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Sto let od vzniku Československa...
Osmadvacátý říjen považují téměř všichni Češi a většina Slováků za den
velmi památný, neb vědí, že jde o výročí vzniku Československé republiky
v roce 1918. Pro Čechy, vedené tehdy TGM a dalšími ,,muži října‘‘, to
znamenalo i obnovení suverenity Českého království, jehož posledním
králem byl v Praze korunován Ferdinand V. roku 1836, neb Franz Josef to
pak nepovažoval za nutné (a jeho žena nás neměla ráda). Karel to v roce
1918 sliboval už příliš pozdě, než aby nám to imponovalo. Pro Slováky,
jejichž generál, astronom, diplomat a letec Milan R. Štefánik byl jedním z
oněch nejvýznamnějších mužů října, byl vznik onoho státu záchranou
národní existence a jazyka po tisíci letech maďarizace a tak se zdálo, že
spolu hodně dokážeme. A byla to pravda. Překonali jsme Deutschböhmen,
válku s maďarskými komunisty o rok později i hospodářskou krizi začátku Někdejší velký státní znak Československa
30. let. První republika se zařadila mezi nejvyspělejší státy a před Druhou světovou válkou pak dosáhla páté nejvyšší
životní úrovně v Evropě a předstihla tak mnoho dnes bohatších států kontinentu.
Mnohonárodnostní stát s tak velkou a zfanatizovanou německou pohraniční menšinou, chtějící ,,do Říše‘‘, však za
časů rozpínavé Hitlerovy diktatury -- hraničící s námi od Těšína a kolem dokola přes zanšlusované Rakousko až
k Bratislavě -- nemluvě o Horthyho Maďarsku, neměl mnoho šancí přetrvat. Historikové se dodnes přou zda jsme měli
po zářijové mobilizaci roku 1938 odmítnout Mnichovský diktát a bojovat i přes zoufalé strategické postavení. Měli
jsme přece pohraniční pevnosti, mobilizovanou armádu, schopné letectvo a mimo jiné i oněch 600 lehkých tanků
Škoda, které pak nacisté zrekvírovali k invazi Francie. Pevnosti ale nebyly dostavěny a vyzbrojeny a navíc byly na
území německého obyvatelstva a přes poměrně silnou armádu bychom asi sami vydrželi jen o něco málo déle než o
rok později Poláci. Spojenci, včetně Moskvy, která měla jiné úmysly, nás opustili a byli by nám ,,předčasné rozpoutání
války, na kterou nebyli připraveni,‘‘ dodnes vyčítali. A 15.března 1939 odpor už ani nebyl možný...
To porovnání s osudem Polska potvrzuje skepsi mnohých historiků, neb jen za dva týdny poté co Hitlerovci vtrhli
1. září 1939 do Polska (i přes vstup Británie do války Polsku na pomoc), vtrhla z druhé strany do země 17. září ráno
sovětská vojska, v souladu s tajnou doložkou čerstvého paktu Ribbentrop-Molotov a se záminkou osvobození lidu od
buržoazní nadvlády. Podepsáním příměří s Japonci v Mandžusku uklidněný Stalin nasadil do úderu Polákům do zad
4000 tanků, 1800 letadel a dva miliony vojáků proti 300.000 vojákům polským. Zemi si rychle rozdělili a vytyčili
novou hranici. Fotografie z Brestu, kde se pak 22. září konala společná přehlídka Wehrmachtu a Rudé armády za
účasti generálů Guderiána a Krivošejna potvrzuje běh událostí. Dnes, po desetiletích komunistického vymývání mozků
za pomoci školních osnov, ví o zvěrstvech Rudé armády jen polovina mladé polské generace a my téměř nic. >>>>>

28.10.1918

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

SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST
v neděli 7. října 2018 od 15.30 do 18.30

v prostorách a na zahradě Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd, SW13 9JP
Zahájení ve 14 hod. slavnostní svatováclavskou mší svatou, slouženou česky Otcem Tomášem Roulem z Říma
Po vzpomínce na sv. Václava zahradní slavnost s grilováním, hudbou Guildhall Trio a zpěvem
(Pro děti bude zvlášť připraven program – prosíme, ohlašte předem jejich jména a věk)
Vstupné £5 pro dospělé (děti zdarma) při vstupu zahrnuje tradiční české občerstvení a bude také prodáváno víno a pivo
Prosíme potvrďte kvůli občerstvení účast do 5.10. na ludmilastane@gmail.com nebo mobilem na 07468 570551. Těšíme se na viděnou!
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Sto let od vzniku Československa (pokrač. ze str 1)

Nevíme ani, že přes dva a půl tisíce polských vojáků a
policistů a několik stovek civilistů bylo tehdy rudoarmějci
zastřeleno či jinak umučeno. Zajali i stovku tisíc vojáků a
alespoň o tom, jak pak hromadnou popravou skoncovali se
22.000 polskými důstojníky a vzdělanci v Katyni, se dnes ví
dost dobře. O rabování kulturního dědictví, o odvážení
zařízení podniků a o deportaci 550.000 až jednoho a půl
milionu Poláků na Sibiř se už zapomíná. Nám pak už docela
stačila zvěrstva nacistů v Protektorátu. O tom, jak by vše
probíhalo, kdybychom v říjnu 1938 šli do boje jako Poláci,
můžeme jen spekulovat, i když o ,,pomoci‘‘slibované tehdy
Moskvou už dlouho iluze nemáme. Proto ono připomenutí
osudu Polska. Víme však o podobných deportacích v roce
1945 z Podkarpatské Rusi, před válkou patřící k ČSR, či o
vyvážení zařízení během osvobozování a také o vyrabování
našeho uranu v ceně tehdy asi 80 miliard dolarů, těženého po
únoru 1948 politickými vězni. A na tom všem nic nezměnilo
ani Stalinovo rychlé zakládání našich i polských jednotek,
když se o tři roky později nacisté blížili k Moskvě.
Novější historie od války je dnes poněkud lépe známa díky
pamětníkům a od zhroucení komunismu je nutné také
zaznamenat i ukončení existence společného státu Čechů a
Bez Masaryka a Štefánika by nebylo Československa; účastníci vzpomínky na
Slováků, ale vzpomíná se nám starším na to soužití dost
sovětskou okupaci 21.8.1968 se scházejí a během promítání Vostálova filmu
nostalgicky, se slzičkou v oku. Československo tak neprožilo
těch mírových 50 let trvání, o kterých, jako o lhůtě nutné ke
stmelení státu, hovořil kdysi prezident Masaryk a mnohé by
určitě vypadalo jinak. Nežijeme však na izolovaném ostrově a
tak nám nezbývá než porovnávat, vzpomínat a dohadovat se,
co by bylo, kdyby. A doufat v lepší budoucnost! /jn/

ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Smutná i humorná vzpomínka na sovětskou
okupaci před padesáti roky
V neděli 2.září se v prostorách londýnského Velehradu konala
vzpomínka na 21.srpen 1968. Po úvodním přivítání hostí z
našich velvyslanectví, shlédnutí filmového dokumentu české
televize natočeného štábem režiséra Bohumila Vostala a po připomenutí dějinných souvislostí z dnešního pohledu
historiků, došlo na bohaté vzpomínky krajanů, účastníků okupace, či její odezvy v Británii. Humor vnesl do diskuse
Ladislav Potůček, který přinesl ukázat ,,tele‘‘, tedy ex-vojenský ruksak, se kterým kdysi emigroval a zavzpomínal na
zapeklité osobní situace. Nakonec zazpívala Karin Kubáčková Píseň pro Martu Marty Kubišové, po okupaci režimem
zakázanou, zazněly státní hymny a přišlo na řadu občerstvení a trocha společného zpěvu písniček šedesátých let.

Novinky programu na londýnském Velehradě: Začnou pravidelné mše a více aktivit...

Správní rada charity londýnského Velehradu sděluje s radostí krajanům, že biskup Václav Malý jí informoval, že od
října mohou být v budově slouženy jednou měsíčně české mše svaté. První z nich bude už slavná Svatováclavská mše
před tradičním posvícením 7. října (viz oznámení na str. 1) a další jsou plánovány na neděle 4.listopadu a 9.prosince,
vždy od 14 hodin. Mezi dálšími plánovanými akcemi budou promítání filmu Postřižiny v sobotu 27.10. od 17.30, dále
rozhovor s paní Hanou Ludikarovou v neděli 4.11. od 15 hod. a Mikulášská s nadílkou v neděli 9.12. od 15 hodin.

***************************************************
Vzpomínková asociace památky veteránů svobodného Československa
spolu s vojenskými přidělenci České republiky a Slovenské republiky
zve srdečně krajany na

pietní vzpomínku na naše hrdiny v den 100. výročí vzniku
Československé republiky
v neděli 28. 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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-- 2--

***************************************************
Budeme vzpomínat na naše 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
Marshalla Karla Janouška KCB. (Když jsem jej se
strýcem po propuštění z Jáchymovských uranových
dolů potkal někdy v šedesátých letech, zvedl nohavice a
ukázal fialové nohy od záření) (27.10.1971). Z nových
smutných odchodů vzpomeneme plk. Rudolfa Čapka,
veltele tanku První čs. obrněné brigády od Dunkirku
(24.10. 2017). Vzpomeneme i známé psycholožky
Dr. Zdeny Labounkové (29.10.2017) a S/Ldr, generála
Marcela Ludikara z čs. 311. bombardovací perutě, který
se podílel na potopení lodi Altesrufer. (31.10.2003)

Před závěrem vzpomínky na 21. srpen 1968: Karin Kubáčková zpívá Modlitbu
pro Martu Marty Kubišové a (dole) pohled z dálky na občerstvující se účastníky

Památka prof. Antonína Tučapského
stále živá v roce jeho nedožité 90ky

Starším krajanům je určitě někdy smutno po Antonínovi a Beryl Tučapských, kteří byli – kromě značných úspěchů na
britské i mezinárodní hudební scéně -- po mnoho let hudební ozdobou naší londýnské exilové i později krajanské
velehradské scény. Antonín, takto přední hudební skladatel a odborník, hrával po léta na varhany v čs. kapli na Farm
Street a Berryl, uznávaná pěvkyně a činovnice londýnské hudební akademie, zas zpívala o mších a slavnostních
příležitostech (včetně nakonec pohřbu Otce Langa, se kterým oba pojily velmi přátelské vztahy a vzájemná úcta). Oba
také přes profesionální zaneprázdnění takřka nikdy nechyběli na našich slavnostech, posvíceních či přednáškách a
Beryl, takto dcera yorkshirských Dales, se tak dobře naučila česky, že jí mnozí považovali za Moravanku z Vyškova,
odkud pocházel Antonín. A mimochodem, Antonín (takto Doc. PhDr. Antonín Tučapský, Dr.h.c.), byl mezi jiným
prvním českým členem Royal Music Academy a sbormistrem světoznámé Trinity College of Music a skladatel stovky
děl od koncertů pro housle, violu a klárinet, přes chorální hudbu, až po operu Majitel pohřebního ústavu, jejíž
premiéry v brněnské Janáčkově opeře se zúčastnil v roce 2004. Na sklonku života jej čekalo i uznání cenou Gratias
Agit ve vlasti (po mnoha předchozích peripetiích s režimem před emigrací, o čemž nám jednou vyprávěl) a letos by se
býval dožil devadesáti let. Zemřel po infarktu 9. září 2014, rok po odchodu Beryl. Nyní, kromě poslechu Antonínovy
moderní hudby (se silnými moravskými kořeny) ze záznamů na CD, existuje nový způsob, jak si Tučapské připomínat.
Po výstavě, kterou uspořádal na jaře ve Vyškově jeho syn, dcera Jana, nyní Homolková, založila na internetu skvělou
kroniku rodiny na www.antonintucapsky.com. Zkuste to také a vzpomeňte si na Antonínova hudební díla
(naposledy ještě na koncertě v roce 2011 v sále velvyslanectví) a tklivý hlas písní Beryl. Stojí to určitě za to! /jn/

ZPRÁVY Z DOMOVA
Před komunálními a senátními volbami v ČR
Ve dnech 5. a 6. října se budou v ČR konat volby do obecních zaastupitelstv a do senátu. Experti předpovídají, že
například v Praze bude mít nejlepší šance na vítězství ODS pod vedením ex-primátora dr. Bohuslava Svobody se 17
procenty a po 15 procentech by měli dostat Piráti, vedení lékařem Zdeňkem Hřibem i ANO premiéra Babiše. Koalici
TOP09, STAN a KDU-ČSL, vedené předsedou TOP09 Jiřím Pospíšilem a právničkou Hanou Marvanovou pak
předpovídají 12 procent a 8 procent seskupení Praha sobě lidoveckého poslance a starosty Prahy 7 Jana Čižinského.
Okamurova SPD údajně dostane 4 procenta a ČSSD pouze dvě, což by bylo problémem pro její Hamáčkovo vedení.
KSČM a Zelení pak prý mají šance dostat jen po jednom procentu. Zajímavé bude, jak se výsledky stran budou lišit od
Prahy v krajích a jiných městech. Hlavním problémem je neuvěřitelně a ostudně pomalé budování dopravní
infrastruktury, včetně okruhů hlavního města a na předvolební sliby se většinou rychle zapomíná...

***************************************************
BCSA -- British, Czech and Slovak Association srdečně zve krajany na večer s paní Charlottou Kotíkovou:

T.G.Masaryk: A reflection by his great-granddaughter
17. října od 18.30 do 20.30, sál velvyslanectví Slovenska, 25 Kensington Palace Gdns, W8 4QY
Ve spolupráci s oběma velvyslanectvími i jako připomínka stovky let od založení Československa

BCSA také zve krajany na Kulturné historický kvíz, 3. října od 18 do 21 hodin

v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, London NW6. Vstup £12.50, včetně české večeře...
Informace: 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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Prezident Andrej Kiska k výročiu Slovenského národného povstania

Slovenský prezident Andrej Kiska vystúpil na oslavách 74.výročia SNP v Banskej Bystrrici s príhovorom v ktorom
povedal: ,,Vďaka statočnosti účastníkov SNP dnes môžeme vstať so vztýčenou hlavou. Slovenským národným
povstaním sme sa ako krajina prihlásili k civilizovanej, demokratickej a kultúrnej Európe, ktorá odmietla a napokon aj
porazila ideológiu zla." Prezident zdôraznil, že ,,zdravú spoločnosť nemôže držať slepá vernosť autorite štátu, ale iba
vernosť hodnotám, o ktoré sa spolu môžeme oprieť." Podľa prezidenta často zaznieva, že naša spoločnosť je rozdelená a
práve účastníci SNP ukázali, na akých hodnotách má spoločnosť stáť. Kiska tiež ocenil (in memoriam) statočnosť
slovenských generálov, učastnikov povstania: Rudolfa Viesta, Jána Goliana, Júliusa Noska, Karola Pekníka, Viliama
Žingora a Jána Černeka. Generálom tiež vymenoval plk.Ľudovíta Kukorelliho.

Podezrelí pachateľia vraždy slovenského novinára zadržaní...

Slovenská polícia z elitného útvaru NAKA previedla v Kolárove 20. septembra zásah proti podozrivým z vraždy
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Boli zadržaní hlavný podozrivý Tomáš
Sz., bývalý policajt a príslušník SBS a jeho bratranec Miroslav M., bývalý voják a dalších šest ludí.

DUCHOVNÉ SLOVO
Európa sa radikálne zmenila, hovoria znepokojení biskupi strednej a východnej Európy
Zástupcovia episkopátov Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny, Slovinska, Bosny a
Hercegoviny, Medzinárodnej konferencie sv. Cyrila a Metoda, spolu s čelnými predstaviteľmi CCEE, sa stretli v
Bratislave od 6. do 7. septembra 2018. Účastníci stretnutia, spolu s apoštolským nunciom na Slovensku, slávili svätú
omšu v Katedrále svätého Martina. Hlavným celebrantom bol kardinál Angelo Bagnasco, predseda CCEE.

Na prehĺbenie otázok, ktoré sa týkajú poslania Cirkvi v stredo-východnej Európe, najmä v oblasti aktuálnych
kultúrnych a spoločenských otázok, sa biskupi venovali nasledovným témam:
Za posledné roky diecézy v stredo-východnej Európe vyvinuli viacero aktivít - ako napríklad spoločnú zbierku
zorganizovanú v roku 2017 pre obete vojen na Blízkom východe - a snažia sa prispievať k obnove domov, nemocníc,
škôl a celých obcí, aby umožnili návrat utečencov do vlasti. Inštitúcie Katolíckej cirkvi intenzívne pomáhali aj
utečencom a migrantom, ktorí prechádzali cez územie ich krajín.
Krajiny stredo-východnej Európy sú negatívne zasiahnuté odchodom mladých ľudí do zahraničia. Nemožno si
nevšimnúť, že hlavný dôvod tohto javu spočíva v tom, že krajiny stredo-východnej Európy, napriek spojeniu so
západným svetom, v priebehu ostatných 30 rokov neboli integrované ako rovnocenní partneri - a rozdiely v
priemerných zárobkoch medzi krajinami európskeho západu a stredo-východu zostávajú enormné. Bude preto
nevyhnutné nájsť iný spôsob integrácie týchto krajín do západného sveta: taký spôsob, ktorý lepšie zabezpečí rovnakú
dôstojnosť daných krajín a ich obyvateľov.
Biskupi sa obracajú aj na vlády svojich krajín so žiadosťou, aby venovali väčšiu pozornosť reforme vzdelávania, ako
aj mladým, ktorí neraz opúšťajú vlasť kvôli slabším sociálnym podmienkam a hľadajú prácu v zahraničí, kde môžu
nájsť lepšie sociálne istoty pre manželstvo a rodinu. Biskupi majú nádej, že aj blížiaca sa Synoda biskupov o mládeži a
pastorácii povolaní prinesie mnoho užitočných impulzov pre život Cirkvi.
Spoločnosť, v ktorej mnohí podliehajú konzumizmu, čoraz viac čelí riziku, že sa zachová nespravodlivo voči tým,
ktorí sa - v duchu súčasnej mentality - zdajú byť zbytoční, pretože nedokážu zvyšovať produkciu. Spoločnosť sa
nemôže zrieknuť vlastných členov len preto, že nie sú schopní podať výkon. Biskupi apelujú na verejných
predstaviteľov, aby zabezpečili adekvátne podmienky na poskytnutie dôstojnej starostlivosti o chorých, starých a tých,
čo žijú na okraji spoločnosti. Treba urobiť všetko preto, aby títo ľudia mohli žiť dôstojný život a napriek obmedzenia
boli spoločnosťou vnímaní ako jej rovnocenní členovia. Na zlepšenie všetkých týchto okolností je však nevyhnutné, aby
sa v ekonomických vzťahoch západného sveta ku krajinám stredo-východnej Európy pristupovalo rovnocenne.
Európa sa radikálne zmenila po páde železnej opony. Znovu-nadobudnutá sloboda národov stredo-východnej
Európy je dôvodom na radosť. Zároveň si však biskupi uvedomujú, že mnohí obyvatelia ich krajín cítia veľkú neistotu.
Migračná kríza ukázala, že nie je ľahké prekonať mentálne a kultúrne rozdiely, ktoré existujú medzi Východom a
Západom. Biskupi sú si ale vedomí nevyhnutnosti spolupráce. Nie je možné zostať nevšímavými voči osobám, ktoré sa
- pri hľadaní lepšej budúcnosti pre seba a svoje rodiny - ocitli v ohrození života alebo trpia hladom či biedou. Treba
urobiť všetko pre pomoc krajinám, z ktorých pochádzajú - na vyriešenie tých problémov, ktoré vyvolávajú migráciu.
Biskupi sú tiež znepokojení šírením ideológie gender, ukrytej okrem iného v známom Istanbulskom dohovore. Treba
urobiť všetko, aby sa Európa vrátila k svojim prirodzeným a kresťanských koreňom. Jej inštitúcie, vrátane súdov, by
mali rešpektovať autonómiu krajín stredo-východnej Európy v kultúrnej a etickej oblasti. Znepokojenie vyvolávajú
najmä nadnárodné rozhodnutia, ktoré nanucujú, často nepriamym spôsobom, riešenia v protiklade s ústavami a
kultúrami jednotlivých krajín - čím prehlbujú rozdelenie a pôsobia proti integrácii. Biskupi žiadajú predstaviteľov vlád,
aby odmietli ratifikovanie Istanbulského dohovoru, alebo aby stiahli svoj podpis.
Katolícka cirkev chce prispievať k európskej integrácii a zmierňovať spoločenské napätie. Pripomínajúc si slová
pápeža Františka, že "Boh je vzdialený zlu, ale blízky tým, čo trpia", biskupi sa modlia za každého, kto sa ocitol v
ťažkostiach a chcú neustále pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú.
(zo stránok TK KBS)

***************************************************
The Friends of Czech Heritage a Velvyslanectví ČR srdečně zvou krajany na přednášku

Dr. Jany Burešové: A Celebration of Czechoslovak Culture in Wartime Britain
V úterý 9.října od 18.30 do 20.30 v sále Velvyslanectví ČR,
26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY
Vstupné £15 včetně sklenky vína. Info a rezervace přes internet na events@czechfriends.net

***************************************************
-- 4 --

*************************************************
DOPISY REDAKCI

Kdo znal Jindřicha Kneborta?
Na Velehrad se obrátil prasynovec pana Jindřicha Kneborta,
bývalého člena správní rady a.s.Cíl z Lidového domu sociální
demokracie a jejího pozdějšího národního správce. Z dopisu
vyjímáme následující část a prosíme krajany, aby se mu ozvali,
pokud něco vědí:

,,Podle dostupných informací měl Jindřich Knebort po únorovém
převratu v roce 1948 emigrovat do Německa, kde byl umístěn do
utečeneckého tábora u Ludwigsdorfu. Následně dne 23.12.1950 byl
zaregistrován emigrační policii v Anglii. Podle registrační karty
cizinecké policie uvedl bydliště 92 Brook Green, London W6 7BD.
Jako svou manželku uvedl jistou Ludmilou Penrovou resp.
Eichlerovou, s kterou se tam zřejmě oženil, neboť v oznámení kostela
sv. Tomáše z Canterbury ve Fulhamu v Londýně v čísle. 6 Ordinary
Time ze 22 Feb. 2012 byla veřejnost požádaná o motlitbu (zádušní
mši) za zemřelé, m.j. i paní Ludmilu (Lydia) Knebortovou. Požádal
jsem představeného kostela o poskytnutí informací, ale žádné jsem
neobdržel. Jelikož o pobytu pana Jindřicha Kneborta nejsou v naší
rodině žádné informace a zřejmě v Londýně zemřel, prosím o
poskytnutí informace k jeho pobytu, pokud vám jsou známy.
S pozdravem Vilém Knebort, tel. 00 420 604 192 684

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

NEDĚLE 7.10.a 14.10. Pak dva svátky

DOPIS Z PRAHY: Brexit Na struze

Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP

INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK
Bylo nás pět, seděli jsme v zářijovém sluníčku pod kaštanem na
zahrádce hospody Na struze a užívali si pár žejdlíků plzeňského. Počasí se vyznamenalo, rtuť vyšplhala nad dvacet dva, vítr
nefoukal a my byli rádi, že můžeme ještě sedět venku. Řeč přišla na Brexit a Alena řekla, že ty Angličani jsou pěkný parchanti,
když oni si odejdou a nás v tom nechaj. Někdo zase řekl cosi v tom smyslu, že Angličani se staraj sami o sebe. A že už z historie
víme, že kvůli malýmu národu na východě se na hlavu nepostavěj. A- koneckonců - jak si kdo ustele, tak si lehne. Názory se v té
věci ostře různily.
Hádky nemám rád, tak jsem převedl řeč na kvalitu plzeňského piva, čehož se všichni hned chytli.
Byl bych na to zapomněl, ale asi týden po tom noviny psaly o výročním projevu pana Junckera, takto prezidenta evropské
komise, o stavu Evropské Unie (EU).
Míval jsem dříve pocit, že v EU se schyluje k dvojrychlostnímu rozdělení: že má být “jádro”, které bude pokračovat mílovými
kroky na cestě k jednotnému mnohonárodnímu státu, a kolem jádra zbyde několik srabů, kteři nechtějí jednotnou měnu, případně
kteří na ní nemaj. Do které skupiny by se zařadila naše republika, tím jsem si nebyl zcela jist. Vzhledem k těsným hospodářským
vazbám na sousední Německo jsem tipoval, že by se pro nás snad našlo místo v jádru. Problém ovšem je to Euro, po kterém podle mnoha průzkumů veřejného mínění v ČR - dvě třetiny našich obyvatel nikterak netouží. Ostatně to platidlo přivedlo na
žebráckou hůl Řecko a Itálii, ke kterým jsme kdysi se závistí vzhlíželi, takže se nemůžeme moc divit.
Po projevu pana Junckera je všecko zase trochu jinak. Pan evropský prezident se o dvourychlostní EU ani nezmínil, jeho téma
bylo integrace, integrace a integrace. Problém je, že můj bruselsko-český slovníček toto překládá jako centralizace, centralizace a
centralizace.
Dvě kritická témata v každém případě jsou a budou Euro a Schengen. Asi to má být konec chytráků jako jsem já. Tedy těch,
kteří chtějí bez víza jezdit na dovolenou ke Středozemnímu moři, ale přijeti Eura odkládají na svatého Dyndy. A v zemi pod Řípem
jsou ochotni přivítat nanejvýš dvacet imigrantů, pokud tito budou katolíci a budou ovĺádat vyňatá slova. Sice se s tímto
převládajícím pocitem našeho národa víceméně ztotožňuji, ale dělá mi starost, že - pakliže Euro nevezmeme - mohli by si Němci
najít jiné dodavatele a blahobyt v Čechách by mohl skončit.
Stojí prý psáno už v Římské dohodě, že unie má být stále těsnější. V českém referendu v roce 2003 jsem - podobně jako
většina spoluobčanů - volil pro vstup. Po pravdě řečeno, nepřečetl jsem si ani Řmskou dohodu, ani tu Maastrichtskou. Snad je to
naše národní vlastnost: když nám řeknou souhlasit, tak souhlasíme, a hotovo. To je alespoň moje výmluva. Asi to moje hlasování
velký rozdíl nedělalo, tak či onak.
Otázka zda být či nebýt v EU je jistě něco jiného pro deseti-a-půl milionovou Českou republiku s její těsnou hospodářskou
vazbu na Německo, a něco jiného pro Velkou Británii, která nejenom čítá více než pětašedesát milionů lidí, ale ekonomicky i
politicky boduje vysoko nad počet obyvatel. Zemi, jejíž cesta k demokracii jde zpátky víc než osm set let.
Pan Juncker v tom projevu neřekl, kdo to všecko nakonec zaplatí. Tak chci jenom zdůraznit, že já to nebudu.
Z Královských Vinohrad všechny srdečně zdraví Honza Krátký

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

Petra Hory-Hořejše, autora seriálu Toulky českou minulostí

O málo známých historických faktoch prvých desaťročí Československa
v sobotu 20. októbra o 14:30 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!!!
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***************************************************
Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v říjnu
o

4. října v 19.30. zahraje v rámci Londýnského klavírního festivalu v Hall One, Kings Place, London N1 9AG
Konstantin Lifschitz. Na programu Janáčkův Po zarostlém chodníčku, Schubert a Debussy. Vstupenky od £16.50 do
£34.50 plus £3 poplatek. Info: 020 7520 1490 a info@kingsplace.co.uk
o
13. října od 19.30 se bude v St. Michael and All Angels Church, Bedford Park, London W4 1TT konat koncert
West London Sinfonia pod taktovkou hostujícího Marca Dooleyho a s vedením Iwony Boesche ke 100. výročí vzniku
Československa a na pořadu bude Smetanův cyklus Má vlast a Elizabeth Maconchy’s Proud Thames. Vstupné £14,
koncese £12 a děti a studenti £5. Vstupenky u vchodu nebo na www.westlondonsinfonia.org a tel.: 020 3475 4200.
Ve stejný den budou také hrát českou hudbu ve Wigmore Hall, St. James’s Church, Piccadilly a Purcell Room.
o
Do 16. října se v Českém centru v budově velvyslanectví ČR bude konat výstava českých hraček od roku 1920
pod názvem: Mini Wonders – Czech Toys Past and Present. Info: České centrum.
o
17. října od 19.30 se bude konat v 1901 Arts Club, 7 Exton Street, Waterloo, London SE1 8UE klavírní koncert
Iaina Farringtona v rámci Mahlerovské série. Na programu kromě Mahlerovy Šesté symfonie budou i Janáčkova
klavírní sonáta, Schrammelova Wien bleibt Wien a Straussův Tanec sedmi závojů. Vstupné: £15 a koncese £10. Info:
info@1901artsclub.com a také 020 7620 3055.
o
21. října od 18.30 zahraje opět v Hall One, King’s Place, N1 9AG, Albion Quartet. Na programu Dvořákův
smyččcový kvartet č.8 v E dur, Beethoven a Britten. Info: 020 7520 1490 a info@kingsplace.co.uk.
o
23. října od 19 hodin začíná v Royal Academy of Music Český týden studentským koncertem Dvořákových
serenád pod vedením Ondřeje Roskovce a šéfa České filharmonie Josefa Špačka. Na druhý den v 19.30 zahraje tamtéž
Česká filharmonie předehru z Prodané nevěsty a Dvořákův Koncert pro cello v B moll, po studentských koncertech
ve 13 hodin (Zelenka, Janáček, Martinů) Info: 020 7873 7300 a https://tickets.ram.ac.uk/Sales/

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