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Jsme zde všichni 
reprezentanty své vlasti... 
Ano, ano, máme zde přece velvyslanectví a řadu 

schopných diplomatů, kteří dělají svou práci velmi dobře. 

Tedy, jak můžeme posoudit podle trvajícího zájmu Britů 

o naše země. Dalo by se říci, ať tedy dál úspěšně  

pokračují a nechají krajany postupně asimilovat, což je  

leckdy pomalý a bolestný proces. Někteří z nás se ovšem 

zcela asimilovat ani nehodlají a důkazem je i rostoucí 

krajanská aktivita mnoha z nás. Jiní se nyní natrvalo  

vracejí po dlouhém či kratším pobytu zde do ČR či SR.    Připomínáme se Britům - mnoho jich přišlo na historické válečné filmy na  

   Zároveň je pravda, že starší generace Britů, které        velvyslanectví ČR (foto) a navštěvují hojně i koncerty na Velehradě 

pamatují rok 1989, sovětskou srpnovou okupaci roku  

1968, či předtím dokonce naše válečné zásluhy v Bitvě o Británii i po ní, pomalu odcházejí s posledními veterány a ty 

mladé – jak si často stěžují britská média – to ve škole pořádně v dějepisu neučí. Prý se k tomu v rozvrhu z různých 

důvodů nedostanou, což je jedna z ostud britského školství, snižujícího nyní dle médií i přijímací požadavky univerzit. 

   Příkladem budiž třeba červnové výročí spojenecké invaze v Normandii. Jeden postarší známý krajan si nedávno  

během diskuse na toto téma postěžoval, že pečlivě sledoval téměř celé televizní zpravodajství během oněch 

vzpomínkových slavností v Londýně, v Southamptonu i v Normandii, kde dokonce vlály na stožárech i naše a polské 

vlajky, ale mladí moderátoři se ani slovem nezmínili o našich zásluhách. Jedna známá televizní zpravodajská tvář 

dokonce opravila jednoho z reportérů připomínkou, že nejen Britové, ale i vojáci Commonwealthu se zasloužili o válečné 

vítěžství, ale od mladé ženy se zjevně indickými kořeny to bylo přirozené – tak bychom měli reagovat! V pozadí se sice 

přimo v Arromanches prý jakýsi chlapec tázal, co to za vlajky, ale odpověď už krajan neslyšel. Nelze se však divit, (viz 

třeba YouGov/RUSI průzkum letos v květnu, kdy jen necelá polovina Britů věděla o co v Normandii v červnu 1944 šlo).   

   Takže ano, musíme dál prostě známým a kolegům v práci či sousedům připomínat naše zásluhy o svobodu Británie, 

ale i naše hudební či jiné kulturní úspěchy v minulosti i nyní a musíme tak být reprezentanty či vyslanci našich zemí. A je 

pochopitelně také důležité chovat se podle toho. Podnapilý Čech či Slovák, snažící se v ulicích Londýna prozpěvovat 

třeba ,,Vínečko bílé...‘‘ může pro nás být zábavným setkáním s krajanem, ale Britové si mohou třeba pomyslet cosi 

nelichotivého o ,,bloody foreigner‘‘ a nemůžeme jim to ani mít za zlé – zejména ti z nás, kteří už zde pobýváme nějakou 

tu chvíli a Brity ,,dobře‘‘ známe. Známe je opravdu? Známe jejich dějiny, zvyky, kulturu? Měli bychom, stojí to přece za 

to! A se sousedy či s kolegy v práci je dobré vycházet, neb pokud toho docílíme, pak přichází naše chvíle, kdy můžeme i 

rozmarně připomenout to či ono, čím jsme jim jako národ či jednotlivci přispěli a jak víme není toho málo. Buďme tedy 

v tomto smyslu dobrými reprezentanty své vlasti. Začíná nový školní rok a tak s chutí do toho!  /jn/ 

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

                                 SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST 
                            

                                      v neděli 6. října 2019 od 15.30 do 18.30 
                        

                       v prostorách a na zahradě Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd, SW13 9JP  
  

       Zahájení ve 14 hod. slavnostní českou svatováclavskou mší                 
  Podrobný program v příštím čísle a na našich stránkách. Bude i tradiční české občerstvení, včetně vína a piva 
      

                    Informace. na contact@velehrad.org.uk a mobilem na 07468 570551. Těšíme se na viděnou! 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Nedožitá ,,Stovka‘‘ Otce Langa úspěšná 
Vzpomínkové oslavy nedožitých stých narozenin Otce Langa 
na londýnském Velehradě byly podle nadšených účastníků 
velkým úspěchem. Jedna mladší účastnice, která už Otce 
Langa nepamatuje, dokonce prohlásila, že se nyní cítí,  
jakoby jej bývala znala. Vzpomínky současníků, videa i  
panely fotografií na stěně sálu (které by tam či jinde v  
budovách mohly prý být nastálo jako připomínka krajanům 
i britským návštěvníkům) jej prý opravdu mladým 
přiblížily. Navíc, i ti z nás, kteří Otce Langa dobře znali už 
možná pozapomněli, jak rozsáhlá byla jeho duchovní i 
vlastenecká činnost mezi krajany, exulanty z sousedních 
zemí i Brity. Ano ,,Stovka‘‘ Otce Langa se vydařila! 
 

Nedělní mše na londýnském Velehradě 
v akademickém roce 2019-20   
 

Na přání krajanů, kteří nyní po prázdninách plánují své 
cesty do vlasti i jinam či chtějí koordinovat program s  
prázdninami svých dětí a rodinnými plány, uvádí správní  

rada po dohodě biskupů program na nový akademický rok.  
Mše se vždy konají ve 14 hodin v Espinosově sále.  
 

6. října - Svatováclavská 

3. listopadu - 31. neděle v mezidobí 

8. prosince - Mikulášská 

5. ledna – Zjevení Páně (Tři králové) 

2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu 

8. března - 2. neděle postní 

5. dubna - 6. neděle postní - Květná neděle 

10. května - Svatojánská 

7. června - Slavnost Nejsvětější Trojice 

5. července - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 

Oslavili jsme svátek sv. Cyrila a Metoděje 
společně se slovenskou komunitou 
Začátek prázdnin vždy pro krajany z našich končin uvádí 
svátek našich věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, kteří přišli 
na pozvání velkomoravského krále Rastislava roku 863 a 
zasloužili se o rozvoj křesťanství v našich zemích. Jak  
známo, kázali staroslověnsky a vytvořili pro jazyk i písmo a  Tři záběry ze vzpomínkové oslavy stého výročí narození Otce Langa na 

jsou uctíváni jako patróni Evropy spolu se sv Benediktem a  londýnském Velehradě a (dole) záběr ze společné oslavy svátku sv. Cyrila a  

dalšími světci.                                               Metoděje v kostele slovenské londýnské misie na Melior Street. 

   Jejich svátek jsme uctili spolu se slovenskou komunitou 
V kostele na Melior Street nedaleko nádraží London Bridge. 
Kostel nazvaný Our Lady of La Salette and St. Joseph byl  
patřičně plný a u obrazu věrozvěstů stály vlajky SR a ČR  
(viz fotografie). Program bohoslužby byl mezinárodní, neb 
hlavním celebrantem byl britský opat Cuthbert z kláštera  

benediktínů ve Farnborough. Spolu s ním sloužili mši i  
český jezuitský provinciál Petr Přádka a vedoucí slovenské 
misie v Londýně Otec Tibor Borovský a další kněží. Opat 
Cuthbert v promluvě mimo jiné připoměl, že jezdí často na  
Slovensko do Nitry a velmi se mu tam líbí. 

   Po slavné mši se zpěvem se pak konalo bohaté pohoštění 
za přátelských slovensko-českých diskusí. Děkujeme Otci 
Tiborovi za pozvání na tuto pěknou společnou oslavu. 

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

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

                                     Dr Hannah Schlingovej  

Podmienky, za ktorých v Čechach žijú a pracujú zahraniční migranti         

 v sobotu 28. septembra o 14:30 v Národnom dome 74 West End Lane, West Hampstead, 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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,,The Czech Connection‘‘ zaujala 
Den po výročí srpnové okupace roku 1968 se v kinosále české 
ambasády konala zajímavá ilustrovaná přednáška autora knihy 
pod stejnojmenným názvem, Neila Williama Reese. Autor se 
specializuje na studium osobností protagonistů vzniku ČSR a 
válečného odporu za Druhé světové války v Londýně, Edvarda 
Beneše a Jana Masaryka a s pomocí dobových fotografií (viz  
snímek dole) a dokumentů se mu podařilo publikum dokonale  
zaujmout, i když mnozí byli s tématikou obeznámeni. Jen více  
takových akcí, zaznělo od účastníků! 
 

České centrum vyzývá k osvěžení paměti 
krajanů ohledně událostí roku 1989 
Vzpomínky krajanů na rok 1989 zajímají České centrum a to 
zejména s reflexemi nyní, po třiceti letech. Vyzývá proto  
krajany, aby napsali, natočili vzpomínky na video či CD a  
poslali své zážitky či vzpomínky na tehdejší významné 
události, zejména pokud se jich nějak přímo dotkly v rodině, či 
mezi přáteli. Další informace jsou na www.touching1989.org  
nebo na http://www.touching1989.org 
 

Garden Party na podporu pražské English  
College tradičně v zahradě velvyslanectví 
Pražská English College uspořádá ve středu 11. září od 18 do  
20.30 tradiční Garden Party ve společné zahradě našich        Ještě z cyrilometodějské slavnosti: Opat Cuthbert káže a Otec Tibor zve 

velvyslanectví. Půjde o obvyklou příjemnou zábavu s jazzovou   na pohoštění. Dole: Jana Čechlovská v Brookwoodu a kniha Neila Reese 
hudbou, občerstvením, grilováním a tombolou a záštitu převzal 
velvyslanec ČR J.E. Libor Sečka s chotí. Předsedkyně nadace 
English College Elzabeth Cooke uvádí, že minulý rok štědrý  
sponsor uhradil všechny výdaje a tak nebude vybíráno vstupné.  
Vzhledem k nákladům nadace očekává, že jednotlivci přispějí  
40 librami a páry 70 librami, aby mohl být provoz oblíbené 
English College v Praze dále zajištěn a rozvíjen. 
 

Budeme vzpomínat na zemřelé v září...  
Po prázdninách budeme vzpomínat na významného hudebního  
skladatele dr.Antonína Tučapského, jehož hudba doznala v  
posledních letech ocenění i v ČR a jehož operu uvedla  
brněnská Janáčkova opera (zemřel 9.září 2014). Dalšími našimi  
zemřelými, na které budeme vzpomínat (22.září), je  
ing. Karel Staller, bývalý starosta londýnského Sokola a syn  
designéra známého čs-uk lehkého kulometu Bren-Gun z  
2. světové války, paní Zuzana Růžičková, muzikoložka/ 
viceprezidentka Dvořákovy společnosti a plk. Arnošt Polák,  
střelec/telegrafista slavné 311. československé bombardovací  

perutě RAF (oba 27.9.2017). 
 

Výměna na českém velvyslanectví 
Z londýnského velvyslanectví ČR odešla po ukončení kadence  
mezi krajany velmi oblíbená Jana Čechlovská (styk s veřejností  
a médii) a nastoupila na MZV v Praze. Snímek z čs. části  
spojeneckého vojenského hřbitova v Brookwoodu po  
vzpomínkovém aktu k ukončení Druhé světové války zachytil  
ocenění Jany Čechlovské sdružením památky veteránů  
MAFCSV (v popředí bratři Polákovi a slovenský atašé Ján 

Gocielak). Jejím nástupcem je Martin Hošek, kterého tímto  

v Londýně srdečně vítáme. 
 

*************************************************** 
            British, Czech and Slovak Association zve krajany na slovenské divadelní představení  

    The Best of Slovak Theatre in London: The Life of Economic Migrants 

 

v sobotu 5. září, 18.30 - 20.30, Velvyslanectví SR, 25 Kensington Palace Gdns, W8 4QY 
     

Zakladatelka divadla Juliana Sersenová uvede ukázky z her ze života mladých Čechů a Slováků pracujících v Británii  
 

         

 

                     Informace: bcsa@bcsa.co.uk či e-mail secretary@bcsa.co.uk nebo tel. : 01277 899461 
          

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

   11. září od 19 do 22.30 v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, NW6 Info: bcsa@bcsa.co.uk a 0208 902 0328          

*************************************************** 
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ZPRÁVY Z DOMOVA 

Vzpomínka na návrat našich letců v Praze 
Mohutná vzpomínka na poválečný návrat našich letců RAF z 
Británie se konala v Praze na Klárově u pomníku okřídleného  
lva 14. srpna. Zúčastnili se nejen naši dva veteráni ze 
slavné 311. československé bombardovací perutě, Tomáš  
Lom a Jiří Kavka, oba palubní telegrafisté, ale i vdova po  
gen.Fajtlovi, veliteli naší 313. stíhací perutě, Hana Fajtlová, 
zástupci armády a letectva ČR a SR, parlamentu, leteckých 
klubů, muzejí, zahraniční hosté a kardinál Duka, jehož otec 

sloužil u 311ky. Připomínáme, že v řadách RAF sloužilo za 
války 2507 Čechoslováků, z nich bylo 1389 letců a 512  
položilo životy na oltář vlasti i Británie. 87 našich žen pak     Delegace českých skautů Junáků na pietní vzpomínce v Brookwoodu (více 
sloužilo u pomocných ženských jednotek WAAF.               o našich skautech Junácích viz zprávy z domova ve zkratce) 
 

Slovensko oslavilo 75. výročie SNP – protifašistického povstania roku 1944 
Slovensko oslavilo v Banskej Bystrici 75. výročie Slovenského národného povstania r. 1944 a je vďaka SNP podľa 
prezidentky Čaputovej štátom so zakladateľskou protifašistickou a demokratickou tradíciou. "Vďaka Povstaniu ju máme 
zapísanú v našom národnom i štátnom rodnom liste," povedala a vyzdvihla, že ,,žijeme v mieri, no napriek tomu sú tu 
hrozby, ktoré nemožno ignorovať‘‘. Oslavy začali preletom bojových letadiel a kladením vencov u pamätníka SNP a skončili 
vojenskou prehliadkou a hrdinstvo bojovníkov (ktorých žije a prišlo už len 10) prišli uctiť tisícky ľudí z celého Slovenska. 
 

Premiér Pellegrini neplánuje odvolať Jankovskú 
Slovenský Premiér Peter Pellegrini povedal, že zatiaľ neplánuje odvolať štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti 
Moniku Jankovskú. Pellegrini dodal, že zatiaľ vie, že NAKA (kriminálna polícia) požiadala Jankovskú o informácie o jej 
mobilných telefónech a že je na zvážení jej samotnej alebo na strane, ktorá ju nominovala čo robiť dalej. Slovenská tlač 
uvádza, že mafián Marian Kočner o Jankovskej písal ako o svojej opičke a prezidentka Čaputová povedala, že pri 
takýchto podozreniach by nemala zostávať štátnou tajomníčkou. 
 

Z DOMOVA VE ZKRATCE 
o  Volby do Parlamentu ČR v srpnu by podle agentury Median vyhrálo mírně posilující hnutí ANO premiéra Babiše s 

29,5 procenta. Druzí by byli piráti (14,5 procenta) a třetí ODS (13 procent). Čtvrtá ČSSD spadla na 6,5 procenta a 

ostatní strany také ztratily podporu, avšak TOP 09 se dostala nad pětiprocentní hranici.   O   Slováci sa vraj veľmi 
zaujímajú o nový slovensko-český film Mečiar. Film mladej režisérky Terezy Nvotovej, ktorá mala v roku 1989 jeden 

rok, vznikol v kooprodukcii spoločnosti PubRes s.r.o. so spoločnosťou HBO Europe a Negativ s.r.o. a FAMU 
a približuje nie len úlohu Mečiara pri rozdeleniu Československa či únos syna prezidenta Kováča, ale aj detstvo 

generácii Nvotovej na pozadí klúčovej etapy moderných dejín.   O   V Luhačovicích zemřel ve věku 96 let veterán 

letec RAF Alois Dubec, který začínal za války ve vládním vojsku v Itálii, s několika kolegy zběhl k partyzánům a pak do 
čs. zahraniční armády. V Britámii pak byl vybrán pro pilotní výcvik RAF pro boj na Dálném východě. Po válce byl 
pronásledován a emigroval do Švýcarska a v devadesátých letech se vrátil do vlasti, kde byl dekorován Řádem Bílého 

lva. Čest jeho památce.  O   Skautských táborů v přírodě se letos o prázdninách zúčastnilo v ČR 32.000 chlapců a 

děvčat naší organizace Junák. Vedoucí táborů museli projít zkouškou ministerstva školství, připravovali tábory, 
kterých letos bylo 1076 už dlouho dopředu a navíc pracují zadarmo a ušetří tak podle průzkumu projektu SAFE státu 
přes miliardu korun ročně. Celkem je v České republice aktivních 9000 skautských vůdců. 
 

DUCHOVNÍ SLOVO 

Britský kardinál Newman bude svatořečen 13.října 
Britský kardinál John Henry Newman (1801-1890) bude prvním britským svatým za posledních 300 let,  
poté, co nyní už blahoslavený viktoriánský kněz, teolog, průkopník ekumenismu a básník prošel  

rigorózním čtyřstupňovým vatikánským procesem a důkazy svatosti (nejdříve po pěti letech od smrti) od  
prohlášení za ,,služebníka božího‘‘, přes prokázané hrdinství ve službě Bohu a prohlášení za ,,ctihodného‘‘.  
Pak, po prokázaném zázraku, například uzdravení po prosbách jeho pomoci při vyslyšení modliteb k  
Bohu, následuje prohlášení za ,,blahoslaveného‘‘ a teprve po dalším prokázaném zázraku za ,,svatého‘‘.  
    Blahoslavený kardinál Newman splnil obtížná kritéria a bude tedy prvním moderním svatým Britem, i když dalších 
kandidátů je hned několik, neboť mezi ,,ctihodnými‘‘ jsou kolegyně Florence Nightingale zdravotní sestra Frances 
Taylor, nottinghamská řeholnice Marry Potter, zakladatelka řádu Little Company of Mary, která zemřela v roce 1913, 
kněz Ignatius Spencer (zemřel 1864), nyní před prohlášením za ,,ctihodného‘‘ a misionář John Bradburne, zavražděný 

v roce 1979 partyzány v Zimbabwe, jehož šetření začne letos. Současně s kardinálem Newmanem mají bý svatořečeny 
čtyři nové svaté: Giuseppina Vannini, Irma Dulce Pontes, Marguerite Bays a Mariam Theresia Chiramel Mankidiyan. 
 

Matice velehradská bojuje na Moravě za udržení cyrilometodějské tradice 
Zajímavou a zjevně prospěšnou dobrovolnickou organizací na Moravě je Matice velehradská. Na její záslužnou činnost 
upozornil nový provinciál Jesuitů Petr Přádka, který tam působil. Matice se snaží udržet poutní ráz místa, spojeného 
s našimi věrozvěsty a spolupracuje s dalšími institucemi při hledání finančních prostředků a udržování tamních 
kulturních památek a členové dokonce pomáhají i fyzicky, pomáhá při organizování poutí a slavností i kulturních akcí 
domácího, evropského i světového významu. Propaguje také moravský Velehrad pomocí tiskovin i dalších prostředků a 
dbá o výchovnou a vzdělávací činnost. Členem může být křesťan od 15ti let a roční příspěvek je 200Kč, pro studenty 
pak jen 100Kč. Více podrobností a formulář žádosti o členství jsou na adrese: Matice velehradská z.s., U Lípy 302,  
687 06 Velehrad a přes internet na e-mailu: info@maticevelehradska.cz a na www.maticevelehradska.cz. 
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https://www.sme.sk/os/19/peter-pellegrini
https://www.sme.sk/os/166994/monika-jankovska


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

DOPISY ČTENÁŘŮ 

Pozdrav z jižní polokoule 
Posíláme pozdrav ze zimního Hobartu na den kdy máte na Velehradě  
oslavu strýcovych nedožitých 100tých narozenin..   
    Během naší letošní krátké návštěvy Evropy jsme zajeli s Luby  
Sparber ke strýcovu hrobu. Se sestrou a švagrem Joan jsme také  
zvenku navštívili "nový" Velehrad v Barnes. Byli jsme všichni  
očarováni polohou a také kondicí Velehradu. Co čteme v pravidelném  
Velehradském Zpravodaji, všechny krajanské akce jsou velmi populární. 
Strýc by byl určitě nadšen!    
     Doufal jsem, že se někdo z rodiny na Velehrad dnes dostavi, ale  
myslim, že to nevyšlo. Rad bych tedy poděkoval za Pazderkovu,  
Spáčilovu a Langovu rodinu vám a všem, kteří se podilejí na odkazu  
strýce (a spousty dalších) a pomáhají Čechům a Slovákům v jejich  
anglickém domově. 
     Škoda ze jsme se s vámi tentokrat nemohli setkat. Příště budeme  
lépe organizováni. 
Jenda a Joan Lang  (pozn. redakce: Jenda je synovcem Otce Langa) 
 
 

DOPIS Z PRAHY 

Co v učebnici nebylo... 
Končil jsem povinnou školní docházku v létě 1959. Chtěl jsem tehdy pokračovat na průmyslovce. Když jsme  
vyplňovali přihlášky, zavolal si mě náš pan třídní učitel, který byl ze staré školy, tedy nekomunistický, do 
fyzikálního kabinetu. Tam mi mezi čtyřma očima řekl, že na průmyslovku (tehdy velmi vyhledávanou) se 
svým rodinným původem nemám šanci. Zato, že bych měl šanci dostat se na jedenáctiletku (obdobu 
dnešního gymplu).  
    Na jedenáctiletky, které se časem změnily ve dvanáctiletky, postupovalo daleko víc čtrnáctiletých než na 
žádoucí průmky, a tak kádrová kriteria byla volnější.  
    Nastoupil jsem tedy po prázdninách a po dobrovolně-povinné chmelové brigádě na karlínskou 
jedenáctiletku. Nebylo to tam zlé, byla tam ještě většina starších kantorů, kteří nás naučili všelicos 
užitečného.  
    Zvláštní kapitolou byla výuka dějepisu. První dva roky se na nás vystřídalo množství učitelů, a s nimi 
jsme se prokousali přes starověký Egypt, Řecko a Řím - až do ranného středověku. Pak ale naši výuku tohoto 
předmětu převzala paní ředitelka, která jinak neučila, ale starala se o to, aby se na naší škole dodržovala 
linie strany.  
    Linie strany se držela i při interpretaci dějinných událostí. Husité se tak stali revolucionáři proti 
feudeálnímu vykořisťování, československá armáda za druhé světové války předvojem komunistické moci a 

podobně. O čemkoliv, co do tohoto konceptu historie nepasovalo, se prostě nemluvilo, jakoby se to nestalo. 
    Tak se dostávám ke svému dnešnímu tematu: k jedné ze skutečností, které z komunistické historiografie 
vypadly úplně. Právě letos jsem si ji připomněl. Uběhlo od ní v srpnu osmdesát let, od uzavření paktu 
nejčastěji nazývaného Molotov - Ribbentrop, který Stalin s Ribbertropem (tehdy Hitlerovým ministrem 
zahraničí) podepsali 23. srpna 1939. Tedy týden před tím, než Hitlerova vojska, pod falešnou záminkou, 
Polsko 1.září napadla. Obsazení většiny země Němcům trvalo šest týdnů. V polovině září vtrhla do Polska 
také Rudá armáda a okupovala východ Polska. To vyplývalo z paktu. Co následovalo, zejména Katyňský 
masakr, o tom si psát ani nedovolím.  
    Během půlstoletí, které přišlo po naší maturitě, jsem měl to štěstí, že jsem poznal i jiné prameny, nežli 
učebnice a výklady pani ředitelky z karlínské jedenáctiletky. Mnohé se mi pak jevilo ve zcela jiném světle. 
Četl a přemýšlel jsem o situaci Čekoslovenska na podzim osmatřicátého roku, tedy po Mnichovské 
konferenci. Na tu dobu, zejména na sovětskou nabídku-nenabídku pomoci, pokud by Československo šlo do 
války proti Němcům, jsem si - také ve světle polských událostí z devětatřicátého - udělal názor, který by paní 
ředitelka z naši jedenáctiletky nesdílela.  
    Po uzavření paktu mezi Hitlerem a SSSR následovalo dvouročni období, kdy Hitlerovo Německo a 
Stalinův Sovětský Svaz byli spojenci. Spojenectví vydrželo až do napadení SSSR německou armádou v létě 

1941. Velká Britanie respektovala svoji spojeneckou smlouvu s Polskem a vyhlásila Německu válku. K ní se - 
po kratším zaváháni - přidala i Francie. A bylo zaděláno na druhou světovou válku.  
    Nebo snad mají pravdu ti, kteří soudí, že světová válka byla jistá už od okamžiku, kdy se naoko spojily 
dva totalitní velmocenské režimy, které oba toužily po světovládě.  
                      Tentokrát z Univerzitní knihovny v Klementinu do Londýna pozdravuje Honza Krátký 

*************************************************** 
       BCSA předběžně zve krajany na posezení s Davidem Vaughanem, zaníceným čechofilem, dříve pražským   
korespondentem BBC a dlouholetým šéfredaktorem zahraničního vysílání Českého rozhlasu na téma Výročí Mnichova,    
     jeho knihy o tehdejších událostech ,,Slyšte můj hlas‘‘ v češtině, nyní přeložené do angličtiny a o Borisu   
   Johnsonovi, se kterým studoval v Oxfordu. Večer se koná 15. října od 18.30 do 19.30 v sále velvyslanectví ČR.   
       Vstup: £7.50 pro nečleny BCSA a £3 pro studenty. Více informací a rezervace vstupenek na www.bcsa.co.uk                             
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Korespodenční volba ze zahraničí? 
Mnoho krajanů ve světě není spokojeno se 

současnými možnostmi jak se účastnit voleb ve 

vlasti. Někteří proto začali organizovat akce na 

podporu zákona o korespodenční volbě ze zahraničí.    

   V poslední době nabraly akce na síle díky návrhu 

29 poslanců pěti poslaneckých klubů Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR a na podzim by se tam o 

něm mělo hlasovat. Už i proto, že takto se už hlasuje 

ve 24 státech Evropské unie, tedy ve většině 

členských zemí. Mezi krajany se akce ujala 

například Dagmar Straková a z řeckých Athén se 

připojila i Lenka Kanellia a obě poukazují na 

skutečnost, že volba by pomohla mnohým krajanům 

vyloučit dlouhé cesty do hlavních měst, kde je ČR 

zastoupena. Obě hledají koordinátory akce, kteří by 

se mohli naplno zapojit, pomáhat lobovat mezi 

poslanci a podobně. Zaregistrovat je možné zde: 

https://forms.gle/UQ5YK96xznS64FDq8 a kontakt 

na obě paní je: dagmar.strakova@gmail.com  nebo 

nal.kanellia@gmail.com 

 

 

               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK 

https://forms.gle/UQ5YK96xznS64FDq8
mailto:dagmar.strakova@gmail.com
mailto:l.kanellia@gmail.com
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v září 

o   5. září v 18.30 se v sále velvyslanectví Slovenska (25 Kensington Palace Gdns.,W8) koná představení 
Slovenského divadla v Londýně (viz také oznámení na straně 3) 
 

o   10. září v 19 hodin vystoupí v rámci BBC Proms v Royal Albert Hall, Kensington Gore, Česká filharmonie pod 
taktovkou Sejmona Byčkova s Čajkovského Evženem Oněginem, Smetanovou Prodanou nevěstou a Šostakovičovou 8. 
symfonií. Info: 020 7589 8212 a www.bbc.co.uk/events a také www.royalalberthall.com                  
o   14.září v 19 hodin vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, London W1U 2BP  Škampa Quartet spolu 
s barytonem Benjaminem Applem, Kristianem Bezuidenhoutem u klavíru a houslistkou Carolin Widmann. Večer pod 
názvem Immortal beloved je věnován 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a kromě jeho An die ferne Geliebte 
zazní i skladby Leoše Janáčka, Albana Berga a Gustava Mahlera. Info: https://wigmore-hall.org.uk a 020 7935 2141. 

o   15. září vystoupí v 11.30 opět ve Wigmore Hall (viz výše) Škampa Quartet s violinistou Jakubem Fišerem 
s programem Beethovenových smyčcových kvartet v F-dur a v C-dur. Info: Wigmore Hall (viz výše)                   
o   Od 14. do 22. září bude v rámci London Design Festival ve Victoria and Albert Museum, Cromwell Rd, London SW7 
2RL vystavovat instalaci uměleckého skla pod názvem Sacred Geometry designer Rony Plesl. Akce Českého centra, 
Londýn (www.czechcentre.org.uk) 
o    Až do 22. září bude ještě pokračovat výstava českého designu v galerii Vitrinka Českého centra v budově 
velvyslanectví ČR na Notting Hill Gate. Info: České Centrum (viz výše). 
 

o    Od 30. září až do 28. října se bude ve zmíněné galerii Vitrinka Českého centra v budove velvyslanectví ČR konat 
výstava pod názvem Czech Innovation Expo. Bude to interaktivní audiovizuální akce s užitím virtuální relity na téma 
vynálezy a vědecké objevy. Putovní výstava už objela kus světa. Info. České centrum (viz výše) 

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

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 
Nyní opět: 6.10., 3.11., 8.12. a 5.1. a 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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