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Červencové a srpnové historické 
reminiscence těší i varují 
Červenec a srpen jsou nejen měsíci prázdninovými, ale z hlediska 

našich dějin i měsíci velmi významnými – ať už v dobrém, či zlém. 

Od 5. a 6. července, kdy slavíme sv. Cyrila a Metoděje, kteří, jak  

známo, v roce 863 přišli na naše území a upevnili u nás křesťanství  

a vytvořili slovanské písmo a Mistra Jana Husa, rektora Karlovy  

univerzity a reformátora církve, upáleného v roce 1415 v Kostnici a 

rehabilitovaného papežem Janem Pavlem II.. Pak je tu novodobá  

bitva u Zborova, 1. a 2. července 1917, kdy dosáhly naše legie  

poprve velkého vítězství na východní frontě. A jsou tu ještě letecká 

bitva u Hornchurch během Bitvy o Británii, 10. července 1940, kde  

310. československá stíhací peruť dosáhla sedmi sestřelů nepřítele 

a nakonec slavné Slovenské národní povstání na konci srpna 1944, 

ve kterém se bojovalo za obnovu demokratického Československa.  21. srpen 1968: okupace Československa v plném proudu... 

    Pak jsou tu ovšem neblahé události. Osudná sovětská okupace   

21. srpna 1968 a o sedm stovek let dříve stejně neblahá bitva na Moravském poli, na den sv.Rufa (jak zpívávala má 

babička), tedy 26. srpna 1278 odpoledne, kdy zradou českých pánů byl poražen a zabit vojsky Rudolfa I. 

Habsburského a uherského Ladislava IV. náš ,,král železný a zlatý‘‘ Přemysl Otakar II. 

    Když se však dnes člověk zamýšlí nad tím, co bylo pro nás v dějinách dobré či zlé, nakonec zjistí, že i ty neblahé 

události později pomohly uskutečnit následné dobro. Po čtvrtstoletí od bitvy na Moravském poli nastoupili na český 

trůn Lucemburkové a to předznamenalo éru ,,Otce vlasti‘‘ Karla IV. Po upálení Jana Husa začala reformace církve a 

po sovětské okupaci Československa bylo jasné, že komunistický systém je nereformovatelný a za 21 let se zhroutil. 

    Bohužel se ale zdá, že poučení z historie nenachází vždy úrodnou půdu u generací, které přicházejí po oněch 

zlomových událostech a je to asi i vinou oněch bývalých studentů z barikád, či těch, kteří zvonili klíči. Generace 

vrstevníků Jana Palacha bude však za pár let odcházet a ti, kteří volali ,,Havel na Hrad‘‘, se stále jaksi zabydlují 

v demokratických poměrech. Korupci se nedaří vymýtit a nešvary připomínají aféry První republiky. Přitom už mnoho 

z nás nepamatuje na slova T.G.Masaryka: ,,Národy se udržují idejemi, které jim daly vzniknout‘‘.  

     Je tedy třeba nějak vzkřísit ono celonárodní povědomí pospolitosti, což však potřebuje vizi. Třeba začít budovat 

po Baťovsku ,,úspěšný stát pro 40 milionů‘‘ a vizi, která si váží vzdělání, snaží se vyniknout ve vědě a technice, je 

vyzbrojena tolerancí a vědomím, že demokracii je třeba stále zdokonalovat a řídit se tím ,,Modli se a pracuj‘‘ i tím 

,,Nebát se a nekrást‘‘. A když už člověk cituje TGM, je zapotřebí jeho patriotismu, rozhledu i znalosti jazyků -- nyní 

tedy schopnosti umět se v Bruselu plynně pohádat, vyargumentovat vlastní stanovisko. Kromě toho - jak už naznačeno 

- je v dnešní Evropě potřeba znát vlastní historii. Už proto že, jak pravil jiný klasik: ,,Národ, který zapomněl vlastní 

dějiny, je bude přinucen znovu prožívat‘‘. A pro nás za hranicemi, to platí tím víc, neb ten národ reprezentujeme. /jn/                

*************************************************** 
             Správní rada londýnského Velehradu doporučuje krajanům účast na  
 

     ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JOSEFU GABČÍKOVI A JANU KUBIŠOVI, 

     hrdinům válečné operace Anthropoid -- zneškodnění Reichsprotektora Reinharda Heydricha 

 

  v neděli, 23. července 2017 ve 14 hodin na hřbitově kostela St.John the Baptist,        

                             Ightfield, Shropshire  

po bohoslužbě za účasti velvyslanců, místních činitelů a rodiny Ellisonových, se kterou se oba výsadkáři spřátelili 

                              Informace: Sally Jowitt saljow1964@hotmail.co.uk 
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SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE 

Setkání se sousedy 
V úterý 20. března se na Velehradě uskutečnila další  
sešlost. V sále, který je stále znám pod jménem Espinoza –  
rodinného to jména někdejších majetelů, kteří zde v  
Barnes na počátku minulého století založili baletní školu,  
zazněla tentokrát angličtina.  
    Uskutečnilo se setkání naší Charity se sousedy. Tedy s 
představiteli množství spolků, škol a dalších organizací,  
které dohromady vytvářejí živou komunitu v této části  
Richmondu.  
    Bill Mortimer, místní “zuřivý reportér”, takto redaktor  
lokálních novin, který setkání zorganizoval, nejprve všem  
krátce popsal historii naší Charity. Potom Ludmila Stáňová 
promluvila za londýnský Velehrad.    
    Naši skvělí architekti přidali další informace o vloni  
skončeném projektu rekonstrukce. A nabídli přítomným  
komentovanou prohlídku prostor, kde kdysi nacvičovala  
své kroky Janette de Valois a další, kteří se pak stali  
hvězdami britského a světového baletního nebe.  
    Pozornost a ocenění všech tří desítek hostů si získala  

jak kvetoucí zahrada, tak i památník Jana Palacha - dílo  
slavného česko-britského sochaře Franty Bělského.  

    Při závěrečném občerstvení se všichni hosté shodovali  
v obdivu k nové podobě historické budovy a k její citlivě  
provedené rekonstrukci.  
    Členové správní rady londýnského Velehradu přišli na  
setkání v plném počtu a navázali množství nových   
kontaktů, například s mísními ochotníky, kteří by rádi     Momentky ze skvělého koncertu Smetanova klavírního tria na Velehradě 
svoji příští inscenaci předvedli v Czerninově hale. Za       (shora dolů): sál se zaplňuje, ovace virtuózům tria a přestávka v zahradě 
zmínku stojí i skutečnost, že při následujícím vyprodaném  
koncertu pražského Smetanova klavírního tria na  
Velehradě (26. června) bylo v auditoriu přítomno i  
množství nadšených posluchačů z řad členů “Barnes  
Musical Society”.                       /Antonín Stáně/                                                                                                    
 

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                                                                    
 

Smetanovo klavírní trio rozeznělo 
Velehrad i zahradu 
Milovníkům české hudby z řad našich krajanů i britských 
sousedů londýnského Velehradu v Barnesu (viz.výše) vůbec  
nevadilo, že 26.června bylo pondělí, tedy den, kdy se  
obvykle na koncerty nechodí. Zaplněná Czerninova hala  
svědčila o tom, že Sukova, Dvořákova a Smetanova tria přitáhla na osm desítek zájemců a jejich skvělé provedení 
Smetanovým triem (Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle a Jan Páleníček – cello), jen potvrdilo věhlas tohoto 
globálně zcestovalého hudebního tělesa z Prahy (založeného už v roce 1934). Od zřetelně modernizujícího Suka, přes 
výrazněji klasické mollové tóniny Dumek Dvořáka, až po takřka triumfálního Smetanu, repertoár večera byl umně 
sestaven a postupně gradoval a nevadili ani ptáci, občas se v zahradě úsilovně snažící napodobit housle přes otevřená 
okna. Zkušenosti i virtuozita jednotlivých členů tria se slily ve virtuózním vystoupení a nadšení krajanů a zejména 
anglických hostí, nebralo konce. Takové ,,reklamy‘‘ českých dovedností je v každém směru – a nejen v hudbě – stále 
více zapotřebí, zvláště dnes, v době rychlého zapomínání evropského kulturního dědictví a našeho podílu na jeho 
vytváření během starších i novějších dějin kontinentu...  
 

Srdečné blahopřání k 98. narozeninám generálu Liškutínovi... 
23. srpna oslaví 98. narozeniny generál Miroslav Liškutín (povýšený konečně nedávno prezidenten Zemanem). Hrdina 
z řad stíhačů československé 312. stíhací perutě, který se proslavil ve vzdušných soubojích za války, zejména v roce 

1943 nad Dieppe (a záběry z jeho fotokulometu, dokumentující sestřely nepřítele, jsou často používanou ilustrací bojů 
RAF) se narodil 23.8.1919 v Jiříkovicích a žije léta s mladýni členy rodiny v domku v městě Fareham. Gratulujeme!!! 

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

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

 česko-britského univerzitného profesora psychológie Petra Hájka 

.                  v sobotu 30. septembra o 14tej hodine v sáli londýnského Velehradu,  

                                    39 Lonsdale Rd, SW13 9JP     
                      

           Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london. Priveďte priatielov a známých. 
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Prezident Zeman vyznamenal během  
návštěvy Londýna veterány 
 

Prezident Zeman vyznamenal 16. června během  
návštěvy Londýna pět našich veteránů. Po přijetí  
královnou prezident nejprve předal povýšení na  
generála bývalému stíhači 312.československé stíhací  
perutě Miroslavu Liškutínovi a pak medaile za  
statečnost plk.Rudolfu Čapkovi z 1.československé  
obrněné brigády, plk. Arnoštu Polákovi a gen.Ottovi  
Schwarzovi ze 311.československé bombardovací  
perutě, plk. Zbyšku Nečasovi-Pembertonovi z 68. noční  
perutě RAF (tvořené převážně čs. letci a s českým  
mottem ,,Vždy připraven‘‘) a už 103leté paní Anděle  
Haida, roz. Beníčkové, řidičce WAAF u našich perutí.  
Prezident pak položil věnec u pomníku Bitvy o Británii  
na nábřeží Temže nedaleko Parlamentu.                Nový generál Miroslav Liškutín, DFC, AFC, při předchozím vyznamenávání... 
 

Budeme vzpomínat na zemřelé v červenci a srpnu...  
O prázdninách budeme po vzpomínkách na naše věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje (přišli na Moravu roku 863) a Jana 
Husa (6.7.1415) opět vzpomínat na zemřelé naší komunity. Budou mezi nimi plk. Vladislav Halata z 311ky 
(22.7.1988), plk. Alexander Hess, první velitel 310ky (10.8.1981), spisovatel Jan Křesadlo (13.8.1995), pěvkyně a  

hudebnice Beryl Tučapská (14.8.2013), S/Ldr Karel Kuttelwascher, náš nejlepší stíhač s18 vítězstvími u 1.perutě 
(17.8.1959) a sgt Jan Kaucký, další stíhač z 310ky během Battle of Britain (23.8.1970).  
                               
 

ZPRÁVY Z DOMOVA 

Zemřel dirigent Jiří Bělohlávek 
Už po uzávěrce minulého čísla bylo oznámeno, že 31.května zemřel ve věku 71 let na rakovinu světoznámý český 
dirigent Jiří Bělohlávek. Jak napsal deník The Times, Bělohlávek patřil k těm dirigentům, kteří věří, že hudba musí 
otřásat podbřiškem, což se snažil prosazovat ve vedení četných orchestrů – od České filharmonie, přes Symfonický 
orchestr švédského rozhlasu, Pražskou filharmonii či Symfonický orchestr BBC a na mnohých turné – od Ameriky po 
Japonsko. Britové i krajané jej pak budou pamatovat i kvůli nezapomenutelným výkonům na posledních Proms. RIP. 
 

Štrajk u slovenského Volkswagenu skončil... 
Štrajk zamestnancov Volkswagenu, jednej z najväčších firiem na Slovensku, po šiestich dňoch skončil. Po 
desaťhodinovom rokovaní sa firma a odbory dohodli na novej kolektívnej zmluve. Platy zamestnancov sa teraz budú 
natrikrát dvíhať po 4,7 percenta do roku 2019, dvihnú sa aj tarifné triedy a pre všetkých sa uskutoční jednorázová 
platba/premia 500 eur k júlovej výplate. Okrem toho dostanú v rokoch 2018 a 2019 navyše jeden deň výplaty. Ako sa 
bude dvíhať produktivita, niebolo specifikované. 
 

Neobvyklé volební vyhlídky v ČR 
Nejnovější průzkum veřejného mínění agenturou STEM tvrdí, že volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,8 
procenta, následované KSČM s 12,7 procenty a ČSSD s 11,4 procenta. ODS by získala 9,6 procenta, lidovci 7,4 (ale se 
starosty by nepřekročila 10 procent), TOP 09 by získala 5,5 procent hlasů. Průzkum CVVM přisoudil ANO 34 procent, 
KSČM 14,5, ČSSD 12 a ODS 11 procent. Lidovci by získali 7,5 procenta a TOP 09 6,6 procenta. Jiné strany by se do 
sněmovny nedostaly. 
 

Uctění památky parašutistů z útoku na Heydricha 
Premiér Sobotka, ministři, primátorka Krnáčová, náčelník hlavního štábu gen.Bečvář a zhruba stometrový průvod 
občanů uctili 18.června u chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze památku parašutistů Kubiše, Gabčíka, 

Valčíka, Opálky, Hrubého, Bublíka a Švarce, kteří tam po útoku na Reichsprotektora Heydricha v kryptě zahynuli 
v boji s nacisty v roce 1942, tedy před 75ti roky. Na Karlově náměstí mezitím na dva dny vyrostl dobový stanový tábor 
československých letců a vojáků z Británie z Druhé světové války. Konaly se tam ukázky z výcviku parašutistů 
a výstava automobilů, motocyklů a děl našich ozbrojených sil v Británii.  

 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 
O  V Bratislave začala oprava cesty na Moste SNP a do konca augusta bude most prejazdný len v jednom jazdnom 

pruhe do Petržalky aj do centra. Bude to prvá rekonštrukcia mostu po 45 rokoch. Mostom v rannej špičke ním prejde 

4000 áut, výpadok vždy znamená obrovské kolóny a tak obyvatelia hlavného mesta sa musia pripraviť na dopravné 

zápchy, najme na moste Apollo aj na nábrežiach. O  Poslanecká sněmovna uctila památku účastníků bitvy našich 

legionářů u Zborova za První světové války. V usnesení se praví: „S hlubokou úctou a vděčností si připomínáme 1. a 2. 
červenec 1917 jako slavné dny naší historie. Oběti československých legionářů přinesly u Zborova velké vítězství a 
významně přispěly k uznání legitimity zahraničního odboje a našeho práva na sebeurčení. Činy legionářů by neměly 
být nikdy zapomenuty. Hrdinové u Zborova se zasloužili o stát.“ V červenci se má pod záštitou předsedy sněmovny 

Hamáčka uskutečnit národní pouť do Zborova, k mohyle poblíž obce Kalynivka.   O  V Praze se konalo už třetí 

setkání rómských studentů středních a vysokých škol v rámci akce Baruvas stipendijního programu organizace 
Romea. Dvacítka studentů se sjela z celé republiky k diskusi o zkušenostech ze studia a vzdělávání Rómu vůbec. Další 

informace o pokračování programu podá: renata.berkyova@romea.cz.    O   Opravy na prvních kilometrech plzeňské 

dálnice D5 a dvou přilehlých částech pražského okruhu D0 znesnadní o prázdninách a v září cestování českým i 
zahraničním řidičům na jihozápadě Prahy. Většina oprav ponechá v provozu jen jeden jízdní pás. 
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DUCHOVNÉ SLOVO 

Boh je dobrým Otcom a hovorí nám: „Nebojte sa!“ 

7. júna hovoril na Vatikánskom námestí na tradičnej generálnej audiencii pápež František  

o Božom otcovstve ako zdroji našej nádeje.  
 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 

V Ježišovej modlitbe bolo čosi fascinujúce, čosi až tak podmanivé, že jedného dňa ho jeho učeníci poprosili, aby ich s 

ňou oboznámil. Táto epizóda sa nachádza v Evanjeliu podľa Lukáša, ktorý bol spomedzi evanjelistov tým, kto najviac 

zdokumentoval tajomstvo modliaceho sa Krista - Pána, ktorý sa modlí. Ježišovi učeníci sú zasiahnutí skutočnosťou, že 

on, osobitne ráno a večer, sa uťahuje do samoty a „ponára sa“ do modlitby. A preto ho jedného dňa prosia, aby aj ich 

naučil modliť sa (porov. Lk 11,1). Vtedy práve im Ježiš odovzdáva modlitbu, ktorá sa stala kresťanskou modlitbou „par 

excellence“: Otčenáš. 

   Popravde, Lukáš nám v porovnaní s Matúšom podáva Ježišovu modlitbu v tak trochu skrátenej forme, ktorá sa 

začína jednoduchou invokáciou: «Otče» (v.2). Tu je zhrnuté celé tajomstvo kresťanskej modlitby, v tomto slove: mať 

odvahu nazývať Boha menom Otec. Potvrdzuje to aj liturgia, keď pri výzve ku spoločnému prednášaniu Ježišovej 

modlitby používa výraz «osmeľujeme sa povedať». 

   Veď nazývať Boha menom „Otec“ vôbec nie je samozrejmosťou. Viedlo by nás to skôr k používaniu vyšších titulov, 

ktoré sa nám zdajú byť úctivejšie voči jeho transcendencii. Naopak, to, že ho vzývame ako „Otca“, nás s ním stavia do 

vzťahu dôvery, ako dieťa, ktoré sa obracia na svojho otecka, vediac, že on ho miluje a stará sa oň. Toto je veľká 

revolúcia, ktorú kresťanstvo vtláča do náboženskej psychológie človeka. Tajomstvo Boha, ktoré nás vždy fascinuje a 

dáva nám cítiť sa maličkými, nás však už viac nedesí, negniavi, nenapĺňa úzkosťou. 

   Toto je revolučný obrat, ktorý je ťažko poňať našou ľudskou mysľou; až natoľko, že dokonca v príbehoch o 

zmŕtvychvstaní sa hovorí, že ženy po tom, ako videli prázdny hrob a anjela, «utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila 

hrôza a strach» (Mk 16,8). Avšak Ježiš nám zjavuje, že Boh je dobrým Otcom a hovorí nám: „Nebojte sa!“ 

   Pomyslime na podobenstvo o milosrdnom otcovi (porov. Lk 15,11-32). Ježiš rozpráva o istom otcovi, ktorý pre 

svojich synov vie byť jedine láskou. O otcovi, ktorý netrestá syna za jeho aroganciu, a ktorý je schopný dokonca zveriť 

mu jeho časť dedičstva a nechať ho odísť z domu. Boh je Otcom, hovorí Ježiš, avšak nie ľudským spôsobom, lebo na 

tomto svete neexistuje žiadny otec, ktorý by sa zachoval ako protagonista tohto podobenstva. Boh je Otcom spôsobom 

jemu vlastným: dobrým, nechrániacim sa pred slobodnými rozhodnutiami človeka, schopným vyjadrovať sa jedine 

formami slovesa „milovať“. 

   Keď sa rebelujúci syn po tom, ako všetko premrhal, konečne vracia do rodného domu, tento otec neaplikuje kritériá 

ľudskej spravodlivosti, no predovšetkým cíti potrebu odpustiť, a prostredníctvom svojho objatia dáva synovi 

porozumieť, že po celý ten dlhý čas jeho neprítomnosti mu chýbal, bolestne chýbal jeho otcovskej láske. Akým 

bezmedzným tajomstvom je Boh pestujúci takýto typ lásky voči svojim deťom! 

   Možno práve z tohto dôvodu sa apoštol Pavol, keď poukazuje na centrum kresťanského tajomstva, necíti na to, aby 

do gréčtiny preložil jedno slovo, ktoré Ježiš v aramejčine vyslovoval ako „abba“. Dvakrát sa sv. Pavol vo svojich listoch 

(porov. Rim 8,15; Gal 4,6) dotýka tejto témy a ponecháva toto slovo nepreložené, v tej istej forme, v akej sa objavilo na 

Ježišových perách, „abba“, ešte intímnejší výraz v porovnaní s výrazom „otec“, ktorý niektorí prekladajú ako „otecko, 

ocko“. 

   Drahí bratia a sestry, nikdy nie sme sami. Môžeme byť vzdialení, nevraživí, mohli by sme sa aj prehlasovať za 

„bezbožných“. Avšak evanjelium Ježiša Krista nám zjavuje, že Boh, ktorý nevie zostať bez nás, on nikdy nebude akýsi 

„Boh bez človeka“. On je ten, čo nevie zostať bez nás, a toto je jedno veľké tajomstvo! Boh nevie byť Bohom bez 

človeka: je to veľké tajomstvo! A táto istota je zdrojom našej nádeje, ktorú nachádzame uchovanú vo všetkých 

prosbách modlitby Otčenáš. 

   Keď potrebujeme pomoc, Ježiš nám nehovorí, aby sme rezignovali a uzavreli sa do seba, ale aby sme sa obrátili na 

Otca a prosili ho s dôverou. Všetky naše potreby, od tých najevidentnejších s dennodenných, ako sú jedlo, zdravie, 

práca, až po potrebu, aby nám bolo odpustené a potrebu opory počas pokušení, nie sú zrkadlom našej osamelosti: je 

tu naopak Otec, ktorý na nás vždy hľadí s láskou, a ktorý nás istotne neopúšťa. 

   Taraz mám pre vás jeden návrh: každý z nás má mnoho problémov a mnoho potrieb. Pomyslime trochu v tichu na 

tieto problémy a na tieto potreby. Pomyslime aj na Otca, na nášho Otca, ktorý nemôže byť bez nás, a ktorý v tejto 

chvíli na nás hľadí. A všetci sa spoločne s dôverou a nádejou modlime: „Otče náš, ktorý si na nebesiach...“ [spolu so 

zhromaždením]. Ďakujem.“                    /Preložila: Slovenská redakcia VR – Z internetových stránok TK KBS/ 

Pápež František predniesol aj osobitnú výzvu k pokračovaniu v spoločnom úsilí kresťanov, židov a moslimov za pokoj vo svete: 
„Zajtra o 13. hodine sa v rozličných krajinách obnovuje iniciatíva „Minúta za pokoj“, čiže chvíľka modlitby pri príležitosti výročia 
nášho spoločného stretnutia vo Vatikáne s izraelským prezidentom Peresom a palestínskym prezidentom Abbásom. V našej dobe 
je veľká potreba modlitby – kresťanov, židov a moslimov – za pokoj.“ 

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

                                     ,,Get to know you‘‘  

     12.července a 13.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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DOPISY ČTENÁŘŮ  

Hledá se babička... 
Omlouvam se, že píšu trochu "mimo". Mám téměř roční holčičku a 
žjeme v jižním Londýně s manželem, který je Angličan. Já jsem jediná,  
kdo na ní mluví česky a bojím se, aby si jazyk vůbec osvojila.  
    Nemáme zde rodinu, což mne velmi mrzí, protože moje nejhezčí  
vzpomínky na dětství jsou s babičkou. Tak jsem se rozhodla, že si  
zkusíme takovou babičku najít. Chtěla jsem se zeptat, jestli náhodou  
nevíte o někom žijícím v Londýně, kdo je třeba osamělý, nebo má rád  
děti a nemá vnoučata? My bychom se velmi rády s někým vídaly. 
    Moc děkuji za případné doporučení a omlouvam se, že píšu takto 
napřímo.Moje číslo je 07761-986387 a email:  
tereza.splichalova@gmail.com, tak kdyby se někdo našel, byla bych 

strašně vděčná. Bydlíme v SE London, Crystal Palace. 
Tereza 
 

Dopis z Prahy 

Nevítězství v Anglii... 
Laskavého čtenáře, který si občas přečte některý z dopisů  
Honzy Krátkého v tomto listu, jistě napadlo, že vinohradský  

psavec je zaujat pro systém demokracie v Anglii a vše co s ním  
souvisí. Toto zaujetí ještě zesílilo v nedávné době, pod vlivem  
očividného marasmu na domácí politické scéně.  
     Představte si tedy, do jakého duchovně-ideologického  
chaosu uvrhne takového člověka podivný výsledek zbytečných  
červnových parlamentních voleb ve Spojeném Království.  
     Středopravicová vládnoucí strana se solidní stávající většinou ve sněmovně (přesněji řečeno nová 
premiérka), si vynutí předčasné volby, neboť se jeví, že opozice se nalézá v beznadějné pozici, a že volby by 
měly stávající vládě znásobit většinu v parlamentu, a umožnit vést jednání o odchodu z Evropské Unie ze 
silnější pozice. Novopečená premiérka - s několika poradci, kteří nemají ánung jak to vidí výrazné osobnosti 
strany či obyčejní voliči - ukuchtí v tichosti volební program, který má narychlo vyřešit některé z dlouholetých 
finančních a sociálních problémů, ale který voličům strany ani moc nenabízí, ani moc neříká. Čas předvolební  
premiérka “využije” k sólo vystoupením, na které se mímo novinářů a kamer málokdo dostane. Na nich 
opakuje stále stejné fráze o síle a stabilitě.  
     Mezitím největší opoziční strana, která i přes svoji bolševickou proměnu (po tom, co přestala bránit 
“entrysmu” marxistů, trockistů a komunistů) stále vystupuje pod zavedenou značkou Labour Party, si nejen 
udržuje tradiční přízeň intelektuálů a manuálních pracovníků, ale získává mnoho mladých a nezkušených 
voličů. Naplno rozjede osvědčenou levicovou strategii, jednoduše vyjádřenou heslem SLÍBÍME COKOLIV. Zdá 
se, že největší odezvu má slib zrušení poplatků pro vysokoškolské studenty, kteří nyní tvoří polovinu 
příslušné věkové kategorie. Studenti, kteří tradičně na volby kašlou, jdou pak ve své většině k volbám - volit 
levici. Mimoto Labour Party slíbí zachovat finanční výhody pro důchodce, obecní nájemníky, nízceplacené 
zaměstnance a bůhví koho ještě. Labouristický vůdce Corbyn i jeho dvojka John McDonnell opakují jak štědří 
budou ke všem, s výjimkou těch nejbohatších pěti procent, kteří to všechno zaplatí.  
     Nejsem tak starý, abych si pamatoval první poválečné československé volby, ale vím, že takhle nějak to 
Gottwald zařídil v šestačtyřicátém.  
     V letošních britských volbách demokratická pravice (Konzervativci) nejen že svoji většinu neposílili, ale 
naopak absolutní většinu ve sněmovně ztratili. Zůstali však i nadále stranou s nejvíce poslanci (o 
šestapadesát mandátů víc, než získali labouristé přes všechny předvolební sliby). Také dostali, ze všech 
kandidujících stran zdaleka najvíce hlasů. (Co by za to dal Macron, Merkelová a jiní evropští potentáti, kdyby 
jim jejich volby podobnou většinu vynesly!) 
     Co mi dále připomělo československou poválečnou historii, bylo také dění po volbách. Labouristický 
vůdce Corbyn chtěl sestavovat vládu, přesto že ani teoretická spolupráce se všemi alespoň trochu levicovými 
stranami mu aritmeticky perlamentní většinu nedávala, a tak jeho souputník McDonnell vyzýval levicové 

přívržence aby vyšli do ulic za účelem převzetí moci. Když pak několik dnů po volbách došlo k tragickému 
požáru v Londýně - s mnoha ztrátami životů - muži v čele “nové Labour Party” se situace chopili jako 
příležitosti k rozdmýchávání třídního boje. Corbyn vyzval, aby ti, kteří ztratili bydlení, zabrali domy boháčů.     
S pomocí levicových médií se vedení Labouristické strany pokoušelo organizovat demonstrace, které měly 
ukázat hněv a zuřivost postižených vůči obecním zastupitelům i vládě. A uvnitř Labouristické skupiny v 
parlamentě, deklarovaní sociální demokraté, kteří vloni tvořili vnitrostranickou opozici proti Corbynovi a jeho 
klice, se nyní nabízeli na posty v Corbynově stínovém kabinetu.  
     V době, kdy toto píšu, začala jednání o odchodu Spojeného Království z EU a je jasné, že již tak obtížný 
problém (dohodnout se na novém vztahu mezi evropským superstátem a nově nezávislou Británií) se stal 
ještě obtížnějším. My tady na Vinohradech můžeme jenom držet palce, aby to v Anglii nakonec nedopadlo 
tak, jako tehdy v Československu.                                Srdečně zdraví Honza Krátký.  

***************************************************                          
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Neděle: 8.7. - pak zas až od 17.9.  

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

 



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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v červenci a srpnu 

o   8. července v 19.30 zahraje North London Symphonic Orchestra v St.James Church, St.James Lane, Muswell Hill, 

N10 3DB, pod taktovkou Roberta Maxe a se soloistkou Mathilde Milwidsky na housle, Dvořákův houslový koncert, 

Beethovenovu overturu k Fideliovi a Brucknerovu Symfonii č.4. Vstup: 15 a 12 liber. Info: http://www.nlso.org.uk 

o   13. července v 18.30 vystoupí v St.Katharine Cree, 86 Leadenhall Street, EC3A 3BP, Lloyd’s Choir pod taktovkou 

Jacquese Cohena s Janáčkovým Otčenášem a díly Kodályho. Info: http://www.lloydschoir.com 

o   15., 19., 21., 26., a 28.července v 18 hodin zahraje v Holland Park Theatre, Holland Pk., W8 6LU, City of London 

Sinfonia pod taktovkou Siana Edwardse a se sólisty Julia Sporsén, Peter Hoare, Anne Mason, Nicky Spence a 
dalšími Janáčkovu Káťu Kabanovou. Info: 0300 999 1000 a www.operahollandpark.com 

o   31. července v 19.30 uvede Arcola Theatre, 20 Ashwin Street, Dalston, E8 3DL Janáčkovu Lišku Bystroušku 

v rámci Grimeborn Festival. Představení budou pokračovat také 1., 3. a 4. srpna. V hlavních rolích: Camilla Farrant, 
Oliver Gibbs, Tim Langston, Beth Margaret-Taylor, Ashley Mercer a Alison Rose. Info: 020 7503 1646 a také 

http://www.arcolatheatre.com/grimeborn 

o   23.srpna v 19.30 vystoupí v Royal Albert Hall v rámci letošních BBC Proms The Hallé Orchestra s Dvořákovou 

Devátou (Novosvětskou) symfonií v E moll v multimediálním koncertu s vysvětlením pozadí vzniku tohoto díla 
moderátorem Gerardem McBurneyem. Info: 0845 401 5040 a https://www.bbc.co.uk/proms  

o     26.srpna v 19.30 uvedou BBC Singers a BBC Symphony Orchestra v Royal Albert Hall v rámci BBC Proms večer 

české hudby pod taktovkou Jakuba Hrůši. Koncert započne uvedením husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci a 
bude pokračovat Smetanovými symfonickými básněmi Tábor a Blaník, Polní mší Martinů, Dvořákovou Husitskou 
overturou, písní Husitů z Janáčkových Příhod pana Broučka a Sukovou Prahou. Info: 0845 401 5040 a také 

https://www.bbc.co.uk/proms. Nenechte si ujít tuto příležitost seznámit své britské přátele s českou hudbou. 

o    Pokud budete v Liverpoolu, až do 29.10. je ve Walker Art Gallery, William Brown St., výstava děl Alfonse Muchy! 

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

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 

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