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Dějiny utvářejí dnešek                   
Nedávno si ve známém předním českém deníku  

postěžoval jeden učitel, že žáci či studenti neprojevují 

vůbec žádný zájem o dějepis a není možné je jakkoli 

přimět, aby se o dějiny vlastní země či v kontextu 

Evropy a světa zajímali. Třeba Druhá světová válka  

nebo srpnová okupace Československa v létě 1968 je 

prý nechávají absolutně chladnými a znuděnými. 

     Nechme stranou dopad metod výuky onoho  

učitele, který poznamenává, že kolegové z jiných škol 

s ním souhlasí. Ano, dějepis se často u nás učil jen 

jako proud jmén a dat s troškou politické ekonomie  

těch či oněch časů a mnozí učitelé neuměli nalézt  

způsob, jak žáky zaujmout či dokonce nadchnout, ale 

to se snad změnilo, či mění. Podobný nezájem o  

historii je prý mezi studenty nyní rozšířený i zde v      

Británii, s tím, že učitelé často ani poslední století 

neproberou. Důkazem budiž i mé povídání o našich letcích a Bitvě o Británii skupince mladých Britů v letadle do 

Prahy, když se zeptali, co kromě piva, je vůbec na naší zemi hodné zaznamenání. Po nedlouhém seznamu zajímavostí 

jsem přešel na naše letce a vojáky, kulomet Bren Gun a pumpy od Sigmunda Lutín v britských krytech a hasičských 

automobilech. Po seržantu Františkovi a leteckých bitvách nad Hornchurch či Kingstonem i našich bombarďácích 

jsem skončil a jeden z mladíků se nevěřícně zeptal: ,,And which war was it?‘‘ Nějak mi to vzalo dech a pak jsem si 

vzpomněl na staré rčení, že který národ zapomene na svou historii, bude jí nucen opět prožít a zamrazilo mne.    

    V posledním roce se mi bohužel tohle rčení nějak příliš často připomíná, když různí evropští představitelé, včetně 

některých českých a slovenských, ukazují tolik nerozhodnosti, naivity a slabosti tváří v tvář útokům islamistů, 

hrozbám Moskvy i politickému vydírání Ankary, že je asi ve škole opravdu neučili, že něco podobného tu už kdysi 

bylo. Pro nás tedy i výročí těchto měsíců - okupace Československa Rusy 21. srpna 1968 a Mnichov v září 1938. Je tu 

nakonec i Bitva o Británii, vrcholící za naší účasti právě v srpnu a září 1940 a dokazující, že dějiny dávají člověku i 

naději, že spravedlnost nakonec zvítězí i přes ta nynější černá mračna nad Evropou. Učme tedy děti i vnuky historii! 

    Ohledně optimismu, k tomu má naše komunita kolem londýnského Velehradu právě nyní jeden opravdu pádný 

důvod. Začne se totiž psát nová kapitola jejích dějin, neboť nový dům charity v Barnes u Hammersmith Bridge zahájí 

činnost po dlouhé rekonstrukci, jejíž výsledky jsou opravdu impresivní (viz. zprávu a snímky na str.2 i zde). Co vše se 

dá v nové budově i v krásné zahradě s pomníkem Jana Palacha pořádat, je opět naznačeno v oné zprávě a tak nezbývá, 

než se radovat, že se dobré dílo podařilo a těšit se na nové akce všech aktivních organizací a skupin komunity. /jn/                                                                                  

*************************************************** 
                                   Farnost London srdečně zve krajany na tradiční mši na oslavu   

              svátku sv. Václava v neděli 2.října ve 13 hodin   
                                                       

                  v kostele “OUR LADY OF THE ROSARY”, 211 Old Marylebone Rd., London NW1 5QT 

                                    s přátelským posezením po mši v sále farnosti (vlevo od vchodu)  

                          Od října mše opět první a třetí neděli v měsíci -- v září mše nebudou! 

                                 Čas konání mší bude ještě upřesněn. Po mši vždy přátelské posezení a občerstvení 

                          
                         Nejbližší stanice metra je Edgware Road linek District, Circle a Hammersmith & City; stanice linky                         
                         Bakerloo je však o kousek dál. Parkování v neděli na ulici či před kostelem. Příležitost ke svátosti     

                         smíření je vždy před mší svatou od 12.15, nebo po domluvě s Otcem Eliášem na 0799 998 6199 a                   
                         e-mailem na farnost.london@gmail.com a website https://www.facebook.com/farnost.london/  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončené budovy londýnského Velehradu v Barnes, pohled z parkingu, více str.2 
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SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE                  

Nový dům londýnského 
Velehradu v Barnes zahajuje! 
Začátkem září bude Správní radě londýnského Velehradu 

předán, po důkladné rekonstrukci, dům ve čtvrti Barnes, 

v krásné části Londýna poblíž řeky Temže, nedaleko 

Hammersmith Bridge. Správní rada získala Woolborough 

House, prostornou viktoriánskou vilu z roku 1870, v roce 

2014 po té, co byl prodán již nevyhovující dům v Notting 

Hill. Woolborough House se nachází v Castelnau 

Conservation Area na jednoakrovém pozemku, byl 

sídlem rodiny Espinosa od roku 1913 a zapsal se do 

historie jako sídlo British Ballet Organisation od r. 1930. 

Rekonstrukci domu navrhla architektonická kancelář 

IBLA a realizovala dodavatelská firma Credibuild. 

    Nový dům londýnského Velehradu zahájí svoji 

činnost již v pondělí 5. září promítáním filmu 

Anthropoid, které pořádá Velvyslanectví České 

republiky. Promítání nového filmu a po něm následující 

přednáška Johna Martina o Heydrichiádě bude na 

pozvání, která zasílalo Velvyslanectví České republiky 

členům krajanské komunity.  

    Správní rada charity Velehrad London bude mít 

v domě kancelář a bude v rozsáhlých prostorách a krásné 

velké zahradě pořádat kulturní, společenské, pastorační a 

charitativní aktivity. V hlavním domě je několik různě 

velkých místností vhodných pro setkávání malých i 

velkých skupin - workshopy, přednášky, bohoslužby,   

rekolekce, cvičení, klub penzistů, klub matek a dětí, lekce 

češtiny, angličtiny atd. V přilehlé hale se zázemím, 

vybavené moderním technickým zařízením, je možno 

promítat filmy, pořádat koncerty, konference, výstavy a 

větší společenské akce.  

    Správní rada Velehradu plánuje v nových prostorách  

mnoho aktivit, některé mají již dlouhou tradici  

(Svatováclavskou a Svatojánskou slavnost, vzpomínkové  

akce na Jana Palacha a na 17. listopad, Mikulášskou  

zábavu a vánoční koledy atd.) a také řadu nových aktivit  

– filmová představení, koncerty, výstavy, přednášky,                                                   Z nových budov                                                        

konference, workshopy, atd.                                                                            londýnského 

    Máme velkou radost, že je zahajovací program                                                     Velehradu v Barnes                            

pořádán českým velvyslanectvím a těšíme se na jejich                                                  (shora dolů): Vstupní 

další akce. Doufáme, že mnoho dalších aktivit připraví i                                                hala, kaple Espinosů 

ostatní česko-slovensko-britské organizace. Koordinaci                                                 a hlavní hala pro 

aktivit a dohled na chod domu bude mít na starosti                                                      společenské akce 

sekretářka Správní rady Velehradu Ludmila Stáňová –                                                  (pohled ze zahrady). 

kontaktní e-mail: ludmilastane@gmail.com, nebo telefon:                                              Vlevo pomníček 

07500 804 510. O pořádek v domě se bude starat paní                                                  Jana Palacha od 

Lupe Garrido, která o dům a velkou zahradu pečuje již                                                  Franty Bělského je 

dvacet let. (L.Stáně)                                                                                    ohniskem zahrady. 

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

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

              prednášku pani Hany Ludikarovej o jej otcovi,  
             členovi Benešovej vlády tesne pred vojnou a potom v emigracii 

 

    v sobotu 24. septembra o 14tej hod. v čs. klube, 74 West End Lane, NW6, metro West Hampstead   

      Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667). Priveďte priatielov a známých. 
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*************************************************** 
ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                  

Slavnost v Biggin Hill a gen.Boček 
Známé letiště Biggin Hill, činné už za války, bylo 21. a 
22. července svědkem vzpomínky na Bitvu o Británii. 
Konala se nejdříve v St.George Memorial Chapel, kde  
během slavnostní mše pražský arcibiskup, kardinál  
Dominik Duka, jehož otec sloužil ve 311. čs. 
bombardovací peruti, předal kapli dárek na paměť  
všech v bitvě zahynulých letců, kterým byla soška  
Pražského jezulátka. Vzpomínky se zúčastnili  
velvyslanec ČR, Libor Sečka, vojenský přidělenec  
plk. Jiří Svatoš a delegace velitelů armády i letectva,  
stejně jako řada zástupců Slovenska a šéf hlavního  
štábu RAF Sir Stephen Hillier a britští hosté i hostitelé 
z letiště i kaple. Přijel i 93letý generál Emil Boček,  
poslední v ČR žijící český pilot letounu spitfire,  
létající za války s 310. čs. stíhací perutí. Delegace 
vojáků pak spolu s gen. Bočkem i kardinálem Dukou                                            Záběry ze slavnosti v Biggin 

položila věnce k pomníku Bitvy o Británii u Temže pod                                           Hill: Kardinál Duka během 
Big Benem a k polskému válečnému pomníku u                                                 slavnostní mše v letecké 

letiště Northolt. Mezitím se gen.Boček nejen svezl ve                                             kapli a generál Emil Boček po 

dvoumístném spitfiru, ale také jej ve vzduchu nějakou                                           slavnosti rozmlouvá s vnuky 

dobu pilotoval. Cestu umožnili jak letectvo ČR, tak i                                             válečného kolegy stíhače 

Česká mincovna, Český spitfire klub, Letecký klub                                              plk. Miroslava Liškutína. 

a rekreační centrum generála Štefánika, Křižovníci                                              Dole: Záběry z rozloučení 

s červeným srdcem, Omnimedia a Promedica.                                                   s Bobkovými 14.srpna...  
 
 

Příjemné rozloučení s Bobkovými                            

Příjemné rozloučení s česko-slovenskou diplomatickou 
rodinou manželů Pavla a Zuzany Bobkových se konalo 
po české nedělní bohoslužbě 14. srpna v kostele Our  
Lady of the Rosary na Old Marylebone Road. Pavel,  
obchodní rada Velvyslanectví ČR a šéf - první  
tajemník oddělení, odchází po vypršení služebního  
období na ministerstvo do Prahy v očekávání dalšího  
pověření a skvělá organizátorka (a fotografka) Zuzana 
a aktivní děti (ministranti, předčítající, atd na mších) 
se chystali balit kufry. Rozloučení s oblíbenou rodinou 
se v kostele i sále zúčastnily na čtyři desítky krajanů. 
   

Budeme vzpomínat na naše  
zemřelé v září... 
 

Budou mezi nimi uznávaný hudební skladatel (a také  
dlouho jeden z varhaníků české kaple na Farm Street)  
dr. Antonín Tučapský (9.9. 2014 ve věku 86 let) a pak 
ing. Karel Jan Staller, designér kulometu Bren Gun    
a starosta londýnského Sokola (22.9.1975).  

o Charita lond. Velehradu děkuje za dary milým 

paním Halatové, Kolářové a Djurkovičové a také 
manželům Collinovi a Ivaně Heard. Bůh zaplať! 
 

STOP PRESS 
Správní rada oznamuje, že od 4. do 6. listopadu  
bude na návštěvě londýnského Velehradu Otec  
kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Velmi 
se na návštěvu těšíme. Detaily programu v říjnovém 

čísle a na internetu na: www.velehrad.org.uk 

***************************************************      
                VÁŽENÍ ZAHRANIČNÍ ČEŠI, MILÍ PŘÁTELÉ, 

po dvouleté přestávce opět připravujeme konferenci Krajané a problém identity, která se bude konat v nové budově 

Národního muzea už ve dnech 28.- 30. září 2016. Jak název napovídá, budeme se věnovat tomu, co pod identitou rozumíme a jak ji 
v podmínkách krajanských komunit udržovat. První dva dny budou jednací, třetí den bude věnován návštěvám pražských muzeí a 
pamětihodností. Konference má i svůj rozměr společenský a tak budeme rádi, když si naplánujete cestu do Prahy a naše setkání navštívíte.  
Partnery konference jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Národní muzeum, dále Český rozhlas, Senát a Národní archiv ČR. Souběžně 
s konferencí v Praze proběhne Krajanský festival, jehož se zúčastní krajanské hudební a taneční soubory z řady zemí. Program konference je 
na www.zahranicnicesi.com. Zaregistrujte se prosím ihned na info@zahranicnicesi.com či poštou MKVZČ, K Zahrádkám 1289, 15500 Praha 5 

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

      DUCHOVNÉ SLOVO             

           Amoris laetitia, o láske v rodine 
                   

                 Čo je Apoštolská posynodálna exhortácia pápeža Františka (pokr. z júla -- zo stránok TK BKS) 
 

Piata kapitola: „Láska, ktorá sa stáva plodnou“ (165 – 198) 
Piata kapitola sa celá sústreďuje na plodnosť lásky. V hlbokom duchovnom i psychologickom zmysle hovorí o prijatí 
nového života, o samotnom očakávaní tehotenstva, o láske matky i otca. No aj o plodnosti v širšom zmysle: o adopcii, 
prijatí príspevku rodín ku „kultúre stretania“, o živote v širšie chápanej rodine so strýcami, tetami, bratrancami, 
sesternicami, príbuznými príbuzných, priateľmi. Amoris laetitia neuvažuje o „mononukleárnej“ rodine, pretože chápe 
rodinu ako širšiu sieť vzťahov. Samotná mystika sviatosti manželstva má hlboko sociálny charakter (porov. AL 186). A 
v rámci tohto socálneho rozmeru pápež zdôrazňuje najmä úlohu špecifického vzťahu medzi mladými a starými, ako aj 
vzťahu medzi bratmi a sestrami, ako „cvičiska“ pre vzťahy s druhými. 
  

Šiesta kapitola: „Niektoré pastoračné perspektívy (199 – 258) 
 V šiestej kapitole sa pápež venuje niektorým pastoračným postupom, ktoré sú zamerané na vytváranie pevných a 
plodných rodín podľa Božieho plánu. Táto časť exhortácie rozsiahlo čerpá zo záverečných správ dvoch synodálnych 
zhromaždení a z katechéz pápeža Františka a Jána Pavla II. Pripomína sa, že rodiny sú subjektom a nie iba objektom 
evanjelizácie. Pápež konštatuje, „že vysväteným služobníkom často chýba primeraná formácia na to, aby sa zaoberali 
komplexnými problémami rodín“ (AL 202). Ak na jednej strane treba zlepšiť psycho-afektívnu formáciu  seminaristov a 
viac zapájať rodiny do výchovy ku službe (porov. AL 203), na druhej strane „môže byť užitočná (...) aj skúsenosť, ktorú 

má dlhodobá východná tradícia so ženatými kňazmi“ (AL 202). 
    Pápež sa potom zaoberá témou sprevádzania snúbencov na ceste prípravy na manželstvo, sprevádzania manželov 
počas prvých rokov manželského života (vrátane témy zodpovedného rodičovstva), ale aj v niektorých zložitých 
situáciách – a zvlášť v krízach. A to s vedomí, že „každá kríza prináša ponaučenie; treba sa naučiť ako počúvať nielen 
ušami, ale aj srdcom“ (AL 232). Analyzujú sa tu niektoré príčiny krízy, medzi ktoré patrí aj oneskorené citové 
dozrievanie (porov. AL 239). 
    Ďalej sa hovorí o sprevádzaní opustených ľudí, tých, čo žijú oddelene, alebo sú rozvedení, pričom exhortácia 
zdôrazňuje dôležitosť nedávnej reformy legislatívneho procesu na uznanie manželskej nulity. Pápež poukazuje tiež na 
utrpenie detí v konfliktných situáciách a uzatvára: „Rozvod je zlo a  nárast počtu rozvodov je veľmi znepokojivý. Preto 
je bezpochyby našou najdôležitejšou pastoračnou úlohou voči rodinám posilňovať lásku a pomáhať liečiť rany tak, aby 
sme mohli preventívne predísť tomu, aby sa táto dráma našej doby rozšírila“ (AL 246). V ďalšom ide o zmiešané 
manželstvá (medzi príslušníkmi rôznych kresťanských denominácií) a manželstvá osôb rôzneho vierovyznania. 
Vzhľadom na rodiny s rodinným príslušníkom s homosexuálnymi sklonmi sa  zdôrazňuje, že týchto treba rešpektovať 
a odmietať akúkoľvek nespravodlivú diskrimináciu a agresiu či násilie voči nim. Pastoračne cenná je záverečná časť 
kapitoly: „Keď nám smrť dá pocítiť svoj osteň“, týkajúca sa témy straty drahej osoby a vdovstva. 
  

Siedma kapitola: „Upevniť výchovu detí“ (259 – 290) 
Siedma kapitola je celá venovaná výchove detí: ich etickej formácii, významu trestov, ako aj odmien, trpezlivému 
realizmu, sexuálnej výchove, odovzdávaniu viery a predovšetkým všeobecne rodinnému životu ako výchovnému 
prostrediu. Zaujímavá je praktická múdrosť, ktorá presvitá z každého paragrafu a najmä pozornosť, ktorá sa venuje 
postupnosti a malým krokom vo výchove, „ktoré môžu byť pochopené, prijaté a ocenené“ (AL 271). 
    Osobitne dôležitý a pedagogicky podstatný je paragraf, v ktorom František jasne hovorí, že „prehnaná starostlivosť 
nevychováva a nemožno mať kontrolu nad všetkými situáciami, v ktorých sa dieťa môže ocitnúť (...) Ak je rodič 
posadnutý myšlienkou vedieť, kde sa nachádza jeho dieťa, a kontrolovať všetky jeho pohyby, usiluje sa len ovládnuť 
jeho priestor. Takto ho nevychová, neposilní a nepripraví ho na to, aby vedel čeliť výzvam. To, o čo sa má 

predovšetkým usilovať, je s veľkou láskou povzbudiť u dieťaťa proces dozrievania jeho slobody, schopností, jeho 
celkový rozvoj a skutočnú nezávislosť“ (AL 261). 
    Pozoruhodná je sekcia venovaná sexuálnej výchove, nazvaná veľmi výrečne: „Áno sexuálnej výchove“. Pápež 
zdôrazňuje jej nevyhnutnosť a kladie otázku „či naše výchovné inštitúcie prijali túto úlohu (...) v dobe, keď existuje 
tendencia banalizovať a ochudobňovať sexualitu“ (AL 280). Do pozornosti dáva tiež výraz „bezpečný sex“, pretože 
tlmočí „negatívny postoj voči prirodzenému prokreatívnemu cieľu sexuality, ako keby eventuálne dieťa bolo 
nepriateľom, pred ktorým sa treba chrániť. Takto sa podporuje narcistická agresivita namiesto prijatia“ (AL 283). 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 

o  Premiér Sobotka i kancléřka Merkelová se v Praze během její návštěvy  
shodli, že není důvod pro zrušení sankcí proti Rusku, k čemuž opakovaně 
vyzývá prezident Miloš Zeman. Sobotka řekl: „Je potřeba nejdříve najít  

pokrok v řešení problémů mezi Ruskem a Ukrajinou a klíčem je plnění  
dohod z Minsku. Merkelová po jeho slovech přitakala. o  Predseda vlády  
SR Robert Fico sa 25. augusta stretol v moskovskom Kremli s prezidentom 
Vladimirom Putinom. Témou rokovania a pracovnej večere bola bilaterálna 
spolupráca. o  Riaditeľ britskej automobilky Jaguar Land Rover Slovakia  
Alexander Wortberg vyhlásil pred novinármi, že Brexit neovplyvní jej  
investičné plány preto, že na Slovensku sa platí eurom. o  P. Mgr. Pavel 
Dokládal (ČM Fatima Koclířov u Svitav) zve do Říma na 10.září, kde při 

mimořádné generální audienci před bazilikou sv. Petra bude papeži  
Františkovi předána socha sv. Anežky České pro umístění blízko hrobu  
kardinála Berana. Zájemci volejte: 00 420 731 598 751 o Generál Štefánik  
a starosta Prahy 1 Lomecký vedli setkání na paměť letců RAF o 71. výročí  
jejich návratu 13. srpna 1945 u jejich pomníku na pražském Klárově. 

*************************************************** 
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 Pre vás aj pre anglických priaťeľov... 
 

6 septembra, 18:30: Dialógy SK. 
Small and Larger Topics in Slovak 
Design (from glass to a flying car) 
 

22. septembra, 18:30: Eleni Cay & 
Friends poetry, piano + visual art - 
exhibition opening 'Did you know? 
This is Slovakia' (castles, traditions, 

IT, car industry, mountains) 
 

 

Slovak Embassy, 25 Kensington Palace Gdns., 

London W8 4QY (registracia aj informácie: 

0208-7313-6470 a skpres.london@mzv.sk 
    

 

 

http://domov.sme.sk/t/2408/kauza-kalinak-a-basternak


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

DOPISY ČTENÁŘŮ  

Volila jsem Leave, neb chci žít ve svobodné Evropě 
Vazeny pane Stane, 
Dekuji za Zpravodaj. Mam jen malou pripominku k fotografii ceskych letcu... 
Cesti a polsti RAF piloti bojovali za svobodu. Za co hlasovali mnozi lide, kteri  
chteji odejit z EU? Tez za svobodu. Za svobodu si vytvaret sve vlastni zakony, 
za svobodu si kontrolovat vlastni hranice, za svobodu si utratit sve vlastni  
penize, kde je to potreba a necekat na povoleni byrokratu z Bruselu.... 
   Frau Merkel - kdo ji dal souhlas k tomu, aby si do Evropy pozvala pres  
milion vetsinou ekonomickych migrantu, vetsinou mladych a statnych muzu,  
ktere ted chce prerozdelovat do Evropskych zemi? Kolik lidi se pri te ceste  
utopilo a jinak zahynulo...  
     Volila jsem Leave, protoze chci zit ve svobodné Evrope a ne v takovem  
spolecenstvi, ktere mi pripomina RVHP a ktere se zacina blizit ideologiim SSSR.                
     S pozdravem Helena Underhillova 
 

Poznámka redaktora 
Je zajímavé, že britská média si všimla, že Britain First nebyla součástí  
oficiální kampaně Leave, je považována za extrémní, něco jako Sládkovci v ČR  
a plakátek potvrdil jejich nesolidnost. Volil jsem Remain právě proto, že ctím 
svobodnou vůli evropských demokracií spolupracovat v EU, ale nesnáším  
byrokracii, pseudosociální ideologii, prázdnotu morálního relativismu a  

nepochopitelnou slabost a nerozhodnost řady nynějších vůdců unie asi tak  
stejně jako sílící snahy Moskvy o její rozbití. Domnívám se však i nyní, že jedině silná Británie uvnitř EU, tedy s podílem 
na rozhodování, by unii přece jen pomohla zreformovat a odvrátit od cesty do pekel Orwellovského superstátu.. JJ  
 

Dopis z Prahy 

Retro chalupa...  
Pan Pokorný pracuje na zahrádce. Paní Pokorná volá z okna: "Pojď už domů".  
"Mám hlad?", ptá se pan Pokorný. "Ne, je ti zima".  
 
To byl fór letošního léta, přišel od švagrové, která je známá coby fórů pokladnice.  
Švagrovi mají chaloupku asi kilometr od nás. Jako u nás, i u nich se vystřídalo několik pobytů potomstva, konkrétně 
vnoučat.     
   U nás se přes léto všelijak střídaly a překrývaly rodiny dcery a synů. Měl bych nejspíše být rád, že i rodičům (tedy 
našim dětem) dosud stojí za to zajet do vesnice odlehlé od hlavních silnic a ztrávit pár dní v zdejších lesech a kopcích a 
pár večerů a nocí v podmínkách omezeného komfortu. To mě napadlo, když mi švagrová - s trochou lítosti v hlase - 
povídala, že k nim na chalupu se  posílaji už jen vnoučci. Syn a dcera svoje dovolené tráví v zemích středomořských a 
jiných.  
   Fenomen chatařství a chalupářství širokých vrstev v Čechách sahá z velké části zpět do let po druhé světové válce. Po 
vysídlení statisíců německých rodin (podotýkám, že toto není polemika či názor o etice odsunu) zůstaly kolem Liberce, na 
Šumavě a v dalších pohraničních zónách tisíce prázdných domků, které bylo možno koupit za pár set korun. Vzpomínám 
si, že i náš táta měl zálusk na jeden z nich, máma by to ale byla nepřežila, příliš lpěla na dědečkově vilce v Černošicích. 
A už z dob první republiky tu byla také tradice chat na Sázavě, vilek v Jevanech a bůhví kde ještě. V letech 
normalizačních i před tím jsme většinou neměli moc peněz, a když jsme nějaké měli, stejně v obchodech nic moc nebylo.  
   Chalupy a chaty byly naším soukromým rájem, nikdo nás tam neotravoval, naše rukodělné či pěstitelské ambice měly 

zelenou a málokdo odolal kouzlu lesů, vod a strání. Po pěti dnech - často ubíjejíci - rutiny v kanceláři či továrně, každý 
rád v pátek odpoledne zamířil na dva dny do jiného světa. Co na tom, že postel byla tvrdší nežli v bytě a záchod nebyl 
splachovací.  
   Náš známý Angličan, který v Praze pobýval v sedmdesátých letech, poznamenal: "U nás byste musel být hodně 
bohatý, abyste si mohl dovolit mít své vlastní sídlo na venkově." Moc jsem se nedivil, když jsem si uvědomil, jak je ta 
Anglie přecpaná (přes 400 osob na km2).  
   Naše dětičky s námi ryly záhony, spravovaly střechu a chodily na borůvky. Mysleli jsme, přirozeně, že časem od nás 
přeberou štafetu. Jenomže, je to dnes táhne spíš někam k moři do hotelu, nebo na "krůz".  Na tátu s mámou a chalupu 
jim zbyde týden nebo nic. Dětičky (vnoučata) mají dva měsíce prázdnin, a tak jim po rodinné dovolené a skautském 
táboře ještě pár týdnů na dědu a babičku vybyde. 
    Všelicos z let šedesátých a sedmdesátých přichází dnes znovu do módy. Říkají tomu RETRO. Někdo zas jezdí na 
Pionýru, ledaskomu chutná Kofola. Co se renesance chataření a chalupaření týče - nevím, nevím. Tam, kam my jezdíme, 
na nás obvykle čeká (milá) společnost šedoušů. 
                          Po návratu do Prahy, opět již z Královských Vinohrad pozdravuje Honza Krátký 

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

  setkání ,,Get to know you‘‘ 14. 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 

    

   BCSA také předběžně upozorňuje, že výroční večeře se letos bude konat v pátek 25. listopadu... 

*************************************************** 
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   The Friends of Czech Heritage 
         srdečně zvou krajany na  
 

   přednášku Dr. Marka Whelana 
    z Royal Holloway, University of London 
 

Bitva na Bílé hoře a politická a    
  náboženská transformace   
     Českého království 
 

      

    v úterý 27.září v 18.30 
  v sále Velvyslanectví Slovenska 
   25 Kensington Palace Gardens,    
         London W8 4QY 
 

  (za spolupráce Velvyslanectví SR,    
       akce končí ve 20.30) 
 Vstupné 15 liber, včetně sklénky vína 
 

 Rezervace na www.czechfriends.net 
  Pro zaplacení při vstupu je nutná 

rezervace na events@czechfriends.net 

http://www.czechfriends.net/


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v září    

o  3. září v 19.30 vystoupí v Royal Albert Hall v rámci BBC Proms (Prom 66) Berlin Philharmonic pod taktovkou Sira 

Simona Rattla se Slovanskými tanci Antonína Dvořáka a s Brahmsovou Druhou symfonií v Ddur. Večer uvede 

světová premiéra Incantesimi Juliana Andersona. Info: BBC Proms a www.royalalberthall.com, tel.: 0845 401 5040. 

o    6. a 22.septembra sa v sáli Veľvyslanectva Slovenska začnú výstavy slovenského dizajnu od skla do latajúceho 

automobilu a slovenských turistických cielov od hradov a hôr po priemyslne objekty. (viz box na strane 4)  

o    17. a 18. září bude vystavovat v rámci futuristického festivalu Nesta‘s FutureFest v The Dock, Tobacco Quay, 

Wapping Lane, London. E1W 2SF, multidisciplinární projekt The Games Europe Plays s užitím nových technologií 
slovenského umělce Ivora Diosiho, tvořícího v Praze. České centrum je spoluorganizátorem akce. Info: 0207 680 4001 
a také info@tobaccodocklondon.com nebo www.futurefest.org. 

o    Od 17. do 25.září se jako součást London Design Festival uskuteční v Brompton Design District, 1 North Terrace, 

SW3 2BA, interaktivní výstava českého skla Breathless jako splolečný projekt českých studií Dechem (Michaela 
Tomíšková a Jakub Janďourek) a OKOLO a Českého centra, Londýn a v součinnosti s Victoria and Albert Museum. 
Jedinečnou práci se sklem předvedou na místě skláři-umělci Marek Bartko a Marek Effnert za spolupráce známých 
designérů a bude se konat i prohlídka výstavy skla V&A. Vstup zdarma. Info: http://www.dechemstudio.com/ a také 

http://www.londondesignfestival.com/events/breathless-essence-glass       

o  25. září v 19 hodin uvede v Barbican Hall, EC2Y 8DS, London Symphony Orchestra pod taktovkou Daniela 

Hardinga s Nikolajem Znaiderem (housle) a Christiane Karg (soprán) Houslový koncert Jeana Sibelia a Mahlerovu 

Symfonii č. 4. Koncert uvede světová premiéra skladby Jacka Sheena Lung (kom. nadace Sira Andrzeja Panufnika). 

Info a vstupenky: music@barbican.org.uk a 0208 7638 8891. 

o    Předběžně upozorňujeme na listopadový příjezd (od 5. do 7.) skvělého Dejvického divadla z Prahy v londýnském 

Greenwood Theatre, poblíž nádraží London Bridge, SE1 3RA, které patří univerzitě King’s College. Info: České centrum 
*************************************************** 

                        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 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               

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 
         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--   

 

 

http://www.royalalberthall.com/
mailto:info@tobaccodocklondon.com
http://bodydataspace.us1.list-manage.com/track/click?u=d2f7643733a6571074ec52a7d&id=d78351873f&e=9531253674
http://www.dechemstudio.com/
http://www.londondesignfestival.com/events/breathless-essence-glass
mailto:music@barbican.org.uk
mailto:c.okenko@hotmail.co.uk
mailto:info@czechcentre.org.uk
http://krajane.radio.cz/
http://www.dvorak-society.org/
http://www.velehrad.org.uk/

