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Krajané v Británii a osmičkový rok      
Je nás tu v Británii snad kolem deseti tisíc či snad ještě více. Pestrá směs 

starších exulantů z časů komunismu -- včetně už nepočetné skupiny těch  

válečných -- a také a zjevně nejvíc, těch mladších. Těch, kteří se vydali  

od pádu komunismu na studia a do práce na ostrovech, jako tomu kdysi 

bývalo. Ještě před totalitami, za našich dědečků a pradědečků.  

   Mnozí z těch prvních si už dávno obnovili občanství pro sebe i své  

děti, jezdí často do Česka či na Slovensko a dokonce tam zdědili či si  

pořídili bydlení. Tráví tam dost a stále více času, takže někdy ani není  

jisté, zda se ještě počítají mezi krajany zde, či už vlastně spadají do  

kategorie často za hranice vyjíždějících domácích. Většina z nich  

se také hodně zajímá o to, co se děje ve vlasti. Tak jako se o to zajímala 

předtím po celá desetiletí za komunistického režimu, nadávala na něj na Velehradě či v Čs. klubu, snažila se jej tak či 

onak oslabovat (třeba s Otcem Langem blahé paměti) a zároveň pomáhat příbuzným doma.  

   Navíc zde na ostrovech často až zarputile hájila zbytky dávné dobré pověsti Československa z předválečných a 

válečných časů, chodila na demonstrace, podporovala akce exilových organizací a připomínala svým britským 

přátelům a známým naše zásluhy, vymoženosti a lidskou či materiální pomoc Británii ve válce. Od našich legií (třeba 

u Arrasu, či jinde v té první) přes brněnský kulomet Bren Gun a pumpy Sigmund v krytech a na Green Goddeses, až 

po pět československých leteckých pluků RAF za té druhé a naši pomoc v Bitvě o Británii. A dělají to stále, radují se 

z hospodářských úspěchů obou republik a z dohánění Západu a rozčilují se či smutní, když to v ČR či SR skřípe či 

nejde a bojí se nadcházejícího vzdalování ostrovů od Evropy. A snaží se patrioticky o udržení jazyka a kultury i 

národního dědictví pro budoucí generace, propagují národní literaturu a připomínají slavné dějinné okamžiky. 

    Mnozí z těch starších se však také někdy vyjadřují kriticky k těm mladším z polistopadové vlny. Nechodilo jich 

mnoho na různé krajanské akce, nelíbil se jim jejich údajný nezájem, neznalost dějin a našich zmíněných zásluh o 

Británii. Jeden z těch starších tak nedávno tvrdil, že při každoročních vzpomínkách na spojeneckou invazi v 

Normandii 6.června 1944 (za týden) mnozí z nich ani nevědí a britským známým nepřipomenou, že čtyřicítka spitfirů 

tří československých leteckých stíhacích pluků RAF chránila nebe nad invazními plážemi už od sedmi hodin ráno 

v den invaze, na což bychom měli být opravdu pyšní, když už nehovoříme o našich 88ti stíhačích v Bitvě o Británii. 

   Ono to všechno ale není tak jednoduché. Ano, mladí neměli dlouho na nic čas, neboť se učili a pracovali. Když se 

však nedávno konaly prezidentské volby v ČR, z těch, co přišli hlasovat na velvyslanectví a plnit občanskou 

povinnost, byla naprostá většina mladých. Stejně tak pomáhala organizovat nedávnou Svatojanskou na Velehradě 

skupina mladých nadšenců a nyní slyšíme, že se mladí sdružují i mimo Londýn -- třeba v krajanském spolku Stonožka 

v St.George Community Centre v Bristolu (http://www.stonozka.co.uk./), kde už 16. června budou pořádat ,,První 

Československý den‘‘. A to už nepočítám nadcházející akci v Leamington Spa (viz. str.3), která by se bez mladých 

neobešla. O zájmu o společnou věc svědčí i akce studentů hudebníků pro komunitu v poslední době i jednotlivci i 

skupiny z vlasti, hlásící se po příjezdu o kontakt. Takže, časy se změnily, ale aktivní krajanství přece jen neuhasíná, 

ale dokonce se jakoby znovu probouzelo. V tom ,,osmičkovém‘‘ roce, kdy si budeme zanedlouho připomínat sté 

výročí založení Československa, ale i pohromy uplynulého století, je to nejen potřebné, ale i docela příjemné! /jn/ 

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

                     Czech Language Club a Správní rada Velehradu zvou krajany na promítání    
                         

                     českého filmu ,,Pelíšky‘‘ (s anglickými titulky)   
                     v sále londýnského Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd, SW13 9JP                  

                     v sobotu 23 června od 17.30 do 20.30 – po filmu občerstvení                                         

                                                                                                    Vstupné 8 liber. Přihlašte se, prosím, předem na info@czechlanguageclub.co.uk 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY           
,,Hudební“ Svatojánská na Velehradě 
V neděli 13. května proběhly v prostorách londýnského  
Velehradu tradiční svatojánske slavnosti, spojené s  
církevním svátkem sv. Jana Nepomuckého, slaveným  
16. května. Sešlo se asi 90 krajanů a mnoho dětí všech  
věků a vzhledem ke kapacitě haly v případě deště bylo  
nutné pozdní zájemce odmítat. Pečené buřty, české  
chlebíčky a točemé pivo z nového londýnského pivovaru  
doplnily výborné koláče a dorty sester Růženky a Loly a  
Mirky ze správního výboru. Pro děti připravily poutavý  
program učitelky Blanka a Monika. 
    Je dobré připomenout, že vyšehradský kanovník Jan z  
Nepomuku zemřel mučednickou smrtí v r.1393 následkem  
vladařsko-mocenských piklů krále Václava IV. a v roce  
1729 byl kanonizován. Na jeho památku se ve vlasti v tento  
den konají poutě do jeho rodiště Nepomuku u Stříbra.  
    Úspěch takových oslav a akcí vždy ve velké míře zavisí  
na počasí a to komunitě tentokrát skutečně přálo. Snad  
také proto, že v tento den a v těsné blízkosti svátku velkého  
patrona české země oslavují své narozeniny ‘velehradské‘  

Mirka a Ludmila, které ve velké míře přispěly k tak velkému  
úspěchu tohoto dne, společně s početným kolektivem  
dobrovolných pomocníků. Bez jejich pomoci a osvědčených  
organizačních schopností by ani sluníčko nepomohlo,  
zvláště při tak velkem počtu hostí, jako letos.  

    K dobré náladě přispěla nejen spousta dobrého jídla,  
koláčů (z osvědčenych dobrovolnických zdrojů), ale také  
hudební vložka, skvělá to muzika v provedení nádherně na  
ten den naladěneho tria -- ‘velehradské‘ Marty Janitorové u  
cimbálu, Jakuba Tomáška u klavíru a houslistky Leony  
Gogolicynové. Hudba tak skvělá, že přilákala a inspirovala  
ke společnému zpěvu hosty ze zahrady do sálu a zpívání  
národních, a také těch modernějších písní nebylo konce.  
Domů se jít nechtělo, ale tak už to chodí a vše dobré také  
konec mívá. Děkujeme Andree, Mileně, Leoně, Kláře a  
Jakubovi, že ochotně během odpoledne pomohli. 
    Závěrem stojí také za zmínku, že duchovní symboliku  
tohoto pěkného dne oslav sv. Jana Nepomuckého na  
Velehradě zvýraznila ještě před vypuknutím hromadného  
veselí soukromá mše svatá, kterou na speciální pozvání     Tři momentky ze Svatojánské slavnosti na londýnském Velehradě (viz. text) a 

Ludmily ve 14 hodin sloužil mladý a nedávno vysvěcený     pohled do zahrady velvyslanectví ČR a SR při jednom z vystoupení Majálesu 
kněz, otec Petr Soukal z Havlíčkova Brodu. Všem   
zúčastněným pak udělil novokněžské požehnání./jm/as/ls/ 
 

Úspěch tradičního Majálesu našich 
velvyslanectví nepřekvapil...                                                                                                                                                                             

Nebylo překvapením, že už tradiční studentský Majáles  
nejen pro studenty, který každý rok v tudto dobu organizují 
společně velvyslanci ČR a SR JE Libor Sečka a JE Ľubomír  
Rehák ve spojených zahradách obou diplomatických misí,  
se opět vydařil. A nelze to přičítat jen ,,osmičkovému roku‘‘ 
a 100. výročí založení Československa, což naše různé  
aktivní skupiny a organizace komunity (včetně doplňovacích 
škol připomněly představením svých aktivit a programů, což 
ladilo ve spojení s hudbou a specialitami naší kuchyně.                                     
  Velvyslanci obou států předali diplomy osobnostem, které 

mají zásluhu o dobré jméno našich zemí v Británii. V programu odpoledne se našel čas pro taneční vystoupení 
londýnského “Okénka”, pohovor o londýnském Velehradu i mnoho dalšího. Nechybělo ani bohaté občerstvení a skvělá 
lidová kapela z Brna, kterou mnoho hostů poslouchalo až do setmění. /as/ls/ 

***************************************************                                                                          
         Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve krajany na zahájení ,,Rozhovorů s osobnostmi‘‘                          

                     rozhovorem s paní Hanou Ludikarovou,  
                dcerou významného československého politika a národohospodáře dr. Ladislava Feirabenda a ženou             

                    letce jednoho z československých leteckých pluků RAF. Rozhovor povede ing. Antonín Stáně                    

            v neděli 1. července 2018 v 15 hodin v sále Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd., SW139JP     

                                           PO PROGRAMU OBČERSTVENÍ, REGISTRUJTE SI MÍSTA. INFO: www.velehrad.org.uk 
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SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU OZNAMUJE 

Začnou ,,Rozhovory s osobnostmi’’ na Velehradě 
Často si uvědomuji, jak zajímavé životní příběhy zosobňují  
lidé kolem nás. Jen někdy a jen náhodou se dovíme něco o  
tom, co ten či ta zažili a jak se podíleli na událostech, které  
vytvářely historii uplynulých dekád.  
    V minulých měsících jsem o tom začal víc uvažovat a  
dospěl jsem k myšlence, že by bylo žádoucí a zajímavé  
vytvořit forum, kde by zazněly alespoň některé z takových  
příběhů.  
    Realizací této myšlenky bude první ROZHOVOR,   
samozřejmě na Velehradě. Pani Hana Ludikarová, dcera  
významného českého národohospodáře a politika Ladislava  
Feierabenda a žena letce z řad našich perutí Royal Air Force  
laskavě souhlasila, že se mnou a dalšími krajany bude sdílet  
některé ze svých životních příběhů.  
    Věřím, že se tento rozhovor stane první z mnoha dalších  
příležitosti slyšet příběhy osobnosti, které byly svědky a  
účastníky události, které utvářely svět, ve kterém žijeme.  
    Přijměte tedy, prosím, pozvání na první ROZHOVOR, na  
Velehradě v Barnes v neděli prvního července o třetí hodině  

odpolední (viz. oznámení str.2). 
  /Antonín Stáně, člen správní rady londýnského Velehradu/ 
 
 

DALŠÍ ZPRÁVY Z KOMUNITY 

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

o  Správní rada charity Velehradu děkuje srdečně za dar  

paní Evě Feunteun. Bůh zaplať! 
 

Důstojný i reprezentativní Brookwood 
Letošní májový Brookwood, tedy pietní vzpomínková akce na 
tamním spojeneckém válečném hřbitově u příležitosti výročí 
ukončení Druhé světové války, byla jako vždy opravdu velmi 
důstojná. Velmi povzbudivý nárůst účasti, jiskrné projevy,  
sehraná čestná jednotka stráže leteckých kadetů z Wokingu, 
dojemná melodie poslední pocty trubačky Ruth Moore, zpěvy  
národních hymn za vedení Julie Svěcené s houslemi a pěvce  

Štěpána Hobzy, kladení věnců a zpěv ,,Škoda lásky‘‘ školáků  
české doplňovací školy z Berkshire. Zmíněné kladení věnců   Další dva záběry z Majálesu (včetně sboru Okénka ze Streathamu), pohled 
(po odchodu hned čtveřice našich veteránů, kteří akt vždy     na část účastníků pietního aktu v Brookwoodu a nastoupení diplomaté a   
vedli, na věčnost v poslední době) nyní zahájili slovenský      letečtí a vojenští důstojníci a hodnostáři před kladením věnců tamtéž 

velvyslanec Ľubomír Rehák, česká první tajemnice  
velvyslanectví Markéta Štěrbová a vojenští přidělenci obou zemí Plk Jiří Niedoba a Plk Ján Goceliak a starosta 
Wokingu Graham Cundy s chotí. Zároveň ale byla neméně potěšitelná neobvykle silná reprezentace vojenských a 
leteckých reprezentantů spřátelených zemí – od Air Vice Marshalla Grahama Russella z RAF, přes přidělence USA, 
Austrálie, Polska a Francie, až po Sophii Mika z Commonwealth War Graves Commission a Johna Burmicze z Polish 
Airmen’s Association v Londýně. Pak ještě následovala ceremonie Brookwood Last Post Organisation, Kovozávody 
Prostějov rozdaly dětem modely letadel a Anthony Polák a Marek Liškutín přečetli v civilní části našeho hřbitova 
nekrology za nedávno zesnulé Plk Arnošta Poláka z 311. čs.bombardovacího pluku RAF a Gen.Miroslava Liškutína 

z 312. čs. stíhacího pluku RAF. Účastníci se pak rozešli s přáním ještě větší účasti u příležitosti 28. října.  

***************************************************               
      Friends of Czechoslovak Memorial Fountain, Leamington Spa, zvou krajany v blízkém i vzdálenějším okolí na  
 

            Vzpomínkový pietní akt u pomníku ,,Parašutistická fontána‘‘  
 

                v Jephson Gardens, Leamington Spa, CV32 4AA v neděli 17. června od 11 hodin  
 

                   Pietní akt položení věnců se koná u příležitosti 76. výročí boje a hrdinné smrti sedmi čs. výsadkářů    
                               s nacistickou přesilou v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze 
 

       Další informace, včetně připojení se ke kladení věnců, podá Georgina Pavel na 01926 339851, georgina.pavel@gmail.com 

*************************************************** 
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JEŠTĚ Z KOMUNITY A LONDÝNA 

Koncert studentů Royal Academy of Music a  
Royal College of Music na Velehradě... 
Houslistka Izabela Stocka, studentka na Royal Academy of  
Music, zorganizovala se skupinou spolužáků a s houslistkou  
Leonou Gogolicynovou v neděli 20. května recitál na  
Velehradě. Program obsahoval náročné skladby J. S. Bacha,  
J. Brahmse a D. Šostakoviče, úroveň provedení byla velmi  
vysoká a obecenstvo bylo zkrátka po zásluze nadšené. Nyní  
nezbývá, než se těšit na příští vystoupení těchto studentů... 
 

...a vynikající Smetanovci ve Wigmore Hall 
Pokaždé, když vstupují členové hudebního souboru na scénu,                                               Škoda lásky 

je to od nich akt odvahy, neb každý koncert je novým počinem.                                              v podání 
Pro české Smetanovo Trio byl tímto počinem ,,ranní koncert ke                                              žáků české 
kávě v londýnské Wigmore Hall, 29. dubna. Byl to totiž také                                                 doplňovací 
jejich první koncert v Británii v nové sestavě s Radimem                                                     školy z 
Krestou, zjevně už hladce začleněným do silné partnerské                                                   Berkshire v 
dvojice Jitka Čechová a Jan Páleníček. Dvořákovy Dumky a                                                 Brookwoodu 
Smetanovo Trio v G moll jsou ostatně jakousi supervizitkou                                                 a Smetanovo 
Smetanovců už nějaký čas (viz. např. BBC Music Magazine                                                  Trio v akci  

Chamber Award), dávající jejich virtuozitě opravdu vyniknout.                                               ve Wigmore 
Až někde uvidíte, že budou na programu, neváhejte...                                                        Hall 
 

Z DOMOVA 
 

Dobrovský odmítl cenu Bezpečnostní rady od premiéra Babiše  

Diplomat a překladatel a předtím disident a také polistopadový ministr obrany, Luboš Dobrovský odmítl převzetí Ceny 
Bezpečnostní rady státu. Poté, co mu ocenění dopisem oznámil premiér Andrej Babiš, Dobrovský v odpovědi napsal: 
„Neumím si představit, že bych měl toto pro mě vzácné ocenění převzít z ruky člověka, jehož si nevážím, tedy z vaší 
ruky. Z ruky člověka nemužného, který odmítá respektovat soudní rozsudek, jímž je potvrzeno jeho udavačství z doby, 
kdy byli moji přátelé vězněni režimem, jemuž jste sloužil. Z ruky muže, který nemá úctu k postavení, jež zaujímá, 
a odmítá se vzdát své politické funkce až do doby, kdy soud rozhodne o jeho vině či nevině v případu podezření 

z finančního podvodu.‘‘ Dobrovský končí označením Babišových ,,útoků na právní podstatu státu za vážnou 
bezpečnostní hrozbu‘‘ a oslabení státu a cenu za jeho posílení proto odmítá.  
 

Státní vyznamenání normalizátorovi pirátský poslanec neprověřil 
Česká sněmovna schválila nominanty na státní vyznamenání, mezi kterými byl i komunistický normalizační básník a 
novinář Karel Sýs. Schválení podpořili poslanci ANO, KSČM, SPD, ČSSD i Pirátů, jejichž místopředseda sněmovny 
Vojtěch Pikal seznam předložil a pak se omlouval, že všechny nominované neprověřil, neb zaskakoval za předsedu 

Vondráčka. Pikal se přitom dopustil hloupého výroku o našich válečných letcích, kteří podle něj ,,jen plnili rozkazy‘‘. I 
za to se pak omluvil a věnoval 50.000Kč Paměti národa. A mnozí si od Pirátů tolik slibovali... 
 

Piata slovenská automobilka do Košic? 
V Haniske pri Košiciach môže vzniknúť piata slovenská automobilka. O investíciu čínskeho výrobca áut Zhi Dou už 
vraj Slovensko súperí len s Rumunskom (a dôležitá bude výška dotácií) a o rozšírení výroby uvažuje dľho podľa 
slovenskej tlače aj BMW. O miesto v budovanej priemyselnej zóne v Haniske môže mať vraj záujem aj čínský 
gumárenský koncern LingLing. 
 

Příprava dalších úseků dálničního okruhu Prahy se stále vice opožďuje 
České ministerstvo životního prostředí už před půl rokem (27. 11. 2017) vydalo závazné ekologické stanovisko EIA 
ohledně klíčové dvanáctikilometrové části pražského dálničního okruhu mezi dálnicemi na Brno a Hradec Králové, ale 
příprava stavby prý pokračuje hlemýždím byrokratickým tempem i přes snahy pražského zastupitele Dolínka. Okruh 
přitom ukončí postupnou otravu obyvatel předměstí splodinami automobilů na místních silnicích a stojících u 
semaforů a ušetří národnímu hospodářství několik desítek miliard korun ročně, avšak podle českých médií dosud 
zarputile blokovala výstavbu politická tzv. trojkoalice pražského magistrátu. Nyní probíhá dokumentace pro územní 
řízení, projednání s dotčenými orgány a příprava žádosti o územní rozhodnutí. Paralelně má probíhat příprava 
dokumentace pro stavební povolení a majetkoprávní vypořádání. Tyto kroky jsou v řadě zemí sloučeny a zabývá se jimi 
méně institucí a je údajně možné je značně urychlit. Příprava této důležité stavby se však táhne už několik desítek let. 

Dálnice se prý v ČR připravují a staví až třikrát pomalejší než v sousedním Polsku a zhatit přípravu stále mohou 
odpůrci stavby a majitelé pozemků a sněmovna údajně nemá dost vůle k vyhlášení okruhu za veřejně prospěšnou 
stavbu, což je neuvěřitelné. Mezitím bylo oznámeno, že bude zcela rekonstruován důležitý pražský Libeňský most. 

*************************************************** 
          British, Czech and Slovak Association a velvyslanectví ČR a SR srdečně zvou na        

                                  

                     KAŽDOROČNÍ GARDEN PARTY 
    

          v sobotu 9. června od 14 do 18 hodin v zahradách obou velvyslanectví,  
          vstup přes budovu spoluorganizátora, velvyslanectví ČR, 26 Kensington Palace Gdns, London, W8 4QY 
            

   Nutná rezervace: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 07710-289 410 či www.bcsa.co.uk a na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 
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Z DOMOVA VE ZKRATCE 

o  Univerzita Palackého v Olomouci uspořádá letos od 21.7 do 19.8 

už 32. ročník kurzů češtiny pro cizince. Kurzy nabízejí dvacet 
studijních dnů s pěti hodinami denně a s konverzacemi, exkurzemi, 
semináři, filmy a folklórním večerem, nebo kratší, dvoutýdenní  
kurz, končící 5.8.. Přihlášky je nutné podat do 30.6. a kontakty  
jsou: e-mail: Isss@upol.cz, nebo mobil: 00 420 776 267 676 a  

website je: www.lsss.upol.cz.  O  Slovenská vláda schválila novú  

8 % daň z neživotného poistenia. Má týkať starých aj nových  

poistiek. Ak zákon parlament schválí, poistky na auta, bývanie,  

úrazy či hypotéky pôjdu hore o 10% aj viac a pripravujú sa protesty. 
 

DOPISY Z KOMUNITY 

,,Úžasná nedělní akce...‘‘ 
Dobrý den vám všem ve Velehradu,  
Nedělní akce (Svatojánská, pozn. red.)byla naprosto úžasná, nejvice  

jsme si se synem užili hudebni složení, obzvláště pan pianista byl  
skvělý, libilo se mi, jak vyloženě poskakoval na židli a samozřejmě  
doprovod cimbálu a houslí byl neméně dokonalý.  
    Měla bych zájem přihlásit syna, kterému jsou přes 2 roky, 
na vaši nedělní jazykovou skupinku, pokud by to bylo možné, tak  
klidně od dalšího ,,half termu‘‘, první týden v červnu. 
S pozdravem, V.E. 
 

DOPIS Z PRAHY: Fíkový list vlády 
Česká televize je v tomhle zásadová. Kdykoliv mluví o naší současné vládě, nebo o některém z jejích členů, nezapomene 
dodat “v demisi”. Vždycky nám to připomene: momentální vláda nevládne z pověření lidu (tak jak “lid” je - i se všemi 
partikulárními, často podivnými zájmy - reprezentován v poslanecké sněmovně), ale pouze a výlučně z milosti 
prezidenta. Ten sám byl zvolen, dle mého názoru, díky tomu, že dokázal chytře využít odporu našich obyvatel k 
imigraci a nepochopení některých z nich. Viz plakáty s nesmyslným poselstvím, které můžete dosud vidět na 

        mnoha místech: “Stop Drahošovi a imigrantům”. Proč nesmyslným? Protože imigrace není nic, v čem by rozhodoval, 
nebo rozhodovat měl, prezidentův názor. Ať už se prezident jmenuje Zeman, Drahoš, nebo jakkoliv jinak. 
   Od konání parlamentních voleb už uběhlo víc než půl roku. Zdálo by se, že hnutí ANO to má v kapse, neboť má ve 
sněmovně hlasovací podporu komunistů a okamurovců. Zastupitelé reprezentující ANO, KSČM a SPD (Strana Přímé 
Demokracie, současný vehikl pana Okamury) disponují celkem sto patnácti hlasy poslanců. Síla této hlasovací sastavy 
se prokázala, když sněmovna - hlasy ANO, KSČM a SPD - zamítla návrh projednávat zřejmě nepravdivé a republiku 
poškozující výroky prezidenta Zemana. 
   Mimo voliče KSČM a SPO se nenajde mnoho lidí, kteří by považovali komunisty či okamurovce za slušňáky a 
demokraty. Tím si lze vysvětlit, proč hledá Babiš pro svoji vládu koaličního partnera mimo řady komunistů a 
okamurovců. Po tom, co “obrozená” ODS ( ve volbách druhá) dala najevo, že s trestně stíhaným premiérem do toho 

nejde, zkouší Babiš svoje štěstí se sociálními demokraty. Ti si v květnu zvolili nové vedení, na to předchozí Zeman 
zanevřel. Nové vedení pak s Babišem a jeho lidmi opakovaně jednalo. Výsledek jednání je předložen členům ČSSD k 
vnitrostranickému referendu. 
   Pravda, nejsem sociální demokrat, ale až doposud jsem českou sociální demokracii respektoval. Měl jsem za to, že 
představuje nezbytnou a legitimní část našeho politického spektra. Stranické referendum mi připadá jako zoufalý pokus 
nového vedení ČSSD hodit odpovědnost za vládnutí s ANO na dosud zbývající členy strany. Taky jako velice riskantní 
krok, který by mohl dokončit likvidaci ČSSD coby seriózní parlamentní strany. A při tom také poskytnout Babišovi 
demokratický fíkový list, na základě možné nevelké většiny členů dříve vládnoucí a nyní marginální strany. To, že 
proti koalici s ANO se již jasné vyslovili reprezentanti ČSSD v Senátu České republiky neukazuje na nadšené přijetí 
paktu sociálně demokratickým členstvem. 
   Pan prezident nyní sdělil, že i když ANO v této rundě důvěru parlamentu nezíská, stejně opět pověří pana Babiše 
dalším pokusem o sestavení vlády. Jmenováním druhé Babišovy vlády bez důvěry by dále vzrostl prezidentův osobní 
vliv na dosazování a rozhodování příštích ministrů. O to určitě autoři české ústavy neusilovali. Podobně jako asi 
nepředvídali rostoucí vliv voličsky rovněž okrajových komunistů, kteří už nyní vystrkují drápky. Viz například jejich 
snaha o obsazení rozhodujících hospodářských postů, nebo jejich odpor proti tomu, aby Česká Republika fungovala 
jako člen obraného společenství NATO. 
   Zajímavým aspektem celé této podivné historie je, jak Babiš trvá má tom, že právě a jen on bude předsedou vlády. 
Je stále trestně stíhán za Evropskou Unií zdokumentovaný podvod s financováním farmy Čapí hnízdo. Stane se asi 
premiérem. No prosím vás: kdo by si pak chtěl pálit prsty podporou pro uvěznění předsedy vlády? 
                                                           Z jarní Prahy do Londýna zdraví opatrný Honza Krátký 

*************************************************** 
  CZECH NATIONAL TRUST srdečně zve krajany na večer věnovaný historickému městu Telč a obnově památek nazvaný 

                     ,,To be or not to be an aristocrat with a chateau to keep...‘‘ 

                      v úterý 19.června v 18.30 v St.John’s, Notting Hill, London W11 2NN 
v 

Docent Jiří Štulc představí výstavu o obnově Telče, hrabě Michael Podstadský-Lichtenstein pohovoří o obnově zruinovaného zámku a návratu 
panství k výdělečnosti, ředitel Historic Houses of Britain Ben Cowell zhodnotí roli státu při uchovávání kulturního dědictví a Catherine Leonard z            
                                Mezinárodní organizace Národních trustů zasadí vše do mezinárodního rámce. 
Vstup £15,studenti £5, včetně občerstvení se skleničkou vína. Informace: Dr. Irena Edwards, 07500-337329, registrace: mailto:ebonfield@cnta.co.uk 
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     NEDĚLE 10.6., 17.6. a 24.6  
Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP 
   INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK 

 

  Děti, Velehrad vás všechny zve do 

KLUBU ČESKÝCH DĚTÍ 
 Učte se česky -- hrajte hry -- najděte    
          si nové kamarády 
   

OPIČKY  (2 – 4) : 11:00 – 12:00 
TYGŘÍCI  (4 - 7) : 12:10 – 13:10 

mailto:Isss@upol.cz
http://www.lsss.upol.cz/
mailto:ebonfield@cnta.co.uk


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v červnu 

o    3.června v 19.30 zahraje v Jubilee Hall, Seer Green, Beaconsfield, HP9 2QJ, Vertavo Quartet. Na programu 

Smetana Z mého života (Smyčcový kvartet č.1 v E moll ) a skladby Ravela a Haydna. Info: www.sgjubileehall.org.uk 

o    6.června v 19.30 se v Kent House, Rutland Gdns, SW7 1BX koná nakladatelství Vallentine Mitchell Publishers ve 

spolupráci s The Memorial Scrolls Trust a Westminsterskou synagogou představení knihy Ostrava and its Jews 
s podtitulkem Now No-one Sings You Lullabies autorů Davida Lawsona, Libuše Salomonovičové a Hany Šústkové. 
Kniha, která bude představena i v Praze 25.června, mapuje bohatou historii ostravské židovské komunity do jejího 
zničení nacisty. Info a rezervace: david@lawsonassoc.co.uk a 020 8371 6870. 

o    8.června v 19.30 zahraje v Dorking Halls, Reigate Rd., Dorking RH4 1SG, Royal Philharmonic Orchestra pod 

taktovkou Gada Kadoshe a s houslistou Jackem Liebeckem. Na programu Brahmsova Tragická overtura, Houslový 
koncert Mendelssohna a Dvořákova Sedmá symfonie. Vstup £15 - £30. Info: box.office@molevalley.gov.uk     

o    Od 14. června do 8. července bude vystavovat v Eames Fine Art Gallery, 58 Bermondsey St., SE1 3UD česká 

malířka a kolážistka Míla Fürstová (vystudovala v Praze i zde) svá díla s důrazem na aspekty mateřství pod názvem 
All the Rivers That Flow Through Me. Otevřeno: (út – so) od 11 do 18 hod, ne do 17. Info: info@eamesfineart.com . 

o    Od 20. do 29.června se bude ve 12 Star Gallery, Europe House, 32 Smith Sq., SW1P 3EU konat výstava zesnulé 

české fotografky Dagmar Hochové (1926-2012)The Power of Sympathy momentek z komunistického Československa 
od 60. do 80. let. Info: Organizátor České centrum, otevřeno denně (po – pá) od 10 do 18 hod.  

o    Až do 12. srpna potrvá na výstavě Take One Picture v Sunley Room londýnské National Gallery na Trafalgar Sq. 

promítání animovaného filmu pro děti české režisérky Dory Martínkové pod názvem Penelopa, vytvořeného ve 
spolupráci s dětmi londýnské Maple Walk School a inspirovaného obrazem italského renesančního malíře Pintoricchia 
(cca. 1509). Martínková vede filmové kroužky ve školách od r.2008 a vytvořila 60 filmů, mnohé oceněné na festivalech.  

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

Okénko, česká a slovenská komunitní organizace propaguje české a slovenské     

tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. V naší pravidelné české a slovenské sobotní škole 
se mohou vzdělávat děti školního (5 – 14 let) i předškolního věku (od batolat do pěti let). 
Děti se učí v souladu s českými a slovenskými osnovami (čtení, psaní, prvouku a posléze 
zeměpis a dějepis). Je-li zájem děti se u nás mohou připravovat na přezkušovací zkoušky 
z českého jazyka. Pořádáme rovněž aktivity pro rodiče (lekce češtiny pro dospělé, ples, knižní klub, pěvecký sbor, divadelní spolek, klub fitness) a 
akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka, Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, kempování, Šlapáček, atd. Detaily         
info:  www.okenko.uk a email: info@okenko.uk  Sobotní škola provozuje 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: 30 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY (v budově velvyslanectví ČR!) 

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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