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Říjnové reminiscence...   
Je tomu už 99 let, co na troskách Rakousko-Uherska 

po První světové válce vzniklo Československo. Snahy 

T.G.Masaryka, M.R.Štefánika a dalších ,,Mužů října‘‘ 

byly korunovány zařazením jejich požadavků mezi 

oněch 14 Wilsonových bodů kapitulace – zcela určitě i  

kvůli značně ceněné roli našich legií na bojištích války  

i v Rusku. Mezitím se doma Národní výbor s pomocí  

Sokolů a Skautů postaral o rychlé a hladké převzetí moci  

a Slováci se Martinskou deklarací připojili ke všeobecné 

euforii budování nového státu. Nelibost a dokonce  

odpor našich Němců, požadujících Deutschböhmen a 

Maďarů, vystoupivších pak vojensky pod Bélou Kúnem,  T.G.Masaryk a M.R.Štefánik, bez kterých by nebylo Československa 

se podařilo s přispěním armády nového státu překonat 

a mezitím se ujal role prezidenta TGM. Škoda, že generál Štefánik při návratu do vlasti zahynul v letecké nehodě, 

třeba by se vše vyvíjelo rychleji a lépe. I tak se nový stát rozvíjel velmi slibně a ve třicátých letech dosáhl páté 

nejvyšší životní úrovně v Evropě. Vlastenectví se podařilo za dvacet let první republiky zapustit pevné kořeny, čehož 

byla důkazem početná účast našich letců a vojáků bojujících na straně spojenců i Slovenské národní povstání.  

    O 99 let později je potěšitelné konstatovat, že oba následnické státy Československa se ekonomicky slibně vyvíjejí 

a co se týče přátelství mezi oběma národy, to podle všeho neustále roste k vzájemné spokojenosti. Jako bychom si 

uvědomovali, že i když dva menší státy mají menší vliv než jeden větší, potřebujeme se navzájem, zejména na pozadí 

rozbouřené Evropy. Je zajímavá třeba i skutečnost, že nedávný seriál o TGM v deníku Lidové noviny byl údajně velmi 

pozorně čten mladými generacemi, které se toho na toto téma asi nedozvěděly dost ve škole. 

    Jak se zájem o národní dějiny promítne ve výsledcích parlamentních voleb v ČR, to už je zjevně o něčem jiném, 

neboť budou určitě hrát roli nejrůznější domácí faktory, včetně občanské spokojenosti či občanského naštvání a obou 

je jistě dostatek. Včetně jak dobrých čísel o hospodářském růstu, tak špatných čísel o korupci ve státní správě a 

místních samosprávách. K těm zprávám, budícím i nadále občanské naštvání, patří třeba i známá a ostudná skutečnost, 

že ČR je až na neuvěřitelném 130. místě ve světě co se týče jednoduchosti stavebních povolení, neb do nich chtějí i 

nadále mluvit byrokraté hned pěti ministerstev. Možná by se hodilo požádat sousední země o radu a pomoc... 

    Co se pak týče našich londýnských záležitostí a zájmu o život komunity, je velice nadějné, že obě zářijové akce na 

Velehradě v Barnes, tedy večer hudby skladatele Karla Janovického, stejně jako Svatováclavskou slavnost, navštívilo 

nezvyklé množství krajanů a Svatováclavskou údajně až 120 osob, včetně dětí a tak je potěšitelný nejen zájem krajanů 

všeobecně, ale i viditelné omlazování komunity. Jen tak dál!  Radostná je pak i zpráva Stop Press na str.5!!! /jn/              

*************************************************** 
                           Svaz Letců Svobodného Československa  
                     spolu s vojenskými přidělenci České republiky a Slovenské republiky  
                             

                                                  zve srdečně krajany na  

                        pietní vzpomínku na naše hrdiny o 99. výročí vzniku Československa  
                           

                           v neděli 29. října ve 14 hodin  
                            v československé části Brookwoodského hřbitova  

                               

                              (blízko železniční stanice Brookwood, Surrey. South West Railway vlaky z Clapham Junction    

                                               Station ve 12.23 a 13.23, doba jízdy 35 minut) 
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SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE 

Poděkování všem... 
Správní rada londýnského Velehradu děkuje všem, kteří  
přišli a spolu s námi si připomněli světce a patrona České  
země, sv. Václava. Prezentován byl závěr prvního  
československého historického filmu o sv. Václavu z roku  
1929. Z úst otce Řehoře z Mariánských Lázní a zástupce  
velvyslance ČR Jana Brunnera zazněla slova o budování  
svatováclavského kultu, důležitosti svátku pro náš národ a  
jeho duchovním významu. Krajané si společně zazpívali  
lidové písně a děti si pod vedením Blanky a Michaely  
připravily krásné, tematické rekvizity, které představily za  
zpěvu sboru Velehrad. Děkujeme učitelkám Blance a Míše  
za program pro děti, členům sboru, Lukášovi za klavírní  
doprovod, Růženě, Lole, Mirce a Martě za výborné koláče a  
studentům Leoně a Jakubovi za pomoc během odpoledne.  
Počasí přálo a tak se nás sešlo opravdu hodně (s dětmi cca  
120). Mnozí byli na Velehradě už mnohokrát, mnozí přišli  
poprvé. Těšíme se na další setkání s krajany na Velehradě. 
 

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA 
Rekordní Svatováclavská 
Jak je zřejmé z poděkování správní rady Velehradu, čtvrtá 
zářijová neděle přinesla Londýnu slunečné odpoledne, což  
snad podstatně přispělo k opravdu rekordní návštěvnosti  
letošní Svatováclavské a více než stovka krajanů se jen  
těžko směstnala na terasu zahrady komplexu v Barnes za  
účelem občerstvení a povídání s přáteli po úvodních        Nahoře: Záběry z koncertu hudby Karla Janovického (viz zpráva str. 3) a dole 

projevech a promítnutí ukázky z prvorepublikového filmu   skupina návštěvníků akce Open House a otec Řehoř během soukromé mše 
o sv. Václavu v sále (viz fotoreportáž na str. 3).  

   Zahájení slavnosti přivítáním přítomných v sále provedl  
člen správní rady ing. Antonín Stáně a pak pohovořili o sv. 
Václavu z historického i církevního hlediska zástupce  
velvyslance ČR Jan Brunner (takto povoláním historik) a  
otec Řehoř z Mariánských lázní, který toho dne po poledni  
sloužil v Espinoza Room soukromou mši, oba znalci  
svatováclavské problematiky. 
   Po středověké písni zazpívané částí velehradského sboru  
už následovalo zmíněné občerstvení v zahradě a po něm 
pak další hudební vložky a lidové písně a navíc pěkné  
dětské představení s klavírním doprovodem. Smích a  
veselí družné zábavy pak naznačovaly, co pak potvrdili i      

pamětníci, že tato Svatováclavská patřila k nejvydařenějším. 
 

Budovy Velehradu součástí projektu 
,,živé architektury‘‘ Open House 
Ve dnech 16. a 17. září byly budovy Velehradu v rámci 
projektu Open House, který upozorňuje britskou veřejnost 
na nová díla architektury, která oživují a zkrášlují Londýn 
coby ,,město pro jeho obyvatele‘‘, zpřístupněny veřejnosti. 
Podle architektů firmy IBLA (Inglis Badarshi Loddo), kteří 
přestavbu budov, včetně obnovy historického jádra i  
modernizace navrhli, bylo zařazení do projektu skvělým 
počinem, neb budovy přišlo navštívit několik stovek 
obdivovatelů architektury a budovám věnoval místo i  
průvodce stovkami budov projektu v Architects Journal .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

                        Mgr. Jana Jůna 

         Po stopách prvních Přemyslovců – mýty, legendy a fakta  

                           ve světle dějin i nových výzkumů 

.           v sobotu 21. októbra o 14tej hodine v Čs. národnom dome, 74 West End Lane, NW6       
     

      Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london  
                                                               Priveďte priatielov a známých. 
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Hudba Karla Janovického ,,hřála na duši‘‘ 
Osobu, či spíše osobnost Karla Janovického, hudebníka 
a dlouholetého pracovníka čsl.sekce BBC, není třeba  
blíže krajanské obci ve Spojeném královstvi představovat. 
Stojí jen snad za zmínku, že po odchodu D.Vineyho byl  
do funkce vedoucího čsl.oddělení BBC jmenován pravě  
on. V knize Volá Londýn čteme, že “nebyl to výběr  
náhodný‘‘. ,,Plzeňský rodák Karel Janovický byl skutečný 
fenomén, politický uprchlík v r.1949, věnoval se hudbě,  
studoval na Surrey College of Music a promoval na Royal 
College of Music“. 
    O těchto a jiných kapitolách z pohnutého života  
našeho velkého krajana jsme se měli možnost dozvědět  
během hudebního odpoledne s ním v prostorách  
londýnského Velehradu v neděli 10. září, uspořádaného  
známou a zasloužilou Dvořákovou společností, v jeho  
rozhovoru s Terry Heardem. Setkání s Janovickým bylo  
samozřejmě doplněno skvělým programem ukázek jeho 
hudební tvorby z cyklu „Rainsongs“, za klavírního  
doprovodu Joan Taylor a sólistky Lesley-Jane Rogers  
(viz foto, str.2). Zájemci o hudbu Karla Janovickeho si  

mohou CD nahrávky zakoupit u The Dvořák Society.  

Skutečně velmi vydařené a pěkné setkání, skvělé  
hudební odpoledne. /JM/ 
 

Budeme vzpomínat na zemřelé v říjnu  
Budou mezi nimi hrdinové z Bitvy o Británii S/Ldr Hugo 

Hrbáček ze 310ky (5.10.1982) a Josef František, náš  
nejlepší pilot a dlouho i vůbec nejlepší stíhač BoB se 17 
sestřely nepřítele za tři týdny. Létal coby pilot-host se 
slavnou polskou 303., vůbec nejlepší perutí RAF celé  
Bitvy (7.10.1940). Dále vzpomeneme dalšího esa našich 
perutí RAF, generála Miroslava Mansfelda DSO, DFC,  
AFC, který skoroval se 111. perutí a pak nejvíce s naší 
68. noční s českým mottem a více než polovinou (letka) 
našich pilotů. Byl při návštěvě královny matky Alžběty  
u perutě, když navrhla, ať si Češi dají sovu do znaku a  
zahrála si s piloty shove-a-penny (22.10.1991). Ve stejný 
den vzpomeneme odchodu fyzika a ekonoma dr. Pavla  
Pinkavy, syna naší aktivní dr. Evy Pinkavové. Dále pak 
vzpomeneme úmrtí velitele čs. letectva v Británii, Air     Momentky ze Svatováclavské na Velehradě v Barnes: Pěvecký sbor, občerstvení a 
Marshalla Karla Janouška KCB. (Když jsem jej se        zábava v zahradě, Láďa Potůček preluduje, veselé ,,grácie‘‘ a dětské představení 
strýcem po propuštění z Jáchymovských uranových  
dolů potkal někdy v šedesátých letech, zvedl nohavice a  

ukázal fialové nohy od záření) (27.10.1971). Nakonec     
vzpomeneme S/Ldr, generála Marcela Ludikara z čs.  
311. bombardovací perutě, který se podílel na potopení  
lodi Altesrufer, našim liberátorem (31.10.2003).  

o Dozvídáme se také, že paní Halatová, 90tiletá vdova po  

letci z bombardovací 311ky, je bohužel v nemocnici. 
 

KRÁTCE Z DOMOVA 
o  Slovenská vládná koalícia sa dohodla na novom  

sociálnom balíčku, ktorý má obsahovať navrhnuté  
patrenia od všetkých troch strán a premiér Robert Fico  
zdôraznil, že opatrenia – napríklad zavedení 13. platu  
(po dvoch odpracovaných rokoch) a 14. platu (po štyroch 

rokoch) -- sú už zahrnuté vo ,,vyrovnanom‘‘ rozpočte na  

rok 2018 s deficitom len 0,83 percenta. O  Parlamentní volby v ČR se budou konat už za tři týdny, 20. a 21. října a 

kandidáty postavilo 31 stran a hnutí. Největší šance mají opět hnutí Ano, sociální demokraté, lidovci a komunisté... 
 

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

                                     ,,Get to know you‘‘  

            11.října od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6 
                                     

  Předběžně upozorňujeme i na blížící se Výroční večeři BCSA 17.11. v hotelu Radisson Blu Edwardian. Nezapomeňte si zajistit místa! 
 

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

Nemilujme slovami, ale skutkami 
 

Posolstvo pápeža Františka k 1. svetovému dňu chudobných 
 

Nezabúdajme, že pre Kristových učeníkov je chudoba predovšetkým povolaním nasledovať  
chudobného Krista. Je cestou za ním a s ním, cestou vedúcou k blahoslavenstvám nebeského  
kráľovstva (porov. Mt 5, 3; Lk 6, 20). Chudoba značí pokorné srdce, ktoré si uvedomuje, že sme len obmedzené a 
hriešne stvorenia, a tak odolávame pokušeniu všemohúcnosti, ktorá vzbudzuje ilúziu nesmrteľnosti. Chudoba je 
postoj srdca, ktorý nám bráni považovať peniaze, kariéru či luxus za ciele života a podmienku nášho šťastia. Je to 
najmä chudoba, ktorá vytvára podmienky, aby sme napriek vlastným obmedzeniam, dôverujúc v Božiu blízkosť a 
nesení jeho milosťou, slobodne prijali osobnú i spoločenskú zodpovednosť. Takto chápaná chudoba je mierou, ktorá 
nám umožňuje posudzovať správnosť zaobchádzania s materiálnymi dobrami a tiež prežívať naše vzťahy a city 
nesebecky a bez majetníckeho postoja (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 25 – 45). 
    Preto nasledujme príklad sv. Františka, svedka pravej chudoby. Práve preto, že on stále upieral oči na Krista, 
dokázal ho spoznať a slúžiť mu v chudobných. Ak teda chceme skutočne prispieť k zmene dejín, tak musíme počúvať 
volanie chudobných a snažiť sa ich pozdvihnúť z okraja spoločnosti. Zároveň pripomínam chudobným, ktorí žijú v 
našich mestách a spoločenstvách, aby nestrácali zmysel pre evanjeliovú chudobu, ktorou je ich život poznačený.                 
Uvedomujeme si, že v súčasnom svete je veľmi ťažké jasne identifikovať chudobu. A predsa nás chudoba denne vyzýva 
prostredníctvom tisícok tvárí poznačených bolesťou, vylúčením, zneužívaním, násilím, mučením a väznením, vojnou, 
zbavením slobody a dôstojnosti, nevedomosťou a analfabetizmom, nedostatkom zdravotnej starostlivosti, 
nezamestnanosťou, obchodom s ľuďmi a otroctvom, exilom, biedou a nútenou migráciou. Chudoba má tvár žien, 

mužov a detí, ktorí sú kvôli podlým záujmom vykorisťovaní a udupávaní zvrátenou logikou moci a peňazí. Aký 
dojímavý a nikdy neukončený zoznam sme nútení zostaviť, keď ide o chudobu, ovocie sociálnej nespravodlivosti a tiež 
morálnej biedy, žiadostivosti niektorých a všeobecnej ľahostajnosti!                                                                 

    Pokým sa v súčasnosti, žiaľ, čoraz väčšmi objavuje nehanebné bohatstvo, ktoré sa hromadí v rukách niekoľkých 
privilegovaných a ktoré je nezriedka sprevádzané nelegálnymi aktivitami a urážlivým vykorisťovaním ľudskej 
dôstojnosti, pohoršujúce je šírenie chudoby vo veľkých častiach spoločnosti po celom svete. Zoči-voči tomuto vývoju 
nemožno ostať ľahostajnými a už vôbec nie rezignovať. Na chudobu, ktorá zháša podnikavého ducha mnohých 
mladých a bráni im nájsť si zamestnanie; na chudobu, ktorá uspáva zmysel pre zodpovednosť a vedie k zvaľovaniu 
zodpovednosti na iných a snahám o korupciu; na chudobu, ktorá otravuje zdroje spoluúčasti a necháva malý priestor 
pre profesionalitu, čím znižuje zásluhy tých, čo pracujú a produkujú; na všetky tieto situácie treba odpovedať novou 
víziou života a spoločnosti. 
   Všetci títo chudobní – ako rád pripomínal blahoslavený Pavol VI. – patria do Cirkvi podľa „evanjeliového práva“ 
(Príhovor pri otvorení II. sesie II. vatikánskeho koncilu, 29. septembra 1963) a ich existencia nás zaväzuje k 
základnému rozhodnutiu (optio fundamentalis) v ich prospech. Preto sú blahoslavené ruky, ktoré sa otvárajú, aby 
prijali chudobných a pomohli im: sú to ruky prinášajúce nádej. Blahoslavené sú ruky, ktoré prekonávajú bariéry 
kultúr, náboženstiev a národností, čím lejú olej útechy na rany ľudstva. Blahoslavené sú ruky, ktoré sa otvárajú bez 
nároku na protislužbu, bez nejakého „ak“, „ale“ či „azda“: vďaka im zostupuje na bratov Božie požehnanie! 
    Na záver Svätého roku milosrdenstva som sa rozhodol ponúknuť Cirkvi Svetový deň chudobných, aby sa 
kresťanské spoločenstvá na celom svete stávali čoraz viac a čoraz lepšie konkrétnym znakom Kristovej lásky k tým 
najmenším a najnúdznejším. Chcel by som, aby sa tento deň pripojil k ostatným svetovým dňom, ustanoveným mojimi 
predchodcami, ktorých slávenie sa už v živote našich spoločenstiev stalo tradíciou. Celkový obraz týchto slávení totiž 
dopĺňa o hlboký evanjeliový prvok: Ježišovu prednostnú lásku k chudobným. Želám si, aby sa kresťanské 
spoločenstvá počas týždňa, ktorý predchádza Svetovému dňu chudobných – ktorý sa toho roku bude sláviť 19. 
novembra na 33. nedeľu v Cezročnom období – usilovali vytvoriť viaceré príležitosti na stretnutie a priateľstvo, 
solidaritu a konkrétnu pomoc. Potom by mohli pozvať chudobných a dobrovoľníkov, aby sa v túto nedeľu spoločne 
zúčastnili na slávení Eucharistie a tak umožnili na nasledujúcu nedeľu ešte opravdivejšie sláviť sviatok nášho Pána 
Ježiša Krista, Kráľa vesmíru. Význam Kristovho kraľovania sa totiž naplno zjavuje práve na Golgote, kde Nevinný, 
pribitý na kríž, chudobný, nahý a zbavený všetkého, stelesňuje a odhaľuje plnosť Božej lásky. Jeho úplná oddanosť 
Otcovi nielenže je vyjadrená jeho totálnou chudobou, ale zjavuje aj silu tejto Lásky, ktorá ho vzkriesi k novému životu.  
    Ak v našom susedstve žijú chudobní hľadajúci ochranu a pomoc, priblížme sa k nim v túto nedeľu: to bude ten 

najvhodnejší okamih pre stretnutie s Bohom, ktorého hľadáme. Pozvime ich ako privilegovaných hostí k nášmu stolu, 
podľa učenia Písma (porov. Gn 18, 3 – 5; Hebr 13, 2); môžeme sa stať učiteľmi, ktorí im pomôžu ešte dôslednejšie 
prežívať ich vieru. Prostredníctvom svojej dôvery a ochoty prijať pomoc nám striedmym a často radostným spôsobom 
ukazujú, aké dôležité je sústrediť sa len na to, čo je podstatné, a odovzdať sa do Otcovej prozreteľnosti. 
    Základom mnohých konkrétnych iniciatív, ktoré je možné počas tohto svetového dňa zorganizovať, nech je vždy 

modlitba. Nezabúdajme, že Otče náš je modlitba chudobných. Prosba o chlieb totiž vyjadruje našu odovzdanosť Bohu, 
pokiaľ ide o naše základné životné potreby. To, čo nás Ježiš touto modlitbou naučil, je vyjadrené a zhrnuté vo volaní 
tých, ktorí trpia v dôsledku životných neistôt a nedostatku potrebných vecí. Učeníkom, ktorí žiadali Ježiša, aby ich 
naučil modliť sa, odpovedal slovami chudobných, ktorí sa obracajú na jediného Otca, v ktorom sme si všetci bratmi a 
sestrami. Otče náš je modlitba, ktorá sa vyjadruje v množnom čísle: chlieb, ktorý si žiadame, je „náš“, a to zahŕňa 
vzájomné delenie, spoločnú účasť a zodpovednosť. V tejto modlitbe všetci priznávame potrebu prekonať každú formu 
egoizmu, aby sme sa priblížili k radosti vzájomného prijatia. 
    Prosím vás, bratia biskupi, kňazi a diakoni – ktorých povolaním je misia na pomoc chudobným – spolu so 
zasvätenými osobami, združeniami, hnutiami a dobrovoľníkmi, aby ste pomohli vytvoriť zo slávenia Svetového dňa 
chudobných tradíciu, ktorá konkrétne prispeje k evanjelizácii súčasného sveta. Tento nový svetový deň nech sa stane 
silným apelom na naše svedomie ako veriacich, aby v nás vzrástlo presvedčenie, že ak sa delíme s chudobnými, 
umožní nám to hlbšie pochopiť pravdu evanjelia. Chudobní nie sú problémom: sú zdrojom, z ktorého máme čerpať, 
aby sme vedeli prijať a prežívať podstatu evanjelia./čiast.skrátené/ Preklad: Slovenská redakcia VR Zo stránok TK KBS 
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DOPIS Z PRAHY 

Marxismus po stopadesáti letech 
Kromě nezbytných předmětů, jako je třeba matematika a statika, jsme v každém ročníku měli vždy také 
jeden předmět politický, počínaje  “Dějinami KSČ” v prváku. S výjimkou ročníku posledního - pátého. Tam už 
vedle dřeni na státnice a psaní diplomky nezbýval na hlouposti čas. Možná, že to bylo i proto, že soudruzi 
tušili, že páťáci jsou už příliš protřelí a cyničtí, než aby bez námitek strpěli vymývání svých mozků. V 
osmašedesátém toto pochopitelně platilo dvojnásob.  
     Naše politická příprava tedy končila ve čtvrtém ročníku, kde pro nás byl připraven předmět “Úvod do 
filozofie marxismu-leninismu”. Bylo známým zvykem studentů tento předmět ignorovat, a tak ani z našeho 

ročníku nikdo tyto přednášky a semináře nenavštěvoval. To ovšem působilo starosti docentovi z katedry 
marxismu-meninismu, který nás v této vědě měl školit. Jistě i proto, že kdyby došlo na vedení, že svůj 
nezanedbatelný plat pobírá za nic, mohl by mít průšvih. Vyřešil to tak, že koncem semestru jednou přišel do 
posluchárny v okamžiku, kdy skončila přednáška z dynamiky a učinil nám nabídku, kterou nešlo odmítnout. 
     Řekl, že nás nechce obtěžovat víc než je nutné. Ale, že k úspěšnému ukončení ročníku potřebujeme také 
zápočet z jeho předmětu. Že tedy příští středu odpoledne odpřednáší dvě hodiny marx-leninismu a na místě 
zapíše všem přítomným do indexu příslušný zápočet. Zápočet jsme vskutku potřebovali, a tak jsme tedy 
příští středu přinesli indexy a vyslechli dvouhodinové shrnutí marxleninismu.  
     Vzpomněl jsem si na tuto epizodu, když články v tisku nedávno připomínaly, že uplynulo stopadesát let 
od vydání Marxova Kapitálu.  
     Já i převážná většina mých současníků jsme nad marxismem zlomili hůl velmi brzy. 
Ovlivnila nás pochopitelně zkušenost života v zemi, kde vládnoucí socialismus byl - nebo alespoň tvrdil že je - 
praktickou aplikací marxleninské theorie. Vedle toho k nám doléhaly ozvěny z rozličných zemí, které této 
ideologii podlehly. Vždy a bez výjimky v těchto zemích docházelo nejen k ubývání vlivu obyčejných lidí na 
řízení společnosti (jedním slovem: ke ztrátě demokracie - pokud tedy tam kdy jaká byla), ale i k zbídačení 
širokých vrstev obyvatelstva. V horším případě, třeba v Rusku nebo v Číně, i k masovému zabíjení lidí.   

     Severní Korea, Venezuela, nebo Kuba jsou jasnými odstrašujícími příklady marxismu v praxi i dnes.  
     Nyní už vyrostla u nás i jinde na Západě celá generace lidí, kteři přímou zkušenost života v reálném 
socialismu nemají, a to, co se odehrává kdesi v Jižní Americe nebo v Asii k nim příliš nedoléhá, případně to 
vnímají jen jako další televizní horor.  
     Přirozeným během věci se reprezentanti této šťastné generace postupně dostávají k pákám moci. Až na 
malé výjimky o nich nelze říct, že by levicovou propagandu “žrali”, ale spíš jim chybí protilátky, které v nás 
vypěstovala každodenní konfrontace s totalitním systémem.  
     Moje obava je, že pod vedením těchto milých lidiček se dědictví svobody a demokracie postupně rozpustí 
v moři populismu, pokrytectví, prospěchářstvi, politické korektnosti a všech dalších - ne vždy nových – 
nemocí naší doby.    
     Neříkejte potom, že vás nevaroval Honza Krátký 
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 Neděle: 1., 8.,15., 22. a 29.10  

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

 

STOP PRESS   STOP PRESS    STOP PRESS 

Medaile Jana Masaryka ,,motorům‘‘ velehradského týmu! 
Velvyslanec ČR Libor Sečka udělil ,,motorům‘‘ velehradské 

správní rady ing. Antonínu Stáně a výkonné tajemnici týmu 

Ludmile Stáně Čestné medaile Jana Masaryka za vynikající 

zásluhy o rozvoj vzájemných vztahů mezi Spojeným 

královstvím a Českou republikou. Mezi dalšími krajany takto  

v předvečer státního svátku vyznamenanými byli Lady Milena 

Grenfell-Baines z Holocaust Memorial Day Trust, skladatel 

Karel Janovický, podnikatel Vladislav Horňan, malíř Alex 

Sádlo, obchodník pan Jelínek, klenotník pan Nagl, honorární 

konzul z Belfastu pan Mládek a další význační krajané.          

                                              Podrobnosti s                                                                                         

                                              radostí             

                                              přineseme                                                    

                                              v příštím čísle a            

                                              pro tentokrát           

                                              všem          

                                              vyznamenaným         

                                              a hlavně našim    

                                              ,,motorům‘‘   

                                              správní rady     

                                              srdečně   

                                              blahopřejeme!!!  



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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v říjnu 

o   6. října v 19.30 vystoupí v Amaryllis Fleming Concert Hall, Royal College of Music, Prince Consort Road, London 

SW7 2BS Marmen Quartet s Janáčkovou Kreutzerovou sonátou (Smyčcový kvartet č.1) a díly Haydna a Brahmse. Info: 

020 7591 4314 a www.rcm.ac.uk 

o   8. října v 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall, Southbank, Philharmonia Orchestra pod taktovkou Jakuba Hrůši a 

se sólistkou Hillary Hahn. Na programu bude Dvořákův Houslový koncert a kompletní Smetanova Má vlast. 
Informace: 020 3879 9555 a www.southbankcentre.co.uk 

o   22. října v 11.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, W1U 2BP Wihanův kvartet s programem 

Dvořákův Smyčcový kvartet č.11 v C dur a skladba J.A.Mozarta. Info: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk 

o   Také 22. října v 18.30 vystoupí v King’s Place, 90 York Way, N1 9AG Albion Quartet s Dvořákovým Smyčcovým 

kvartetem v E a díly Schuberta a Maconchyho. Info: 020 7520 1490 a www.kingsplace.co.uk. 

o    29. října v 18.30 vystoupí v Conway Hall, 25 Red Lion Square, WC1R 4RL Sacconi Quartet s Janáčkovým 

Smyčcovým kvartetem č.2 ,,Intimní listy‘‘ a s Dvořákovým Smyčcovým kvartetem č.13 v G dur a skladbou Haydna. 
Info: 0207 405 1818 a www.conwayhall.org.uk 

o    České centrum Londýn upozorňuje, že nejnovější říjnové vydání časopisu Songlines (#131) obsahuje zdarma 

bonusové CD současné české hudební scény ovlivněné lidovou hudbou se 17 skladbami. CD představuje mnohé z 
předních umělců včetně Ivy Bittové & C ̌ikori, Jiřího Pavlicy & Hradišťanu nebo Clarinet Factory. Info: 

http://www.songlines.co.uk/world-music-news/2017/08/czech-music-at-the-heart-of-the-bonfire-bonus-cd/ 
České centrum zároveň upozorňuje, že hledá učitele pro sobotní Českou školu bez hranic (kontakt níže). 

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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