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Květnová výročí a patriotismus 
Letošní 74. výročí květnového ukončení druhé světové války je  

výročím pouze nekulatým, která bývají slavena jaksi poněkud méně  

okázale (a kulaté obstará Normandie v červnu). Není to ovšem vždy  

pravda, neboť například loni se nás v Brookwoodu (viz foto) sešlo  

více než kdy předtím. Jakoby odchod veteránů na věčnost v nás  

povzbudil ono dnes bagatelizované a často internacionalisticky  

odsuzované cítění patriotismu, bohužel leckdy mylně srovnávaného  

s nacionalismem. V našich vlastech se za komunistického režimu  

toto výročí spíše slavilo jako ,,Den výročí slavného osvobození  

Československa Rudou armádou od fašismu‘‘ a to tedy o den později 

než ve zbytku Evropy. Navíc se vzpomínalo jaksi dvakrát, neboť  

9. květnu předcházelo výročí pražského povstání a pionýři stávali  

čestnou stráž u pomníčků našich hrdinů v povstání padlých.  

    Výročí vyvolávalo rozpaky z několika dalších důvodů. Ne, že by  

tehdy naši spoluobčané nedoceňovali velké oběti prostých  

sovětských vojáků, ale absence zmínek o osvobození západních a  

jižních Čech Američany (a vysvětlovat to třeba Plzeňákům, musela  

být pro soudruhy fuška) a nedocenění výsledků pražského povstání,  

kdy se německá posádka vzdala povstalcům ještě před příjezdem sovětských tanků, činilo vysvětlování obtížným.  

     A poválečné mladé generace se vůbec nic nedozvěděly o skutečnosti, že naši stíhači a bombardéři čs. leteckých 

pluků RAF byli připraveni odletět na plzeňské letiště a na pomoc pražskému povstání. Seděli v natankovaných 

spitfirech a liberátorech a zastavilo je jen ,,ne‘‘ generála Eisenhowera našemu maršálu RAF Janouškovi v Remeši 

poté, co Moskva na žádost odpověděla stručným ,,nět‘‘. Nemluvě o Československé obrněné brigádě generála Lišky, 

která žádala o uvolnění z obléhání Dunkirku a už o měsíc dříve chtěla s pomocí svých čtyř a půl tisíce vojáků, dvou 

stovek tanků, 180 obrněných aut a transportérů, 70 děl a minometů a více než tisícovky dalších motortových vozidel 

vlast osvobozovat spolu s 3. americkou armádou generála Pattona. Brigáda neměla rezervy a maršál Montgomery 

nechtěl riskovat a tak byla nakonec oddělena jen symbolická motorizovaná jednotka 140 vojáků a důstojníků pod 

velením pplk. Sítka a ta s Pattonovými vojsky překročila 30. dubna hranici u Chebu, 7. května dorazila. do Plzně a 11. 

května i do Prahy -- od Košíř do centra a přes Václavské a Karlovo náměstí a na druhý den se vrátila do Kyšic u Plzně.    

     Celá bridáda přijela do Prahy až koncem měsíce a 30.května vykonala slavnostní přehlídku. Poté už vše spělo 

k únoru 1948, rozpuštění brigády, perzekucím a útěkům za hranice. Generál Liška nakonec zemřel v Londýně v péči 

sl. Pokorné. Čs. leteckým plukům RAF dovolili Rusové přiletět do vlasti až 13. srpna a jak nakonec po únoru skončili 

v lágrech a na uranu v Jáchymově, nyní už víme. O našich válečných hrdinech v Británii, jejichž nezištný patriotismus 

obdivujeme, se už po letošním Brookwoodu dozvíme více i na filmovém večeru historických dokumentů 7. května v 

kinosále Velvyslanectví ČR, pořádaném Českým centrem. A že letos není kulaté výročí, nebude vůbec vadit!  /jn/ 

*************************************************** 
           Vzpomínková asociace památky veteránů svobodného Československa  
                       spolu s vojenskými přidělenci České republiky a Slovenské republiky                          
                

                      zvou srdečně všechny krajany na pietní setkání u příležitosti 74. výročí konce války 
                            v neděli 5. května 2019 ve 13.15 hodin 
               v československé části Brookwoodského vojenského spojeneckého hřbitova,  
                            nedaleko Wokingu v hrabství Surrey, sjezd z A322 u Pirbright (GU24 0JB) 
 

  nebo hned vedle železniční stanice Brookwood, South West Trains vlaky z Clapham Junction Stn. 12.23 , doba jízdy cca. 35 minut 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Vydařené tradiční předvelikonoční  
,,přípravy‘‘ na Velehradě  
Květná neděle na londýnském Velehradě se letos zvlášť 
vydařila. Po tradičním svěcení palem v zahradě, které, jak  
bývá u nás zvykem, zastupují větvičky kočiček, následoval  
průvod krajanů do budovy a pak slavnostní mše se čtením  
,,pašijí‘‘, sloužená Otcem Jiřím Zámečníkem, který poskytl  
i patřičné předvelikonoční duchovní zamyšlení. Téměř tři 

desítky krajanů se pak odebraly do hlavního, Czerninova, sálu, 
kam mezitím přibyli další krajané s dětmi a dobrovolníci  
připravili vrbové větvičky, vajíčka a různé barvy.  
    Po chutném občerstvení se pak pozornost přítomných  
přenesla na pletení tradičních pomlázek – což ani s radami 
instruktora Rubínka nebylo ve formě copánku z 8 větviček 
vůbec lehké. Opodál zas učitelka české školičky Mirka učila 
děti i rodiče malování vajec, což – soudě podle zabarvených 
prstů dětí -- nebylo také lehké. Mezitím se rozproudila družná 
zábava a odpoledne rychle uteklo za spokojenosti všech  
přítomných. I těch se zapatlanými prsty od barev... 
 

Blíží se oslava 100. narozenin Otce Langa  
a Svatojánské posvícení... 
Letos 24. června už uplyne sto let od narození Otce Langa, 
po mnoho desetiletí pilíře československé komunity v Británii 
a duchovního správce exulantů i krajanů. Je sice pravda, že   Z Květné neděle na Velehradě: Svěcení kočiček, průvod se vrací do budovy, 
P. dr.Jan Lang SJ odešel na věčnost před 12 roky, ale jeho     a pohled do Espinosova sálu během následující velikonoční mše. Dole: Joan 
zásluhy o svobodu vlasti, které ocenil vyznamenáním i         Taylor, Karel Janovický a Katherine Nicholson - ovace po koncertu 27.dubna 

prezident Havel, jsou stejně významné jako jeho práce mezi 
krajany a správní rada Velehradu re rozhodla uspořádat 

velkou vzpomínkovou ,,Garden Party‘‘ příští měsíc, která by  
zároveň byla i tradičním Svatojánským posvícením. Jak  
známo, Jana je 24. a tak konec června bude velmi vhodným  
spojením obou tradic, i když památky Otce Langa sice  
vzpomínáme každý rok, ale stovka let od jeho narození uplyne 
jen jednou. Správní rada už oslavy připravuje a v příštím čísle 
tohoto věstníku bude oznámeno i datum, takže bude dobré si  
víkend na konci června už nyní rezervovat! 
 

Úspěch koncertu ,,Dvořákovců‘‘ na Velehradě 
Sobota 27.dubna patřila na Velehradě vážené a mezi krajany   

velmi oceňované Dvořákově společnosti, tedy její správní       

agendě a odpoledne i tradičnímu oblíbenému koncertu. Ten  
byl tentokrát příležitostí obdivovat hlas mezzosopránistky  
Katherine Nicholson s klavírním doprovodem Joan Taylor. 
Zazněly skladby Warlocka, Barbera i Dvořákovy Cigánské  
melodie a také Čtyři písně našeho londýnského skladatele  
(a dříve také šéfa českého vysílání BBC) Karla Janovického na  
slova A E Housmana. Skvělý hudební zážitek! Zájemci o 
o členství najdou potřebné informace i další hudební tipy 
na http://www.dvorak-society.org./ 
 
 

Pracovní dovolená na českých zámcích?   
Charita The Friends of Czech Heritage, která se snaží  
obnovovat zanedbané české hrady a zámky, sloužící nyní  
jiným účelům, zve krajany na pomoc v rámci dovolených. Jednou z akcí je už osmý rok obnova zámku Červený dvůr, 

kdysi Schwarzenberského letního sídla, nyní sanatoria blízko Českého Krumlova (turnusy: 25.5. – 1.6. a 1.6. – 8.6.). 
Cena £95 zahrnuje pobyt ve dvoulůžkových pokojích zámku, včetně stravy, bez letů a jde o obnovu bran do zámeckého 
parku. Příležitost navštívit ve volném čase okolní kulturní památky. V září (od 14. do 21.) se pak bude konat podobná 
akce v zahradách bývalého Czerninského zámku Krásný dvůr. Ubytování a strava v místním pensionu, cena £250, 
včetně minibusu z Ruzyně. Opět možnost návštěv památek v okolí. Info: www.czechfriends.net 

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

      České centrum a Velvyslanectví ČR srdečně zvou krajany na večer válečných dokumentárních filmů o našich hrdinech 

       SOLDERING ON: Czech Freedom Fighters in Great Britain 1940 - 45    

  v úterý 7. května v 19 hodin v kinosále Velvyslanectví ČR, 26 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY 
 

Po promítání diskuse, kterou povedou Dr. Toby Haggith z Imperial war Museum a Roger Darlington, autor knihy o našem stíhacím esu RAF Karlu Kuttelwascherovi 
                     Vstupné 7 liber a rezervace na www.eventbrite.com  Další info: České centrum (www.czechcentre.org.uk.) 

***************************************************                                                        
                                                      -- 2 --  

 

 

 

 

http://www.eventbrite.com/


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

Krajanský výlet do Winchestru... 
Charita The Friends of Czech Heritage (www.czechfriends.net) 

pořádá výlet do starobylého Winchestru, kdysi hlavního  
města království Wessex, 19.června, s prohlídkou  
historických budov, včetně románsko-gotické katedrály.  
Odjezd z Waterloo Stn v 9.05 a po hodině jízdy nejdříve  
prohlídka středověkého špitálu St.Cross. Po obědě prohlídka 
Winchester College a katedrály a návrat do Londýna v 18.15. 
Cena £35. Info e-mailem: events@czechfriends.net   
 

Budeme vzpomínat na naše zemřelé  
krajany v květnu a také na Otce Langa 
Tento měsíc budeme opět vzpomínat na naše zemřelé.  
Budou mezi nimi kardinál Josef Beran (17.5.1969), vědec  Ještě z předvelikonočních aktivit na Velehradě: pohled do sálu, pokusy o výrobu 
dr. Vilém Bernard (25.5.1992), letec gen. Ivo Tonder       pomlázek a malování vajec (nakonec prý docela úspěšné) 
(4.5.1995), mnohaleté velehradské pomocnice a  
organizátorky Emilka Fartáková a Hermínka Procházková  
a oblíbený organizátor akcí a dlouholetý příznivec čs. klubu  
Jano Hruška (9.5.2014). Loni zemřelý Sir Nicholas Winton  
stále figuruje na poštovních známkách v ČR i zde v Británii  
a 21. května uplyne 22 let od svatořečení bl. Zdislavy z  

Lemberka v roce 1997. Vzpomeneme i nedožitých narozenin 
P. ThDr Jana Langa SJ (foto str.2), po dlouhá léta faktické  
duchovní i světské hlavy čs. exilu v Británii. Byl dobře  
známý nejen tisícům exulantů a posléze krajanů, ale také  
britským poslancům, lordům a dalším představitelům jako  
laskavý a obětavý Otec Lang a zároveň nesmiřitelný bojovník  
proti totalitě a obhájce demokracie. Už dvanáct let nám chybí 
a v červnu slavnostně vzpomeneme jeho nedožitých stých  
narozenin... 

o Správní rada srdečně děkuje za dary, které poslali:  

Jan Kubíček, Jitka Lancaster a paní Djurkovic  
 

ZPRÁVY Z DOMOVA 

Slovensko: ,,Sledovali viacerých novinárov‘‘ 
Slovensko stále žije dopadom vraždy novinára Jána Kuciaka. 
Teraz aj reportér denníka SME Adam Valček, zistil, že bol v r. 
2017 ešte pred vraždou Kuciaka sledovaný. Valček povedal,  
že mal v rámci vyšetrovania prípadu možnosť nahliadnuť do  
svojho spisu a že vtedy najmenej traja ľudia fyzicky sledovali 
viacerých novinárov, pravdepodobne pre Mariana Kočnera.  
Zadávateľom mal byť bývalý príslušník SIS Peter Tóth,  
sledovanie bolo nelegitímne a nelegálne a Valček povedal, že  
doteraz nerozumí motivácii prečo ho dal Kočner sledovať. 
 

KSČM prosadila zdanění církevních restitucí, 
ale rozhodne Ústavní soud 
Poslanecká sněmovna ČR už ve druhém čtení schválila 114  
hlasy ze 181 zdanění náhrad za církevní restituce, poté co se 
pro něj kromě ANO, ČSSD a komunistů rozhodli hlasovat i  
poslanci Okamurovy SPD. Zákon navržený KSČM měl ještě  
podepsat prezident Zeman, pak by ale o jeho platnosti měl  
na popud KDU-ČSL rozhodnout kvůli protestům pěti  
opozičních stran, hlasujících proti, Ústavní soud. „Je to  
novela o komunistické loupeži,“ citovaly exministra financí  
Miroslava Kalouska média a vůdce lidovců Marek Výborný  

zdůraznil po hlasování, že „je to porušení toho, k čemu se  
stát zavázal‘‘. Komunisté tvrdili, že stát má právo náhrady 
zdanit a že to neporušuje smlouvy s církvemi. 

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

            Sira Jonathana Marsdena, bývalého ředitele královské sbírky:  
 

           The Royal Collection in Three Dimensions: Adventures of a Sculpture Cataloguer 
  V úterý 14. května v18.30 v sale Velvyslanectví ČR, 26 – 30 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY 
 

Vstupné £15 zahrnuje skleničku vína - Rezervace na www.czechfriends.net , nebo na events@czechfriends.net pro placení při vstupu 
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ZPRÁVY Z DOMOVA 

Nová knižní pocta našim válečným hrdinům                                                          
,,Příliš mladí na válku‘‘ je kniha autorských rozhovorů s desítkou našich 
válečných veteránů, letců RAF a vojáků, které uskutečnil, sepsal a nyní  
v ČR vydává novinář a spisovatel Radek Gális. Autorova předchozí díla 
,,Moje stoleté Československo‘‘ a ,,Rozpůlená srdce aneb Život mezi  
Československem a Izraelem‘‘ velmi zaujala nejen zájemce o tento žánr, 
ale i čtenáře, kteří teprve objevují rozsah našich zásluh o vítězství nad 
hitlerovským Německem za Druhé světové války. ,,Rozpůlená srdce‘‘  
(nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice) jsou pak průvodcem po 
válečných osudech našich veteránů se vztahem k Izraeli, včetně Viktora  
Fischla, Arnošta Lustiga, Ruth Bondyové, fotografa Jindřicha Marca či  
pilota plk. Milana Malého, který školil izraelské piloty našich spitfirů v 
Plané u Budějovic během jejich známého předání izraelskému letectvu... 
   Nyní je tedy na řadě dílo ,,Příliš mladí na válku‘‘ s rozhovory Radka  
Gálise s hrdiny, které jsme i my v Londýně dobře znali – i v dobách, kdy 
o nich komunistický režim v Československu kázal mlčet. Shodou osudu 
kniha vychází v roce, kdy letos v červnu tomu bude tři čtvrtě století od  
Dne - D, kdy od sedmé ráno 6. června chránilo ze vzduchu v několika turnusech invazní pláže v Normandii 36 spitfirů 
tří československých stíhacích pluků 134. čs. stíhacího svazu RAF a někteří z pilotů jsou i hrdiny Gálisovy knihy. A ty 
spitfiry byly po válce předány izraelskému letectvu, takže ,,vše souvisí se vším‘‘ a kniha bude určitě zajímat i mnohé 

krajany v Británii, zejména rodiny našich válečných veteránů. Autor sice sháněl prostředky na vydání, avšak podle 
posledních informací projekt tak ,,zabral‘‘ co se týče popularity tématu, že už má nyní údajně 125 procent potřebných 
financí a jistě uvítá i další zájem krajanů. Pana Gálise je možné kontaktovat na ragal@seznam.cz a my se budeme na 
knihu velmi těšit a držet tiskařům palce, aby to stihli co nejdříve!  
 

Slovensko si nepraje vládnú podporu ultranacionalistov 
Vyše dve tretiny Slovákov si neprajú, aby sa vláda, ktorá za rok vzíde z parlamentných volieb, opierala o podporu 
ultranacionalistickej Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu. Vyplýva to z prieskumu agentúry 
Focus pre televíziu Markíza v druhém týždňu apríla. O podporu ĽSNS sa v poslednom čase však uchádza najmä 
Smer s ktorým strana hlasovala o zastropovaní veku na odchod do dôchodku na 64. Najväčšími odporcami 
akejkoľvek podpory budúcej vlády stranou ĽSNS sú voliči Františka Mikloška v prezidentských voľbách z ktorých až 

pre 85,9 percenta by to bolo ,,neprijateľné alebo skôr neprijateľné‘‘ a pre voličov Matovičovej strany OľaNO 85,8 
percenta. O budúcnosti Kotlebovej strany by maľ teraz po vyšetreniu veľa vážnych stiažností rozhodnúť Najvyšší súd. 
 

DUCHOVNÉ SLOVO 

Dobrá politika je v službe pokoja 
Z posolstva Svätého Otca Františka k 52. svetovému dňu pokoja – posledná časť        
Veľký projekt pokoja 
V týchto dňoch slávime sedemdesiate výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej po druhej svetovej vojne. V 
tejto súvislosti si pripomíname konštatovanie pápeža sv. Jána XXIII.: „Keď sa však v ľudských bytostiach prebudí 
vedomie o ich právach, musí sa u nich prebudiť aj uvedomenie si tomu zodpovedajúcich povinností. Vlastnenie práv 
zahŕňa rovnako povinnosť vymáhať svoje práva ako prejav svojej dôstojnosti; a tiež uznávať tieto práva a rešpektovať 
ich u všetkých ľudských bytostí“.7 
    Pokoj je totiž ovocím veľkého politického projektu, ktorý sa zakladá na vzájomnej zodpovednosti a závislosti 
ľudských bytostí. Ale je to tiež výzva, ktorú treba deň čo deň prijímať. Pokoj značí obrátenie srdca a duše a je ľahké 
rozpoznať tri nerozlučné aspekty tohto vnútorného a spoločného pokoja: 
    – pokoj so sebou samým: odmietnutie neústupčivosti, zlosti a netrpezlivosti a – ako radil sv. František Saleský – 
prejaviť „voči sebe samým trochu vľúdnosti“, aby sme mohli ponúknuť „trochu vľúdnosti druhým“;  
    – pokoj s druhým: s rodinným príslušníkom, priateľom, cudzincom, chudobným, trpiacim...; odvaha stretnúť sa s 
ním a vypočuť posolstvo, ktoré prináša; 
    – pokoj so stvorením: znovu odhaliť veľkosť Božieho daru a časť zodpovednosti, ktorá čaká na každého z nás, ako 
obyvateľa sveta, občana a tvorcu budúcnosti. 
    Politika pokoja, ktorá dobre pozná ľudskú krehkosť a ráta s ňou, môže vždy čerpať z ducha Máriinho Magnifikat, 
ktoré Matka Krista Spasiteľa a Kráľovná pokoja spieva v mene všetkých ľudí: „... a jeho milosrdenstvo z pokolenia na 
pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil 
z trónov a povýšil ponížených. [...] lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho 

potomstvu naveky“ (Lk 1, 50 – 55)   František                    /z stránok TK KBS/ 

*************************************************** 
      British, Czech and Slovak Association a SSEES University College London zvou krajany na přednášku  

                       Dr. Karen Henderson a Dr. Seana Hanleyho: 

 Is Slovakia the most successful state in the Visegrad Four? And what might Czechia learn?  
    15. května v 18.30 v sále Institutu of Archeology UCL, 31-34 Gordon Sq., WC1H 0PY 

   Vstupenky : https://www.eventbrite.co.uk/e/is-slovakia-the-most-successful-state-in-the-visegrad-four-and-what-might-czechia-learn-tickets-59886957502 
         

            BCSA zve také krajany a anglické přátele i na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘  

              příště 8. května od 19 do 22.30 v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, London NW6 
                         

 

                           Informace: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 020-8902-0328 či e-mail www.bcsa.co.uk 

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

 Britská skupina Spoločnosti pre vedy a    

    umenia SVU pozývá krajanov na 

 Každoročné literárno-umelecké   
          odpoludnie 
   (Pod heslom: doneste svoje nové    
       aj rozpracované diela...) 

  V sobotu 18. maja o 14.30 
 

 v sále Velehradu, 39 Lonsdale Rd., 
    Barnes, London SW13 9JP 
 

   Program bude obsahovať aj 33min film 
 
Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová 
(079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london   
                Priveďte priatielov!!! 

 

mailto:ragal@seznam.cz
https://www.sme.sk/os/65/marian-kotleba
https://www.bcsa.co.uk/event/is-slovakia-the-most-successful-state-in-the-visegrad-four-and-what-might-czechia-learn/
https://www.eventbrite.co.uk/e/is-slovakia-the-most-successful-state-in-the-visegrad-four-and-what-might-czechia-learn-tickets-59886957502
https://www.svu2000.org/london


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

Z DOMOVA VE ZKRATCE 
o  Sněmovní volby v ČR by koncem dubna podle agentury CVVM  

vyhrálo opět hnutí ANO se 32 procenty, druhá by skončila ODS se  
14 procenty a třetí Piráti s 12,5 procenty, stejně jako posilující ČSSD. 
Komunisté by získali 8,5 a SPD 6 procent.  o   Místopředseda  
hnutí ANO Jaroslav Faltýnek se ve sněmovně znovu obhajoval proti 
podezření z ovlivňování tendru na výběr dálničního mýta. Faltýnek v  
projevu ve Sněmovně uvedl, že tendr nebylo možné ovlivňovat a  
tvrdil, že stát ušetřil oproti původní smlouvě 1,5 miliardy korun a na  
příštích deset let alespoň 10 miliard korun.  o   Prezident Zeman 
řekl novinářům během návštěvy Pekingu, že věří, že konečně začne  
čínská investiční expanze v ČR, neboť čínská investiční společnost  
CITIC prý slíbila vyslat své projekční týmy, aby zhodnotily účast 
na českých PPP projektech. Prezident sliboval, že Čína hodlá v  
ČR investovat za více než 200 miliard korun, ale dosud se to nestalo. 
Jak známo, premiér Babiš navrhoval, aby Číňané postavili mimo  
jiné i úseky dálnice D3 od Prahy na jih. Zeman měl dodat, že doufá, 
že s příchodem CITIC ustanou ironické komentáře na toto téma. 
 

DOPIS Z PRAHY 

Pán jda po ulici, husa ho kopla 
To byla věta, na které nám pan učitel Vohradník v sedmé třídě 
třídě ukazoval chybné použití přechodníku. Pamatuji si ji i po 
tolika letech a nemyslím, že ji někdy zapomenu.  
    Gól přechodníkového typu se povedl parlamentní KSČM (ano, té straně co - spolu se Sociálními 
demokraty - drží u moci Babišovu vládu ANO), když parlamentu předložila návrh, jak zákonem chránit 
český jazyk a jehočistotu. Text komunistického návrhu začíná následovně:  
“Parlament České republiky vycházejíc ze skutečnosti …”. 
    Není pochyby o nepovedeném vzdělání toho, kdo toto sepsal. Ostatní komunističtí poslanci to asi buď 
nečetli, nebo neznají gramatiku do té míry, aby si hrubky povšimli. Já bych k tomu jen dodal: Nežli takové 
ochránce našeho jazyka, tak to radši žádné. 
    Začal jsem si přechodníků v denním tisku více všímat a brzo jsem našel - ve vydaných novinách, které 
snad prošly jazykovou korekturou - podobných hrubek několik.  
    Stálo onehdy v Lidovkách, že ministerstvo školství zvažuje návrh na zjednodušení vyučování češtiny ve 
školách. Pokud by se to realizovalo, padnou prý tomu za oběť přechodníky a nejenom ty.  
    Rád bych se proto přihlásil coby přechodníků zastánce. Ne, že bych je chtěl najít v každé větě. 
Nemyslím si ani, že patří do každého psaného textu, nemají místo v určitých typech, třeba, v technické 
zprávě. Dokonce soudím, že určití pisatelé by se jejich použití měli moudře vyhnout úplně. Jsou však - či 
mohou být - ozdobou a zpestřením ve studnici českého jazyka. A dát je k ledu nějakým úředním oběžníkem 
- to se tomuto odchovanci pana učitele Vohradníka jeví jako krok k ochuzení naší krásné řeči.  
    Chápu, že jazyk žije a mění se. Ještě když jsem chodil do obecné školy, bylo běžné používat neurčitý 
způsob sloves končíci na -i, například ve výčtu vybraných slov (kterým se dnes říká vyjmenovaná slova). 
Jako například býti, mýti a podobně. Dnes už je obvyklý a normální infinitiv končící na -t. Když čtu nyní 
stoletou knížku, vždycky mě tvary sloves jako hledati, čekati, trhati atd. divně zasmrdí. 
    Není to určitě jediná změna, kterou přinesl čas. Jedna z těch - podle mě ošklivých změn - je uzus typu 
“tři roky nazpátek”. My jsme se to taky kdysi učili, ovšem v hodinách jazyka ruského: tri godá tomu nazad.    
    Laskavého čtenáře jistě hned napadne správný a češtině sedící výraz “před třemi roky”. 
Snad mi nakonec odpustíte jednu fousatou anekdotu ze sedmdesátých let minulého století, tedy z doby 
normalizační.  
    V Československu už je zase svoboda, taky přijeli do Prahy všichni emigranti ze světa a mají velkou 
sešlost na Staroměstském náměsti.  
    Zahajuje jeden důležitý emigrant: “Ladies and gentleman ....” 

Sledují to dva Pražáci, jeden říká druhému: “Smotri kak sobaka odrodilas rodnomu jazyku!” 
    Tak příště prosím bez stoletých fórů, jó? 
                     Z Královských Vinohrad všechny co nejsrdečněji pozdravuje Honza Krátký.  

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

                 Správní rada londýnského Velehradu zve srdečně krajany na  

      Českou mši svatou v neděli 9. června ve 14 hodin 
   

                 kterou bude sloužit P. Tomáš Roule z Nepomucena v Římě 
                            39 Lonsdale Road, Barnes, London SW13 9JP 
                        

                           Nejbližší metro Hammersmith a autobusy 419, 33, 73, 20 Další informace na www.velehrad.org.uk 
                              Instrukce pro nové hosty: http://www.velehrad.org.uk/?page_id=17 Přijďte a přiveďte své známé.  

**************************************************                                                                                                                                            
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   NEDĚLE : 9.6., 16.6., 23.6. a 30.6. 
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 

http://www.velehrad.org.uk/
http://www.velehrad.org.uk/?page_id=17


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v květnu 

O    7. května, 19hod. v Temple Church, EC4Y 7HL, hudba Dvořáka a Janáčka (tenor Nicky Spence, slovinská 
mezzo Barbara Kozelj a klavír Julius Drake). Vstup: £5 - £45 na www.templemusic.org a 020 7427 5641 

o   11. května zazní česká hudba v neobvyklém prostředí prostorné lodi románsko-gotického opatství ve městě  

      Romsey v Hampshire, nedaleko Salisbury. (Romsey Abbey, Romsey SO51 8EP). Koncert City of Southampton     
      Orchestra začne v 19.30 pod taktovkou Philipa Hesketha se soloistkou Madeleine Mitchell. Na programu Smetanova     

Z českých luhů a hájů, Sukova Fantazie pro housle a orchestr v G moll a Dvořákova Symfonie č. 7.  Vstup: 18 a 15     
liber, bez rezervace 10 a studenti 1 libru na: https://www.ticketsource.co.uk/musicinromsey   
o   12. května v 19.30 vystoupí v The Hall, Henrietta Barnett School, Central Square, Mill Hill, NW11 naše známé 

Smetanovo klavírní trio. Na programu: Brahmsovo Piano Trio v C moll, Trio Bergerettes Bohuslava Martinů a 
Arenského Piano Trio v D moll. Vstup £15, Info a vstupenky: 020 8959 3866 
o   14. května vystoupí od 19 hodin v rámci Evropské noci literatury v British Library, 96 Euston Rd, NW1 2DB, 

nezávislá spisovatelka, básnířka, editorka a kritička současné české literatury Olga Stehlíková s hudebním 
doprovodem kytary Tomáše Brauna s česko-aglickým pásmem veršů Vejce/Eggs. Vstupenky za 12 a 8 liber a 
rezervace na 01937 546546 a na boxoffice@bl.uk Info také spoluorganizátor České centrum. 
o   Až do 15. května ještě pokračuje v Tate Britain, Room N, 93 Millbank, SW1P 4RG, retrospektivní výstava 50ti let 

fotografií paní Markéty Luskačové, známé mistryně objektivu a členky velehradské komunity. Paní Markéta, která na 
Velehradě hovořila o svých unikátních dokumentárních záběrech ze sovětské okupace v srpnu 1968, je vůbec první 
českou umělkyní, kterou Tate Modern poctila výstavou v rámci série Spotlights a její díla ilustrují změny života v ČSR, 
ČR i UK. Info: http://www.theheroinecollective.com/marketa-luskacova/ 
o   Až do 14. června bude otavřena výstava Modré inovace: Současný český modrotisk Českého centra v Londýně, ve 

vitrínce budovy Velvyslanectví ČR v rámci London Craft Week. Modrotisk je specialitou Alice Klouzkové a ta představí 
i práce dalších návrhářek a studentů UMPRUM. Vernisáž 10. května od 18.30, jinak otevřeno od 10 hodin.  

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

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 

***************************************************           
ČESKÉ MŠE NA LONDÝNSKÉM VELEHRADĚ             PRAVIDELNÉ SLOVENSKÉ OMŠE: 14 Melior St, SE1 3QP 
se konají jednou měsíčně v neděli ve 14 hodin               sa konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe (nie v 
V roce 2019: nyní opět 9.6. a 7.7., dál oznámení             júli, auguste a septembri) a v pondelok a prvý piatok o 19.30 

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

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