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Říjnové reminiscence... 
Zatímco stále oslavujeme s Brity 75. výročí Bitvy o Británii (která oficiálně 

skončila na konci října 1940), přesouvají se dějinné úvahy k našemu 

říjnovému výročí. Ano, 28.říjen 1918 už nyní patří k těm událostem, které 

nyní těžko kdo pamatuje, neboť těch více než stoletých, kteří by to alespoň 

jako děti prožily, je už dnes velmi poskrovnu, i když to ty následující generace 

najednou velmi překvapuje. Dávno už utichly spory o to, kdo se více o vznik 

Československa tehdy zasloužil, tedy zda zahraniční či domácí odboj, naše 

legie, nebo vlastně americký prezident Wilson, jehož 14 bodů ultimata  

příměří muselo skomírající Rakousko-Uhersko příjmout. Je sice pravda, že 

Wilsonovi nutnost rozpadu soustátí a vzniku samostatných zemí v jejich 

historických hranicích, včetně zemí koruny české a Slovenska, tehdy 

údajně několikrát připomínal T.G.Masaryk, ale bez početných čs. legií v  

Rusku, Itálii a Francii, by Masarykovo přesvědčování asi nebylo úspěšné.  

Stejně tak by bylo zjevně mnohem těžší převzetí vlády ,,muži 28.října‘‘ ve  

vlasti a následná porážka snah sudetských Němců o vytvoření ,Deutschböhmen‘ 

či vojenského odporu tzv. Maďarské republiky rad na východě Slovenska. Ano,  

to vše tehdy bylo u kolébky Československa a je to asi nejlépe takto dnes  

vysvětlovat novým generacím. Jak my víme už z vyprávění pamětníků či z  

hodin dějepisu, byl to stát velmi úspěšný – a co do životní úrovně pátý nejlepší  

v Evropě -- i přesto, že mu byly dány do vínku některé nešťastné atributy, které  

pak přispěly k jeho konci v roce 1938 a o rok později, a také k jeho totalizaci  

komunisty po puči v roce 1948 a k rozpadu v roce 1992. Třeba nešťastná  

čechoslovakistická idea jednoho národa, či nedůsledné řešení postavení Němců   MYSLETE NA CHORÁL!   

v pohraničí. Na druhé straně je faktem, že z českých zemí proudila na Slovensko významná hospodářská pomoc, která 

jej pomohla postavit na nohy po maďarském zanedbávání po řadu století. Vznik nacismu u sousedů v Německu a 

Hitlerova rozpínavost postavily pak Československo do nezáviděníhodné situace a když došlo k Mnichovu, bylo by po 

možném odmítnutí okleštění země a vojenském odporu určitě považováno za vinníka předčasného rozpoutání války, 

když na ni spojenci nebyli ještě připraveni. Ona dějinná ,,kdyby‘‘ budou bavit historiky i nadále, avšak nynější situace, 

kdy se ČR i Slovensko těší velmi dobrým vztahům a opětnému sbližování je velmi potěšitelná. Proto když společně 

vzpomínáme 28. října či padlých Čechů a Slováků v Brookwoodu, cítíme, jak blízko k sobě stále máme. /jn/ 

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

     SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST 

  4. října 2015  

                  Slavnostní českou mši v kapli kláštera Maria Assumpta ve 14 hodin bude              

                  sloužit Otec Vojtěch Eliáš z Prahy a po ní vedle v Heythrop College, Marie 

                  Eugenie Room, oslaví komunita od 15.30 do 17.30 svátek sv. Václava 

                   

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

Na slavnosti vystoupí hudební skupina Trio Duende (Petra Ester Kahle, Sarah Alvarez Alba a Camino Carrión) 
     
 Kvůli zajištění míst prosí správní rada o potvrzení účasti e-mailem na: info@velehrad.org.uk či textujte na 07500 804 510  

Tradiční české mše v kapli Maria Assumpta budou v říjnu/listopadu vždy 1. a 3. neděli ve 14hod 
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                                                                           

Dvě skvělé zářijové události  
nadchly krajany  
Nestává se tak často, aby si známí ještě dlouho po tom, či  
onom představení, přednášce či oslavě sdělovali dojmy a  
hýřili nadšením. Uplynulý měsíc se to však stalo hned  
dvakrát. Nejdříve krajany zaujal skvělý koncert Dvořákova 
klavírního kvarteta (Jan Žďánský, Jana Vonášková-Nováková, 
Slávka Vernerová-Pěčochová a Petr Verner) v sále slovenského  
velvyslanectví 16.září, který zorganizovala Dvořákova  
Společnost spolu s charitou londýnského Velehradu.  
Všechny tři klavírní kvartety (Dvořák a Mahler) se vyznačovaly  
sehranou virtuozitou, které často nedosahují ani známé 
orchestry či jiná uznávaná hudební tělesa a kvartet hrál podle 

účastníků ,,naplno a s viditelně prožívaným zaujetím‘‘. Bravo! 
    Stejně tak se Londýnem nesly superlativy po vynikajícím 
vzpomínkovém večeru na spisovatele Jana Křesadla,  
občanským jménem dra. Václava Pinkavy v témže sále 24.září. 
Večer se konal u příležitosti 20. výročí skonu spisovatele a 
pásmo ukázek jeho prózy, hudby a umění bylo sehraně  

prezentováno rodinou a přáteli autora. Byl tak slavnostně 
pokřtěn i nový překlad Křesadlova románu Mrchopěvci, který  
vydává nakladatelství Jantar Michaela Tata. Zasloužené ovace 
si ,,vysloužil‘‘ sbor Longmynds Choir, tvořený členy rodiny i 
přáteli (viz foto). Jen více takových večerů!!!  
 

Poslední oslava státního svátku    

v sále českého velvyslanectví 
Poslední akce v sále velvyslanectví České republiky se konala 
28. září na svátek sv. Václava a zároveň jako tradiční 
připomínka 28. října, tedy výročí vzniku Československa,  
vlastně o měsíc dřív než obvykle. Podle Charge d’affaires  
dr. Antonína Hradílka, který přednesl projev, budova z roku 
1968 potřebuje nutně generální opravu a ta potrvá rok a půl,  
či možná až dva roky. Většina prostor, včetně např unikátního 
kinosálu v suterénu, kam zatéká voda, je tak zchátralá, že 
budově hrozily strukturální problémy. Práce začnou už tento  

měsíc a tak je nutné řadu částí budovy co nejrychleji  
vyklidit. Po dobu rekonstrukce bude na různé kulturní akce k  
dispozici sál přilehlého velvyslanectví Slovenska, kde se díky   Dvořákúv klavírní kvartet v akci v sále velvyslanectví SR a sbor  
velkorysosti velvyslance Ľubomira Reháka a diplomatického    Longmynds Choir na Křesadlovském večeru tamtéž. Dole pak 
sboru už podobné akce (viz koncert výše) začaly konat...        Charge d‘affaires dr. Antonín Hradílek při projevu na oslavě                             
                                                                         státního svátku v sále českého velvyslanectví 28. září 

Z KOMUNITY A LONDÝNA VE ZKRATCE 
O Dozvídáme se, že oblíbená Karolína Ščerběj, takto druhá 

tajemnice velvyslanectví ČR, odjela dočasně do Prahy, aby se 
věnovala mateřským povinnostem. Zastupovat jí bude kolega,  
druhý tajemník ekonomického úseku, neméně oblíbený 
Jan Blažek.  O Post vojenského přidělence ČR v Londýně po 

odchodu plk. Klapáče bude, zároveň s postem leteckého  
přidělence, zastávat plk. Jiří Svatoš. O Veľvyslanectvo  

Slovenskej republiky v Londýne usporiadalo 10. septembra  
oficiálnu recepciu pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Zúčastnili sa 
diplomati, predstaviteľia britskej vlády, podnikateľia, média, 

mimovládné organizáci a slovenská komunita. Súčasťou bola 
aj výstava módnych fotografií Ellen Rogers a Emilie Pelech. 

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

                         Svaz Letců Svobodného Československa  
             spolu s vojenskými přidělenci České republiky a Slovenské republiky 
                 Zve srdečně všechny krajany na pietní setkání u příležitosti 97. výročí vzniku Československa 

                            v neděli 1.listopadu ve 14 hodin 
      v československé části Brookwoodského hřbitova, nedaleko Wokingu v hrabství Surrey 
      (blízko železniční stanice  Brookwood, South West Trains vlaky z Clapham Junction Stn.  12.23 a 13.23, doba jízdy 35 minut) 
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JEŠTĚ Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                                                                 

Budeme vzpomínat na ty, co odešli v říjnu... 
V říjnu budeme vzpomínat S/Ldr pplk Hugo Hrbáčka DFC, jednoho z 
velitelů 310. čs. stíhací perutě (+ 5.10.1982) a o dva dny později 7.10.,  
Sgt. Josefa Františka, našeho nejlepšího stíhače v Bitvě o Británii (létal 
s polskou 303. jako pilot-host a po 17ti sestřelech nepřítele za tři týdny  
se zabil po nárazu podvozku o živý plot při přistávání). 22.10. pak  
budeme vzpomínat na fyzika a ekonoma dr. Pavla Pinklavu (syna  
spisovatele Jana Křesadla a dr.Evy Pinkavové, + 2011) a ve stejný den,  
ale v roce 1991 i generála S/Ldr Miroslava Mansfelda DSO, DFC, AFC,  
hrdiny BoB se 111. perutí a dalších bojů války s naší 68. noční stíhací  
perutí jako jeden s nejlepších pilotů Beaufighterů s navigátorem  
Slavomilem Janáčkem). Říjnové vzpomínání uzavřou 30.10. generál a  
Air Marshall RNDr Karel Janoušek, KCB, velitel československého  
letectva v Británii za války a vězeň komunismu v uranových dolech po  
puči r.1948 (viz foto pamětní desky v Praze na Klárově) a 31.10.  
generál Sq/Ldr Marcel Ludikar, radiotelegrafista 311. čs. bombardovací 
perutě (jeho posádka se proslavila při potopení německé lodi Alsterufer). 
 

Vzpomínka na dr.ing.Bohumila Koblihu (4.12.1930 – 24.6.2015) 
Vzpomínku na Mílu Koblihu, mého manžela od roku 1955, musím napsat sama, protože toho o  

něm vím ze všech lidí nejvíc. Škoda, že se nedožil naší plánované diamantové svatby, která měla  
být 28.prosince 2015. Poznali jsme se před 62 lety, už jako studenti v Praze. Od té doby jsme se 

,,poznávali‘‘ každý den, kromě těch, kdy byl na služebních cestách v Indii, Africe, Mexiku, Saudské 
Arábii i v různých zemích Evropy, kam jej zavedlo jeho inženýrské řemeslo. S naší dcerkou Miloškou 
(nyní Mrs. Miki Wilson), jsme se k němu připojily na delší či kratší pobyt a strávily s ním mnohé 
dobrodružné dovolené. Jako rodina jsme společně prožili celý exil od roku 1969. Bohumil byl člověk 
práce, ale také ideálů a tvořivých vznětů. Miloval všechno Boží stvoření na této zemi, ale ze všeho 

nejvíce miloval svůj národ. Jeho životním cílem a motivací bylo přispět svou prací k tomu, aby se svět stal 
spravedlivějším a pravdivějším. Aby ideály dobra, lásky a krásy převládly nad lidskou chamtivostí a lhostejností vůči 
osudům druhých. V tom smyslu také napsal své knihy ,,Šest dní kdy národ věděl‘‘ a ,,Konec věku příběhů‘‘. 
   Londýnská česká a slovenská komunita, soustředěná kolem Velehradu v dobách pátera dr.Langa, ho znala pro  
jeho angažmá v Naardenském hnutí a v SVU. Širší veřejnost ve vlasti i v exilu v jiných zemích dostávala jeho články 
a komentáře v časopisech a na internetu. Napsal jich dle svého vlastního odhadu asi tři tisíce od začátku 70tých let. 
Intenzivně se zajímal o dění ve světě, studoval k tomu prameny často obtížně dostupné a snažil se vždy dobrat 
pravdy a sdělit jí. Jeho články vedly čtenáře k samostatnému myšlení, což je – v dnešním moderním věku vyspělé 
informační technologie – vzácným fenomenem. Nejvyšší metou pro Bohumila byla svoboda člověka ve svobodném 
světě: ,,Pravda vás osvobodí, ale dá to fušku‘‘.  
   Potud tedy o vážných tématech. Jinak ho lidé znali jako veselého společníka, sportovce, kanoistu, skauta, 
tanečníka vysokoškolského národopisného souboru VUS a malíře. Většinu dobvolených jsme strávili pod stanem 
v různých koutech světa. Naposledy jsme stavěli stan v září loňského roku v Norfolku na Broads. 
   Bohumil měl nevčerpatelné zásoby energie a životního optimismu a všechno dělal srdcem. Nicméně, jak praví  
staré české úsloví, ,,Čím kdo zachází...‘‘ až to dospělo ke 24. červnu 2015. RIP. Kéž by to nebylo pravda.  
                                  (Miroslava Koblihová, 21.srpna 2015, Londýn. Psáno pro Velehradský Z(S)pravodaj) 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE                                                        

O  V Bratislave oslávilo 20.septembra podľa organizátorov radosť zo života 70 - 85 tisíc ľudí. Národný pochod za 

život sa konal po druhýkrát v histórii Slovenska a organizátorom bola Konferencia biskupov Slovenska aj ďalšie 
spoločenstvá, organizácie, cirkvi a jednotlivci. Stotožnili sa s potrebou chrániť ľudský život a verejným pochodom 
vyjadrili túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka – od počatia po 
prirodzenú smrť. Zvláštnu pozornosť tentokrát venovali situácii tehotných mamičiek v ťažkostiach. Masovej akcii 

predchádzal päťdňový sprievodný program v celom meste (KBS). O  V Praze zemřel 10.září ve věku téměř 91 let 

emeritní rektor Univerzity Karlovy, vězeň komunismu a mluvčí Charty 77, spoluzakladatel čs. helsinského výboru a 
Občanského fóra a autor mnoha samizdatových publikací i studií a článků i laureát mnoha světových čestných 

doktorátů Prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c. mult. O  Most na medzinárodnej ceste I/59 (E77) medzi Podbielom a 

Nižnou nad Oravou bol uzatvorený, bo deväť z desiatich nosníkov mostovky prasklo. Most je v havarijnom stave a celý  

musia vymeniť. Cesta slúži nielen miestnej doprave ale aj tranzitu do Poľska a vodiči musia využívať nievyhovujúciu 

obchádzkovú trasu. O Česká vláda prodává významnou pražskou budovu, třípatrový blok naproti  

Obecnímu domu na Náměstí Republiky. Klasicistní bývalý klášter je součástí komplexu na seznamu UNESCO.               

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

                   The Friends of Czech Heritage srdečně zvou krajany na přednášku 

 architektky Evy Jiřičné: The Development of Zlín, home of Baťa shoe corporation 
22. října v 18.30, sál Velvyslanectví Slovenské republiky, 25 Kensington Palace Gdns, W8 4QY 
  

Vstupné £15, včetně skleničky vína od Vinovitaj Ltd či limonády a při placení u vchodu rezervace nutná na events@czechfriends.net, 
    rezervace přes internet na www.czechfriends.net, či šeky se SAE poštou: Flat 15 Twynholm Mansions, Lillie Rd, SW6 7NX  
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                  DUCHOVNÉ SLOVO                                                                             

         Zhromažďujme poklady, ktoré majú cenu na „nebeskej burze“ 
                         
                        Homilia Svätého Otca Františka na tému bohatstvo 
 
Bohatstvo zhromažďované pre seba je príčinou vojen, rozvrátených rodín, straty dôstojnosti. Každodenným zápasom 
má byť namiesto toho snaha o spravovanie bohatstva „pre spoločné dobro“. Toto je jedna z úvah pápeža Františka z 
dnešnej rannej svätej omše, slávenej v Dome sv. Marty. 
    Bohatstvo nie je ako socha stojace bez pohnutia, nemajúc na život človeka žiaden vplyv. „Bohatstvo má 
tendenciu rásť, hýbať sa, zaujať miesto v živote a v ľudskom srdci,“ pokračoval Svätý Otec. A ak sa hromadenie 
majetku stane hybnou pákou, ktorá na človeka tlačí, bohatstvo napadne jeho srdce, a to skončí ako skorumpované. 
To, čo naopak chráni srdce, je používanie bohatstva na „všeobecný úžitok“. 
    Svätý Otec rozvinul homíliu na základe evanjelia dňa (Mt 6, 19-23), v ktorom Ježiš učí svojich učeníkov tejto 
pravde: «Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.» Preto učeníkov varuje: «Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde 
ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady.» Iste, priznáva pápež, „pri 
koreni hromadenia je túžba po istote“. Ale riziko robiť to len pre seba, a stať sa tak jeho otrokmi je veľmi veľké: 
    „Nakoniec toto bohatstvo nedáva istotu navždy. V skutočnosti ťa dostanete dolu v tvojej dôstojnosti. A v rodine to 
znamená mnoho rozbitých rodín. Tiež pri koreni vojen stojí táto ambícia, ktorá ničí, škodí. V tomto svete, v tejto 
dobe, je toľko vojen pre chamtivosť po moci, bohatstve. Môžete si pomyslieť na vojny v našich srdciach. ‚Chráňte sa 
pred každou chamtivosťou!‘ - hovorí Pán. Pretože chamtivosť postupuje, pokračuje, ide stále ďalej... Je stupienkom, 

otvorí dvere: potom príde márnivosť - myslieť si, že sme dôležití, silní... - a nakoniec pýcha. A odtiaľ všetky neresti, 
všetky. Sú to krôčiky, ale prvé je toto: Chamtivosť, túžba hromadiť bohatstvo.“ 
    Svätý Otec tiež priznáva, že „hromadenie je vlastnosťou človeka“, a že „vládnuť svete je dokonca poslanie.“ A 
práve v tomto spočíva každodenný boj: „ako dobre spravovať bohatstvo zeme, aby bolo orientované na nebo a stalo sa 
bohatstvom v nebi“: 
    „Jedno je pravda, že keď Pán požehná človeka bohatstvom, robí ho správcom tohto bohatstva pre spoločné dobro 
a pre dobro všetkých, nie pre jeho vlastné dobro. Nie je jednoduché stať sa čestným správcom, pretože stále je tu 

pokušenie chamtivosti, stať sa dôležitým. Svet vás tomuto učí, a privádza na túto cestu. Treba myslieť na ostatných, 
pamätať, že to, čo mám, je pre službu druhým a že nič z toho, čo mám, si nemôžem vziať so sebou. Ale keď používam 
to, čo mi Pán dal pre spoločné dobro, ako správca, to ma posväcuje, robí ma to svätým.“ 
    Ako poznamenal pápež, často počuť „mnohé ospravedlňovanie“ ľudí, ktorí trávia svoj život hromadením 
bohatstva. My sa máme však pýtať „každý deň“: ‚Kde je tvoj poklad? V bohatstve, alebo v tomto jeho spravovaní pre 
spoločné dobro?‘: 
    „Je to ťažké, je to ako hrať sa s ohňom! Mnohí si upokojujú svoje svedomie almužnou a dávajú z toho čo majú 
navyše. To nie je správne spravovanie: správca vezme svoje a to, čo zostalo, a dáva ostatným, všetko do služby. 
Spravovať bohatstvo znamená neustále sa zriekať svojich vlastných záujmov a nedomnievať sa, že toto bohatstvo 
nám dá spásu. Zhromažďovať, áno, v poriadku. Poklady, áno, dobre, ale také, ktoré majú cenu - tak povediac - na 
„nebeskej burze“. Tam hromadiť.“                            Preložila: Slovenská redakcia Vatikánského rozhlasu 
 

JEŠTĚ Z DOMOVA       
Také v ČR protestovali proti nespravedlivému odsouzení ukrajinského režiséra v Rusku... 
Odsouzení ukrajinského, krymského, filmového režiséra Olega Sencova ruským soudem v Rostově na Donu na 20 let 
vězení za smyšlené zločiny (a aktivisty Alexandra Kolčenka na 10 let) vyvolává dál mezinárodní protesty. K jejich 
propuštění vyzvaly nejen organizace jako Amnesty International, filmové odbory na Ukrajině, v Rusku, i jinde, ale i 
režiséři Andrzej Wajda, Pedro Almodóvar, Wim Wenders, Agnieszka Hollandová, Krzysztof Zanussi a Aki Kaurismäki. 
Přidala se i Česká filmová a televizní akademie a ostrý protest vydalo české ministerstvo zahraničí (jak jsme uvedli 

minulý měsíc). Jeho řeč, pronesenou po odsouzení, přinesla ukrajinská média a překlad pak i deník Lidové noviny: 

   “Vlastně pořád doufám, že tohle není moje poslední slovo. Stejně jako (spoluobžalovaný Oleksandr Kolčenko), nebudu 
se vás o nic prosit – očekávat tu ohled, no, každý chápe, že… Soud okupantů z definice nemůže být spravedlivý. Neberte 
si to osobně, vaše ctihodnosti! 
   Už rok jsem strávil ve vaší úžasné zemi a sledoval jsem vaši televizi. (Zpravodajské) pořady Vesti a Vremja jsou 
nesmírně povedené show. Celá vaše propaganda funguje fantasticky. Většina ruského obyvatelstva věří tomu, co říkají: 
Putin je skvělý. Na Ukrajině jsou fašisté. Rusko má vždycky pravdu. Všude jsou nepřátelé. Velmi dobrá propaganda! 
   Ale pochopil jsem také, že tu jsou lidé, kteří jsou chytřejší – jako například vy tady – a vládu podporují. Vy velmi dobře 
víte, že na Ukrajině žádní fašisté nejsou. Že Krym byl anektován nezákonně. Že vaše jednotky válčí na Donbasu. 
Dokonce i já – sedící tady ve vězení – vím, že vaše jednotky válčí na Donbasu. Naše cely jsou plné vojáků, které tam 
posílají – jako hrdiny – a vašich tancích, s vašimi zbraněmi. Bojují tam a myslí si přitom, že na ně čekáte. (Ale) vrátí se, 
spolu se svými zbraněmi, a na hranicích je chytnou a strčí do vězení. A oni budou překvapení: ‚Jak se něco takového 
mohlo stát? Vždyť nás předurčili k osudu hrdinů…‘ Nechápou, že ten vlak jede jen jedním směrem. To vědí dokonce i 
tady ve vězení.                                                                                   >>>>>>>>>>> 

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

novinára a spisovateľa Benjamína Kurasa o jeho tvorbe 

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

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

Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667). Priveďte priatielov a známých. 
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Také v ČR protestovali proti nespravedlivému odsouzení... (pokračování ze str.4) 
   Tady ve vězení jsem potkal důstojníka (ruské vojenské zpravodajské služby) GRU, vašeho důstojníka, nebo spíš 
vojáka, kterého soudí kvůli jinému zločinu. Podílel se na anexi Krymu. 24. března (2014) připluli lodí do Sevastopolu a 
zablokovali jednotky ukrajinské armády. Jak se pak ukázalo, blokoval tu samou jednotku, kterou jsem pomáhal 
zásobovat a evakuovat. Je to zajímavá věc. Účastnil se, jeho prapor se účastnil, bitvy o Ilovajsk, zničený ruskými vojáky. 
   Tohle jsou fakta na povrchu. Pokud se před nimi neschováváte, můžete je vidět. Tamhle, například, stojí trubadúři 
vašeho režimu, a nejsou to hloupí lidé. Vědí, jak to všechno je, ale pokračují ve lhaní. Stejně jako vy pokračujete ve své 
práci, a přitom sami v sobě nacházíte nějakou formu racionalizace. Pravděpodobně to tak dělají i oni: ‚Musíme nakrmit 
svoje děti; musíme něco dělat.‘ Jenže jaký má smysl vychovat další generaci otroků? 
   Ale vedle všech těchto lidí stojí ještě jiná část Rusů, která velmi dobře ví, co se děje. Která nevěří v pohádky vašeho 
agitpropu. Která chápe, co se ve světě děje – jaké hrozné zločiny vaši vůdci páchají. Ovšem tihle lidé se něčeho bojí. Myslí 
si, že nic se nemůže změnit. Že všechno půjde dál tak, jak to je. Že systém nemůže být zlomen. Že jsou sami. Že je nás 
málo. Že nás všechny uvězní. Že nás zabijí, zničí. A (tak) tiše jako myšky sedí ve svých dírách. 
   I my jsme měli zločinný režim, ale vyšli jsme proti němu. Nechtěli nás poslouchat – bili jsme do popelnic. Nechtěli nás 
vidět – zapálili jsme pneumatiky. A nakonec jsme vyhráli. Stejná věc se stane také vám, dříve či později. Nevím, v jaké 
podobě a nechci vidět nikoho trpět. Přeju vám jen, aby vám už nevládli zločinci.“ 
 

Z DOMOVA VE ZKRATCE       
O Závod automobilky Jaguar Land Rover by môhol vzniknúť pri Nitre a produkcia závodu by mohla v budúcich 

rokoch, podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha, prispieť k rastu hrubého domáceho produktu 

Slovenska, ako aj k zvýšeniu zamestnanosti.  O  V Praze byl otevřen šestikilometrový automobilový tunel Blanka 

z Břevnova do Holešovic, nejdelší takový tunel v Evropě. O  Viaceré dediny regiónu Hont na juhu stredného Slovenska 

si v tomto roku pripomínajú 880. výročie od prvej písomnej zmienky v listine uhorského kráľa Bely II. z roku 1135.    
 

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy 

Nad námi vlály rudé trénky čisté... 
V padesátých letech u nás nakladatelstvi - vedle vybraných děl schválených mrtvých klasiků - zaplavovala 
knihkupectví neuvěřitelným množstvím neuvěřitelně nudného škváru. Devotní výplody domácích i sovětských 
konjunkturalistů si pochopitelně nikdo nekoupil. Strana tedy vynaložila značné úsilí a prostředky na zakládání 
závodních a školních knihoven, jakož i ke kádrovému přeobsazováni existující sítě obecních knihoven, ze kterých 
soudruzi zároveň odstranili nevyhovující knihy buržoazních autorů, jako byl Karel Čapek a mnoho dalších. Knihovny 
pak nově publikovaný duchovní odpad nakupovaly ve velkém. Pravda, knížky o které se jednalo si z knihovny vypůjčil 
jen málokdo, to už ale nikoho netrápilo. Byl to vlastně klasický český model: vlk se nažral a koza zůstala celá. No 
vlastně (jak už to bývá) ne tak úplně celá .....    
  Tento systém byl pak ještě zdokonalen v období normalizace. To v masových nákladech vycházela díla režimních 
přisluhovačů z řad českých a slovenských spisovatelů (i proto, aby si dotyční "legitimně" přišli na své peníze). Nové 
knihy se pak někde vozily z tiskáren přímo do sběru, bylo přece jasné, že si je nikdo normální nekoupí.        
  Nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění (SNKLHU) v padesátých letech založilo "Klub čtenářů". Ten 
publikoval každoročně nějakých deset knih, a tam mezi knihami současných sovětských i lido-demo autorů obvykle 
figuroval jeden titul (většinou od britského, amerického či francouzského autora), kniha kterou by si mnozí rádi přečetli. 
Když jste se stal členem klubu a zavázal se k nákupu pěti knížek z daného edičního programu, mohl jste mezi nimi 
získat i onu ceněnou publikaci od západního autora.  
  V sedmapadesátém tak v Klubu čtenářů vyšel román Kingsleyho Amise Šťastný Jim. Jako týnejdžr jsem tehdy četl 
veškeré knihy, které moje sestra-vysokoškolačka brala z Klubu, a jako ostatní čtenáři jsem se mohl umlátit smíchy nad 

bohapustou srandou, kterou nám ve Šťastném Jimovi oxfordský akademik servíroval.  
  Strana si ale na legraci ani v letech po dvacátém sjezdu sovětských komunistů nepotrpěla. Vzpomínám si, že 
odborářský deník PRÁCE tehdy otiskl dopisy "rozhořčených pracujících", kteří si na vydání knihy agresivně stěžovali. 
Sám jsem se divil, jak mohl podobný koncentrát buržoazního humoru systémem bdělé stranické cenzury proklouznout. 
Vysvětlilo se mi to až po desetiletích, když jsem četl knihu Martina Amise (syna Kingsleyho) Koba the dread. Ta se v 
zásadě zabývá kariérou a zločiny Josefa Stalina, avšak je v ní i mnoho informací o autorově otci. Kingsley Amis byl 
totiž v letech padesátých jedním z nemnoha členů britské komunistické strany, a z toho zřejmě vyplynulo ospravedlnění 
publikace jeho prvního bestselleru v tehdejším Československu. (Definitivně se Amis starší s komunizmem rozešel až po 
sovětské invazi do Československa - ale to už je jiná historie.) 
  Na anarchistický humor Šťastného Jima jsem si vzpomněl, když televize a noviny přinesly zprávu o zářijovém 
recesistickém extempore umělců ze skupiny ZTOHOVEN. Dva ze členů skupiny, převlečení za kominíky, vylezli po lešení 
na střechu pražského hradu, stáhli prezidentskou standartu a místo ní vyvěsili na stožár nad hradem obrovské rudé 
trenýrky, které tam pak krátký čas vlály ve větru. "Pachatelé" byli zajištěni bezpečnostními orgány - a trenky staženy.   
  Byl jsem následně poněkud zklamán výroky odpovědných činitelů včetně prezidenta, který si - pokud mu správně 
rozumím - zakládá na své reputaci lidového srandisty. Těm, které jsem viděl a slyšel v televizi, šlo zejména o to, aby 
provinilí recesisté byli co nejpřísněji potrestáni, mimo jiné za zločin krádeže. Vlastně to znám: můj smysl pro humor 
mizí, když si někdo dělá srandu ze mne samého.       Zpod již opět vztyčené prezidentské vlajky zdraví Honza Krátký                                         

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

         British, Czech & Slovak Association srdečně zve na poprázdninové setkání                      

                                     ,,Get to know you‘‘  
             ve středu 14. října 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 na blížící se Annual Dinner 27.listopadu v Radisson Edwardian Hotel. Podrobnosti příště! 
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v říjnu...  

o   2.října v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP Magdalena Kožená (mezzosoprán) 

s doprovodem Mitsuko Uchidy na klavír. Na programu Schuman, Hugo Wolf, Dvořák a Schönberg. Info: 

www.wigmore-hall.org.uk a 020 7935 2141 

o   Od12.října až do 17.prosince pořádá známá londýnská Škola slovanských a východoevropských studií (SSEES), 

součást UCL, filmový festival ke stému výročí založení. Festival je zaměřen na filmovou tvorbu zemí, jejichž jazyky se 
ve škole vyučují, tedy 23 filmů z různých období posledního století. Československé filmy reprezentují Extáze 
Gustava Machatého z roku 1933 (20.října) a Sedmikrásky Věry Chytilové z roku 1966 (2.listopadu). Info: 
www.thebloomsbury.com/event/run/15038 Promítání začíná v 18.30 a vstup je volný!  

o    Světovou premiéru filmu Ztraceni v Mnichově Petra Zelenky, česko-slovenský film Martina Štrby Vlna vs. Břeh 

a Trnkovy Staré pověsti české z r.1952 uvedou 8.,9., a 10.října BFI, Ritzy, ICA a Cine Lumiere. Info: České centrum. 

o   Až do 30.října bude v knihkupectví RIBA, 66 Portland Place, W1B 1AD, pokračovat výstava výběr kreseb českého 

architekta Jana Kaplického - šestnáct projektů od návrhu domu s helipadem (1978) až po tiskové centrum nad 
tribunou Lord’s Cricket Ground (1994). České centrum dodává, že bude ke koupi i kniha Richarda Rogerse a Ivana 
Margoliuse Jan Kaplický Drawings (i autogramiáda). http://circapress.net/titles/jan-kaplick%C3%BD-drawings 

o   15.října v 19.30 zahraje v Royal Festival Hall, South Bank, pod taktovkou Jakuba Hrůši Philharmonia Orchestra 

s Danilem Trifonovem u klavíru. Na programu Smetana, Rachmaninov a Dvořákova Sedmá. Info: 0844 875 0073  

o   22. října ve 20.00 ve Spice of Life, 6 Moor St, W1D 5NA česko-norský jazzový kvartet NOCZ. Info: České centrum 

o   23. října v 19 hodin se koná letošní koncert The Emmy Destinn Young Singers Award. Vítězové soutěže 

zahrají v Rosslyn Hill Chapel, Hampstead, NW3, poblíž metra Hampstead. Vstupné u vchodu po £10 a slevy po £8.  

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

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

*************************************************** 
               Bydlíte ve Streathamu či okolí? V tom případě vás na zajímavé akce zve  

                          Centrum pro děti i rodiče OKÉNKO 

Každou sobotu 10-13hod. posezení rodičů a česká školka a jesle v City Heights E-ACT Academy, 33 Abbotts 

 Park, London, SW2 3PW. Každou středu 10-12 hod. Dětský klub, ve Weir Link, 33Weir Road, SW120NU. 
Měsíčně v sobotu v 19h. Knižní klub.  Info: c.okenko@hotmail.co.uk  a 07903-867883 

***************************************************           
                Sväté omše našej londýnskej komunity 

Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica 
metra London Bridge:  Nedeľa 13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. Farnosťou               

Sviatosť pokánia (svätá spoveď) – pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom 

***************************************************       
                 Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii? 
           Kontaktujte Czech Centre na nové adrese: 116 Long Acre (Covent Garden), London WC2E 9PA 

Telefon: +44-207-307-5180  e-mail: info@czechcentre.org.uk  
 Czech Centre pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty atd ,  informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd  

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

                  ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH  KOMUNITÁCH? 

Zkuste si na internetu najít  http://krajane.radio.cz/  
   Budete překvapeni, je to totiž internetová platforma, určená k získávání a výměně  informací, týkajících se zahraničních Čechů 

v celém světě... A najdete tam i informace o londýnském Velehradě 

*************************************************** 
               ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA?  STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE ANGLICKÉ ZNÁMÉ DO 

                The Dvořák Society for Czech and Slovak Music 
  Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma 
         Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další poskytne Terry Heard,  Membership Secretary, 67   
                 Lewisham Hill, London SE13 7PL, Tel:  020 8852 9263, e-mail: membership@dvorak-society.org 

*************************************************** 
                    VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?   www.velehrad.org.uk   

     Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu - zatím zasílejte šeky na adresu: Velehrad, PO Box 3148, Purley CR8 9DE   

***************************************************    
                    CZECH AND SLOVAK CLUB IN LONDON 

          Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin? 
 Stačí jet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž, v 74 West End Lane, čeká vytoužené pohoštění. 
    Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/neděli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zavřeno 
         každé pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193 

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