
                   

v pondělí 26.června v 19 hodin v sále Velehradu, 39 Lonsdale Rd., London SW13 9JP 

     Na programu: Josef Suk: Trio v C moll, Ant Dvořák: Trio v E moll č.4 (Dumky), Bedřich Smetana: Klavírní trio v G moll 
 

vstup £15, vč. skleničky vína (šeky: Velehrad London prosíme SAE; registrace na info@velehrad.org.uk pro koupi hotově u vchodu 

*************************************************** 
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JEŠTĚ VE ZKRATCE Z DOMOVA (pokračování ze str.3) 
 

 

Ústavní experti se shodují, že premiér Sobotka se právem prezidentu 

Zemanovi postavil a souboj vyhrál. O  Na banskobystrickém Námestiu  
národného povstania povedal počas protestu proti fašizujúcím  
tendenciám Kotlebovcov – Ľudovej strany Naše Slovensko prezident 
Andrej Kiska v prejavu:„Akú krajinu chceme pre naše deti a vnúčatá?  
Otvorenú, modernú a priateľskú, alebo plnú nenávisti?“ Kiska dalej  
citoval zosnulého disidentského kňaza Antona Srholca, že je treba zo  
Slovenska urobiť domov, aby mladí nemuseli odchádzať a dodal: A na 
záver tu je výzva pre všetkých nás, pre všetkých vás. Pre dobrých  
ľudí. Pre vás. Aby sme nikto vo svojom okolí netolerovali zlo. Stará  
múdrosť hovorí, že na to, aby zvíťazilo zlo, stačí veľmi málo. Stačí, 

aby dobrí ľudia nerobili nič.  O  Nejprestižnější cena národní  

výstavnické soutěže ČR Gloria Musealis byla udělena expozici  
Heydrichiády v zámečku v Panenských Břežanech. Výstava je  
nejreprezentativnější expozicí svého druhu. Využívá nejmodernější  
druhy výstavnického umění, včetně audiovizuálních prezentací a pro  
Londýňany je zajímavá i tím, že jedním z hlavních poradců, který též  
zapůjčil exponáty z vlastních sbírek, je režisér, historický badatel (a  
expert na Heydrichiádu) Jan Kaplan. Dokument, který se ženou před 
léty o atentátu natočili, je součástí expozice (foto str.3). Gratulujeme! 
 

DOPISY ČTENÁŘŮ - Dopis z Prahy 

Vládní krize v Kocourkově 
Od počátku měsíce Máje jsem se chystal napsat jak my zde, zejména 
postarší hoši, kteří se čas od času sejdeme v hostinci "Na struze",  
vidíme tu záležitost s Brexitem. Jenomže! Rozjela se nám malá česká vládní krize, a před tím jsem oči zavřít nemohl. 
Ostatně, po britských všeobecných volbách na počátku června by Brexit a všecko s ním spojené měl být zas o něco 
aktuálnějši. Pokud v britských volbách nezvítězí spojené šiky marxistů a trockistů (dříve Labour party). To se asi v 
konzervativní Anglii nestane, ale byl by to tedy mazec.  
   Jak se pomalu a jistě blíží také termín podzimních českých parlamentních voleb, tak sociální demokraté v čele se 
svým šéfem a českým ministerským předsedou Sobotkou, ale i ostatní nebabišovské subjekty ve sněmovně, mají stále 

blíže k zoufalstvi. Zoufají si nad tím, že i přes všechna hrozná - a všeobecně známá - fakta o osobní historii a současném 
i nedávném počínání Andreje Babiše a přes jeho občasnou neobratnost, Babišovo hnutí (strana?) ANO vytrvale drží první 
misto v průzkumech preferencí voličů.  
   V jednom ze svých předchozích pražských brífů jsem psal o manipulacích našeho ministra financí (dodavatele mléka a 
dalších potravin, majitele Lidových Novin a Mladé fronty dnes atd., atd.) s vlastnictvím nemovitosti zvané Čapí hnízdo, 
nazvané tak podle architektonického ztvárnění vstupního objektu.  Aféra s Čapím hnízdem nebyla ani první ani poslední 
ukázkou toho jak zanedbatelnou roli hrají u voličů v ČR pojmy jako "střet zájmů".  
   Když se začala veřejně probírat další Babišova aféra - tentokrát údajný daňový únik spojený s nákupem státních 
dluhopisů - odhodlal se k akci i "váhavý střelec" Sobotka. Jeho útok na kolegu Babiše se vyznačoval nejistotou a 
změnami strategie. To nelze panu Sobotkovi mít příliš za zlé, neboť přitom musel brát v potaz možné konání prezidenta 
Zemana, jehož interpretace české ústavy již způsobila nejeden šok v řadách ústavních právníků. Sobotka viditelně váhal 
mezi odvoláním ministra Babiše a demisí celé vlády. Snad aby z Babiše mimoděk neučinil "lidového mučedníka", rozhodl 
se posléze nabídnout prezidentovi rezignaci celé koaliční vlády. Toto své rozhodnutí před nastávajícím víkendem veřejně 
vyhlásil a pozval se za tím účelem k prezidentovi. Přes neděli mu ale kdosi poradil, že ústavně tvůrčí prezident by 
rezignaci mohl pojmout jako osobní odstoupení premiéra a mohl by stávajíci vládu -  včetně stávajícího ministra financí - 
nechat vládnout dále. A to i přesto, že pravidla hry (česká ústava) nic podobného nedovolují.  
   A tak došlo na pražském hradě k nezapomenutelnému momentu. Před shromážděnými hodnostáři a televizními 
kamerami prezident přijal premiéra, v očekávání, nebo snad v předstíraném očekávání, že mu tento přináši rezignaci 
vlády. Když se ukázalo, že rezignace se nekoná, prezident mávaje hůlkou premiéra hlasitě nainstruoval o použití 
připraveného mikrofonu. Potom, aniž by vyčkal premiérova projevu, se odšoural z dohledu a z místnosti. Premiér do 
mikrofonu sdělil přítomným i televizním divákům, že účelem jeho návštěvy je pouze porada s prezidentem, načež za 
prezidentem odkráčel. Z vrozené zlomyslnosti mne zamrzelo, že jsem nemohl být následujíci poradě přítomen jako 
moucha na stěně.  
   Konec celé krize/nekrize už jen stručně. Ministr financí nakonec přece jen  vládu opustil a byl nahrazen jiným členem 
hnutí ANO. Posvěceni této výměny hlavou státu však muselo počkat, neboť prezident druhý den odlétal na návštěvu 
Čínské lidové repobliky, aby se tam na oslavách setkal - jako jediný host ze států Evropské Unie a NATO - se svými 
dobrými přáteli: vládci Ruska a Číny. V Číně prezident získal další body do své sbírky "bonmotů", když Putinovi (který je 

podezírán, že v Rusku dává likvidovat nepohodlné novináře) žertem navrhl likvidaci novinářů.                          
                                             Z Prahy do Londýna pozdravuje na seznamu voličů zapsaný Honza Krátký 

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

Letná škola Salaš pre Slovákov v zahraničí 
Kolégium Antona Neuwirtha, vzdelávacia inštitúcia na Slovensku, kde sa mladí ľudia vzdelávajú vo filozofii a kresťanstve, organizuje každé leto 

Salaš - letnú školu pre Slovákov v zahraničí. Je vhodná pre univerzitných študentov a mladých profesionálov. Tento rok na nej budeme diskutovať 
identitu Slovenska a Slovákov (Aké je naše miestov Európe? Kde sme sa tu vzali? Ktorých hodnôt by sme sa mali pridŕžať?)  

 

Info: http://www.kolegium.org/salas/ a o kolégiu na www.kolegium.org aj http://www.kolegium.org aj +421 915 285 270 

***************************************************                  
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 Neděle: 4.6., 11.6., 18.6., 25.6  

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

 

http://mozaika.sme.sk/rubrika.asp?rub=mozaika_snp
http://www.kolegium.org/salas/
http://www.kolegium.org/
http://www.kolegium.org/


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v červnu 

o   31. května v 19 hodin, bude sál knihkupectví Waterstones, 203-206 Piccadilly, patřit večernímu setkání mladých 

autorů, moderovanému novinářkou Suzi Feay. České autory bude reprezentovat Jaroslav Kalfař (Kosmonaut z Čech) a 

dale budou přítomni Carolina (The Children), Simon Wroe (Here Comes Trouble) a Megan Hunter (The End We Start).  
Vstupné £8/£6 se zákaznickou kartou Waterstones zahrnuje sklenici vína a slevu ve výši 3 liber na jakoukoliv knihu. 
Info a vstupenky buď na místě, nebo na https://www.waterstones.com/events/new-voices... a na 020 7851 2400 

o   2. června v 19.30 vystoupí v St.John’s Smith Square, SW1P 3HA, Pavel Haas Quartet s klavíristou Denisem 

Kožuchinem jako součást Southbank Centre‘s International Chamber Music Series s programem: Beethovenův 
smyčcový kvartet v E a Dvořákův klavírní kvintet č.2. Info: 020 3879 9555 nebo www.intermusica.co.uk 

o    22. června v 18.30 se v St.John’s Notting Hill, Landsdowne Crescent, W11 2NN koná slavnostní vernisáž výstavy 

českého architektonického kubismu, organizovaná Czech National Trust Abroad ke třetímu výročí jeho založení. 
Úvodní slovo přednese expert na kubismus a vysokoškolský pedagogt Prof. Ing. Arch. Zdeněk Lukeš. Recepci 
doprovodí jazz. Vstupenky £15, studenti £5 (s občerstvením) k dostání od CNTA c/o Irena Edwards, Clarendon Court, 
Sidmouth Rd, London NW2 5HB, či hotově na místě (registrace na mailto:ebonfield@cnta.co.uk). 

o   Až do 11. června bude v Pump House Gallery, Battersea Park, SW11 4NJ, pokračovat výstava slovenských 

umělkyň z Košic, sester Pavly a Lucie Scerankových, žijících v Praze. Výstava je otevřena od středy do neděle od 11 
do 17 hod. Info: spoluorganizátor České centrum, Pump Gallery, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýně a také 
www.luciascerankova.com a www.scerankova.wz.cz 

o   Až do 26. června bude v galerii Gasworks, 155 Vauxhall Street, London SE11 5RH rezidenčním umělcem český 

výtvarník Aleš Čermák z Prahy, který během pobytu pracuje na svém projektu ,,Předobraz přicházejícího selhání‘‘ na 

téma migrace. Práci představí poslední den od 12 do 18 hodin. Organizují pražský Institut umění a České centrum.  

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

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: 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 
(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 

***************************************************                                                   
Vydává a rozesílá Správní výbor charity Velehrad London (Publisher : Velehrad London, Charity registered in England and Wales (number: 1154836) and a company limited by    
 guarantee (registered company No.: 08684201) Reg. offices: 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP) a rediguje v tradicích Věstníku a Londýnských Listů Mgr J.M. P.Jůn 

                                               --6--  
  

 

mailto:ebonfield@cnta.co.uk
http://www.luciascerankova.com/
http://www.okenko.co.uk/
mailto:07960%20018346
mailto:c.okenko@hotmail.co.uk
mailto:info@czechcentre.org.uk
http://krajane.radio.cz/
http://www.dvorak-society.org/
mailto:membership@dvorak-society.org
file://////margaret
http://www.velehrad.org.uk/

