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Druhé století republiky 
či 1150 let českého státu? 
Blíží se opět výročí svržení habsburské monarchie a bude 

tomu od onoho 28. října letos 101 nekulatých let. Jak si 

určitě pamatují ta nejstarší a nejmladší krajanská generace 

ze školy, prezident Masaryk v letech budování většinou  

velmi úspěšné První republiky řekl, že potřebujeme 50  

klidných let, aby se stát konsolidoval a uspěl. Víme však  

také, že jich bohužel byla jen dvacítka...  

   Jak je ale možné argumentovat, onen 28.říjen proběhl   Připomínáme ještě prázdninové výročí sovětské okupace Československa z r. 1968 

vcelku hladce právě proto, že navazoval na éru národního  snímkem pomníčku jedné z obětí okupace v Praze na Klárově od našeho čtenáře                                                          

obrození za relativně benevolentní rakousko-uherské        

monarchie a české království bylo hospodářsky velmi úspěšné. Už od počátku 19. století bylo kolébkou i motorem 

průmyslové revoluce celé monarchie, což později významně urychlilo industrializaci Slovenska a pozdvihlo i 

Podkarpatskou Rus. V těchto souvislostech se nabízí i otázka, zda národní psyché nebyla národním obrozením tak 

posílena, že v národní paměti zůstaly zapsány, nebo byly znovu oživeny slavné doby království posledních Přemyslovců, 

Lucemburků, Jiřího z Poděbrad a Jagellonců navzdory třem stovkám let panování Habsburků. Za těch však hospodářský 

rozvoj pokračoval. A co do monarchistické tradice, víme také, že posledním českým a v Praze korunovaným králem 

(Karlem IV. obnovenou korunou sv.Václava) 8. září 1836 byl neduživý a prý prostoduchý (ačkoliv vládl pěti jazyky) 

Ferdinand Dobrotivý. Ten také v Praze od abdikace ve prospěch Františka Josefa v r. 1848 žil a v r. 1875 i zemřel.  

   Historická národní paměť však, jak víme, sahá opravdu velmi daleko do minulosti, čehož je důkazem třeba i úcta ke 

Karlu IV. coby Otci Vlasti, nebo žal písně ,,Na den svatého Rufa na Poli moravském‘‘ nad porážkou Přemysla  

Otakara II. v roce 1278. Dalo by se proto – jak naznačuje titulek – oslavovat třeba i 1150 let českého státu, když 

připustíme, že začal být homogením útvarem ve středu české kotliny za knížete Bořivoje, třeba od jeho pokřtění na 

velkomoravském Velehradě roku 883 arcibiskupem Metodějem. Už však předtím, roku 872 se podle análů dvacetiletý 

Bořivoj účastní spolu s dalšími pěti vůdci Čechů, tedy Světislavem, Vitislavem, Heřmanem, Spytimírem a Mojslavem 

a jejich oddíly vítězné bitvy s Franky, jedné z mnoha bitev, které tehdy pomáhaly vytyčovat západní hranici 

začínajícího státu. Už tehdy, dnes zhruba před 1150 roky, začínal po éře bájných knížat zjevně existovat český stát.  

   Druhé století republiky skončí v roce 2118 a pak třeba vesele oslaví 28. říjen na Marsu skupina českých kosmonautů, 

zatímco na londýnském Velehradě budou pár týdnů předtím stejně vesele pořádat Svatováclavskou naši potomci... /jn/ 

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

                                 SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST 
                            

                                      v neděli 6. října 2019 od 14 do 18.30 
                       v prostorách a na zahradě Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd, SW13 9JP                            

                        Oslavy zahájíme ČESKOU MŠÍ SVATOU ve 14 hodin v Espinosově sále, slouženou  

  vicerektorem římského Nepomucena, Otcem Vojtěchem Novotným. Od 15.30 bude slavnost pokračovat vzpomínkou 
      na sv. Václava, hudbou Guildhall Trio, taneční ukázkou skupiny z Okénka, tradičním českým občerstvením   
               a zpěvem s doprovodem cymbálu a houslí. Vstup volný (dobrovolné příspěvky vítány)            
                    Zvláštní zajímavý program pro děti – ohlašte prosím jejich jména a věk.              
 

Přihlašte se prosím do 3. října, aby bylo možné zajistit potřebné množství chlebíčků, koláčů či piva na ludmilastane@gmail.com         
              nebo textujte na 07468 570551. Přijďte a přiveďte své známé. Těšíme se na viděnou na mši či na slavnosti!   

 

   Nejbližší metro Hammersmith a pak 15 minut pěšky přes most, nebo vlakem a autobusy 533 a 209 ze stanice Barnes Bridge či autobusem 33 ze stanice Barnes.       
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Svatováclavská 6. října, tedy už za týden... 
Svatováclavská na londýnském Velehradě je tradičně událost 
veselá i nutící k zamyšlení. Jak víme – a ani nacistům, ani 
komunistům se nepodařilo úctu k našemu národnímu 
světci zprofanovat či zošklivit, i když se o to snažili -- když 
stojíme na Václavském náměstí v Praze, ,,Vévoda české 
země‘‘ stále ,,vévodí‘‘ prostoru před Národním muzeem (viz 
foto) a připomíná slavné i smutné momenty našich dějin. 
   Zatímco ve Staré Boleslavi se v den výročí jeho smrti 
letos opět shromáždily desítky tisíc lidí na slavnostní mši,  
na londýnském Velehradě začaly intenzivní přípravy na  
neděli 6.října. Připomínáme, že o druhé po poledni vše začne  
Svatováclavskou mší, slouženou vicerektorem římského 
Nepomucena P. Vojtěchem Novotným v Espinosově sále a  
po ní, v půl čtvrté bude v Czerninově sále a na zahradě  
pokračovat odpolední program. 
   Připomeneme si osobnost sv. Václava jako panovníka i  
světce, pak zahraje mladé a uznávané Guildhall Trio a  
tanečníci ze streathamského Okénka předvedou své umění.  
   Děti si budou mezitím užívat svůj vlastní program a  

dospělí se začnou posilovat chlebíčky, koláčky a dalšími  
tradičními českými a slovenskými pochoutkami a pivem či  
vínem. (Připomínáme, že je nutné ohlásit správní radě –  
viz také oznámení na titulní straně – počet účastníků, aby  
bylo možné zajistit patřičné množství dobrot a na všechny se  

dostalo! Připomínáme znovu, že je nutné učinit to do 3.10. 
Ludmile textem na 07468-570551, či e-mailem na adresu: 
ludmilastane@gmail.com).  
   Po občerstvení – jak bývá už na londýnském Velehradě 
zvykem, dojde na cymbál Marty a zpěv národních či  
znárodnělých českých, moravských a slovenských písní                                               

a písniček. Minule došlo ke sporu, zda písničky Semafóru                                             
z šedesátých let jsou už znárodnělé a rozveselení krajané                                              
se nějak nemohli dohodnout, i když nepřestali zpívat...                                                      
 

Ještě jednou rozvrh nedělních                                              

velehradských mší v novém školním roce   
 

Na přání krajanů, kteří nyní po prázdninách plánují své 
cesty do vlasti i jinam či chtějí koordinovat program se  
svými dětmi či rodinnými plány, uvádí správní rada po 
dohodě biskupů opět program na nový akademický rok.  
Mše se vždy konají v neděli ve 14 hodin v Espinosově sále.  
 

6. října – Svatováclavská                                                                           

3. listopadu - 31. neděle v mezidobí (Dušičky/Všech svatých) 

8. prosince - Mikulášská 

5. ledna – Zjevení Páně (Tři králové)                                                              Sv.Václav vévodí 

2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)                                           Václavskému náměstí 

8. března - 2. neděle postní (předvelikonoční rozjímání)                                           v Praze, Guildhall Trio, 

5. dubna - 6. neděle postní - Květná neděle (Velikonoce)                                           hlas Rádia Vatikán,   

10. května – Svatojánská                                                                          P. Josef Koláček (viz 

7. června - Slavnost Nejsvětější Trojice                                                            text str. 3) a záběr ze 

5. července - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje                                                       Svatováclavské 2018 

*************************************************** 
                               BCSA zve srdečně krajany i jejich přátele na posezení s  

                Davidem Vaughanem na téma Výročí Mnichova 

  Zanícený čechofil, dříve pražský korespondent BBC a dlouholetý šéfredaktor zahraničního vysílání Českého    

    rozhlasu, pohovoří o tehdejších událostech a o své knize ,,Slyšte můj hlas‘‘ v češtině, nyní přeložené do 

angličtiny. Vzpomene i premiéra Borise Johnsona, se kterým studoval v Oxfordu. Nyní žije s rodinou v Praze. 

                    Večer se koná 15. října od 18.30 do 19.30 v kinosále velvyslanectví ČR,  
                                  26-30 Kensington Palace Gdns, W8 4QY   
         

    Registrace nutná přes Eventbrite, nebo e-mailem na bcsa@bcsa.co.uk Vstup: £7.50 pro nečleny BCSA a £3 pro studenty.  
                                          Více informací na www.bcsa.co.uk                                                    
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Umlkl oblíbený hlas Rádia Vatikán 
Otec Josef Koláček SJ, po tři desítky let posluchačům 

doma i mezi krajany známý hlas českého vysílání Rádia 
Vatikán, umlkl navždy 10. září. Otec Josef (viz foto str.2), 
rodák z Bystrce u Brna vstoupil po maturitě v r. 1948 do 
jesuitského řádu.  
   V noci z 13. na 14. dubna 1950 byl zatčen spolu s  
ostatními jezuity a deportován do koncentračních  
klášterů v Bohosudově a Oseku. Potom byl poslán do  
PTP. V letech 1954 – 1968 pracoval jako pomocný dělník 
v brněnské Zbrojovce a tajně studoval teologii.  
Mnohokrát byl vyšetřován v různých procesech s jezuity, 
ale nikdy nebyl odsouzen. Na kněze byl vysvěcen tajně  
23. ledna 1968 biskupem Felixem M. Davídkem.  
   V roce 1968 odešel do rakouského Innsbrucku, kde  
dokončil svá teologická studia. V roce 1970 byl povolán   Maršál RAF, generál Karel Janoušek, bývalá vězenkyně Osvětimi, paní Zdeňka  
do Říma, kde začal pracovat jako redaktor české sekce    Fantlová (foto z dokumentu BBC) a pomník čs. letcům RAF v Praze na Klárově 

Vatikánského rozhlasu a od roku 1971 do konce roku  
2001 byl jejím vedoucím a tak se stal jejím nejdéle  
sloužícím šéfredaktorem. Po r. 2001 Otec Koláček tam 
nadále působil jako redaktor, věnoval se překladatelské  

činnosti a dějinám jezuitů a vyšla mu řada knih.  
   V roce 2010 dostal P. Koláček za dlouholeté působení  
ve Vatikánském rozhlasu a za literární a publicistickou  

činnost Pamětní medailí České biskupské konference.  
Roku 2012 se stal laureátem Ceny města Brna v oblasti 
„žurnalistika a publicistika“. Roku 2016 mu Ústav pro  
studium totalitních režimů udělil Cenu Václava Bendy  
za statečné občanské postoje za komunistické diktatury.  
   Až do konce života byl Otec Josef členem jezuitské  
komunity sv. Petra Kanisia v Římě a zemřel v nemocnici  
Santo Spirito ve věku 90 let. Byl znám svou radostnou  
povahou, nadhledem a smyslem pro humor. Jeho knihy 
pak vyzařují smysl pro mystiku a krásu českého jazyka. 
 

Budeme vzpomínat na naše zemřelé během měsíce října 
Budou mezi nimi hrdinové z Bitvy o Británii vrcholící v říjnu 1940 za účasti tří čs. leteckých pluků RAF (stíhacích 310. 
a 312. a bombardovacího 311., plus mnoha našich dalších letců v jiných perutích RAF). V říjnu vzpomeneme S/Ldr 
Hugo Hrbáčka ze 310ky (5.10.1982) a Sgt Josefa Františka, našeho nejlepšího a dlouho i vůbec nejlepšího stíhače 
BoB se 17ti 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 pluků 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 (22.10.1991). Byl při návštěvě královny matky Alžběty u perutě, když navrhla, ať si naši dají sovu do znaku a 
zahrála si s piloty shove-a-penny.  
   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 ekvivalentu nacistických koncentráků, tedy uranových dolů v Jáchymově 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 jednoho z tanků První čs. obrněné brigády 
od Dunkirku (24.10. 2017) a také 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). 
 

Užitečný počin televize BBC se svědectvím Zdenky Fantlové 
Druhý kanál televize BBC vysílal 19. září dokumentární program o osvětimském vyhlazovacím koncentráku a v programu 
zaznělo i svědectví londýnské krajanky a tehdejší vězenkyně paní Zdenky Fantlové. Šlo o rozhodování spojenců, zda 
koncentrák v roce 1944 bombardovat a britské diváky, neznalé holokaustu musel program šokovat. Byl však i potřebnou 
připomínkou pro našince, znající příběh židovských vězňů Wetzlera a Vrby, kterým se podařil dramatický útěk na 

Slovensko a mohli tak seznámit ohromený a nevěřící svět se zvěrstvy nacistů, ale dočkal se potvrzení, když začalo 
zatýkání a deportace 800.000 maďartských Židů. Američané a Britové se pak zamýšleli, zda a jak se pokusit koncentrák 

bombardovat, aby plynové komory zničili. Rozhodování nebylo lehké, neboť těžké bombardéry by nezaručily přesnost 
zásahů a zahynulo by jistě mnoho vězňů a lehké bombardéry by nedoletěly či nedostaly se přes protivzdušnou obranu. 
BBC tak ukázala, jak velké bylo dilema pro Churchilla a co vše bylo v sázce. Velmi užitečný dokument! 

*************************************************** 
                 Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU pozýva krajanov na diskusiu na tému   

 Pred tremi desiatkami rokov skončila v Československu ,,normalizácia‘‘. Aká boľa?         

                      Uvedenú a moderovanú Věrou Vavrečkovou 

   v sobotu 26.10. 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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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 
O   Slovenský premiér Peter Pellegrini zo strany Smer zostáva vo funkcii pretože opozícii sa nepodarilo získať dostatok 
hlasov na jeho odvolanie. Opozícia ho chcela odvolať preto, že on z postu štátnej tajomníčky ministerstva 
spravodlivosti neodvolal Moniku Jankovskú po informáciach o jej údajnej komunikácii s mafiánom Marianom 
Kočnerom, obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Jankovská medzi tým sama rezignovala a chce 
vraj púsobiť ako súdkyňa.  O   Nový český ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) jednal s čínským velvyslancem 
ohledně zrušení čtyř koncertů českých hudebníků v Číně, avšak nedošlo k dohodě, neboť velvyslanec Čang Ťien-min 
prý nebyl schopen ,,věcně a smysluplně‘‘ jednat. Zaorálek proto ze schůzky odešel a problém komentoval ve vysílání 
Českého rozhlasu.  O  Ukrajinské velvyslanectví v Praze vyzvalo na svém webu české úřady k odsouzení nedávné 
návštěvy skupiny českých občanů na Ruskem okupovaném Krymu. Údajně tam jednali se zástupci ruské správy o 
možnostech turistických zájezdů z ČR, čímž byly porušeny ukrajinské zákony a narušeny sankce EU. V delegaci měli 
být i členové proruské rady podkarpatských Rusínů, které Ukrajina považuje za moskevskou pátou kolonu. 
 

DUCHOVNÉ SLOVO 

Na cestu dialógu ohľadom otázky gender teórie vo výchove? 

Úvod k dokumentu vatikánske Kongregácie pre katolícku výchovu 

   1. Čoraz viac sa rozširuje názor, že čelíme niečomu, čo by sa dalo nazvať výchovnou krízou, zvlášť v oblasti citovej a 
sexuálnej výchovy. V mnohých prípadoch sa totiž pripravujú a navrhujú také výchovné postupy, ktoré „odovzdávajú 
zdanlivo neutrálny koncept osoby a života, no v skutočnosti odrážajú antropológiu, ktorá protirečí viere a správnemu 
zmýšľaniu“. Antropologická dezorientácia, ktorá vo veľkej miere charakterizuje kultúrne ovzdušie našej doby a ktorá 

má tendenciu zmazať rozdiely medzi mužom a ženou, považované iba za dôsledky historicko-kultúrnych podmienok, 
bezpochyby prispela k deštrukcii rodiny. 
    2. V tejto situácii stojí výchovné poslanie pred výzvou, ktorá „vyplýva z rozličných foriem ideológie, všeobecne 
nazývanej gender, ktorá ,neguje rozdielnosť a prirodzenú reciprocitu muža a ženy. Projektuje spoločnosť bez 

pohlavných rozdielov a vyprázdňuje antropologický základ rodiny. Táto ideológia zavádza výchovné projekty a 
legislatívne smernice, ktoré podporujú osobnú identitu a citovú intimitu radikálne odčlenenú od biologickej diverzity 
medzi mužom a ženou. Ľudská identita je ponechaná na individualistickú voľbu, ktorú možno časom zmeniť.ʻ“  
    3. Zdá sa jasné, že túto otázku nemožno izolovať od širšieho horizontu výchovy k láske, ktorá má ponúkať – ako 
upozornil Druhý vatikánsky koncil – „pozitívnu a rozvážnu sexuálnu výchovu“ v rámci neodcudziteľného práva 
všetkých na výchovu, ktorá má „zodpovedať svojmu cieľu a prispôsobiť sa rozdielnosti pováh, pohlavia i jednotlivých 
národných kultúr a tradícií. Zároveň má mať porozumenie pre bratské nažívanie s ostatnými národmi a viesť ku 
skutočnej jednote a k pravému pokoju na zemi.“  Kongregácia pre katolícku výchovu už ponúkla ohľadom tejto témy 
niekoľko usmernení v dokumente: O ľudskej láske. Výchovné smernice – náčrt sexuálnej výchovy.  
    4. Kresťanská antropológia vidí v pohlavnosti základnú zložku osobnosti, spôsob jej bytia, prejavovania sa, 
komunikovania s druhými, cítenia, vyjadrovania a prežívania ľudskej lásky. Z tohto dôvodu predstavuje pohlavnosť 
integrálnu súčasť rozvoja osobnosti a jej výchovného procesu. „Od pohlavia sa totiž odvíjajú základné charakteristiky 
ľudskej osoby, ktoré v biologickej, psychologickej a duchovnej rovine z nej robia muža alebo ženu, a tým veľmi 
podmieňujú jej postupné dozrievanie a jej začlenenie do spoločnosti“. V procese rastu „táto rozdielnosť, spojená s 
komplementaritou dvoch pohlaví, úplne zodpovedá Božiemu plánu, podľa povolania, ku ktorému je každý pozvaný“. 
Preto „citovo-sexuálna výchova musí zohľadňovať celú osobu a vyžaduje si integráciu biologických, 
psycho-afektívnych, sociálnych a duchovných prvkov“. 
    5. Kongregácia pre katolícku výchovu chce v rámci svojich kompetencií ponúknuť niekoľko úvah, ktoré môžu 
usmerniť a podporiť tých, čo sa zapájajú do výchovy nových generácií, aby mohli metodicky čeliť dnes najviac 
diskutovaným otázkam ohľadom ľudskej sexuality, vo svetle povolania k láske, ku ktorej je každý človek pozvaný. 
Metodológia, ktorú chceme predstaviť, sa riadi troma princípmi, ktoré najlepšie zodpovedajú tak individuálnym, ako aj 
komunitným potrebám: počúvať, uvažovať a navrhovať. Pozorné vypočutie si potrieb druhého a zároveň pochopenie 
rôznych okolností môže viesť k prijatiu súboru racionálnych prvkov v istom argumente a môže byť prípravou na 
katolícku výchovu, založenú na viere, ktorá „stavia všetko do nového svetla a odhaľuje Boží úmysel o celkovom 
povolaní človeka“. 
    6. Ak chceme nastúpiť na cestu dialógu ohľadne otázky gender vo výchove, je nevyhnutné mať na pamäti rozdiel 
medzi gender ideológiou na jednej strane a rôznymi výskumami týkajúcimi sa rodovej problematiky, ktoré sa realizujú 

v rámci vied o človeku. Pokým gender ideológia má za cieľ, ako konštatuje pápež František, „odpovedať na isté, 
niekedy pochopiteľné túžby“, zároveň sa usiluje „presadiť ako jediné myslenie, ktoré determinuje aj výchovu detí“, a 
teda bráni dialógu. Na druhej strane tzv. rodové štúdiá sa usilujú získať hlbšie poznanie spôsobov, akými sa v rôznych 
kultúrach prežíva pohlavná odlišnosť medzi mužom a ženou a vo vzťahu k týmto výskumom by sme mali byť otvorení.  
    7. Kongregácia pre katolícku výchovu venuje tento text tým, ktorým leží na srdci výchova a ktorí sa stretajú s 

otázkou gender. Je určený výchovným spoločenstvám na katolíckych školách i všetkým tým, ktorí sa inšpirujú 
kresťanským pohľadom na život, no pôsobia na iných typoch škôl. Môžu ho využiť aj rodičia, študenti, riaditelia a 
personál škôl, ako aj biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, cirkevné hnutia, združenia veriacich a iné organizácie 
venujúce sa výchove.                                                   (dokument z internetových stránok TK KBS) 

***************************************************                 
           Správní rada londýnského Velehradu a Nadace Emmy Destinové zvou srdečně krajany na koncert a 

udělení cen finalistům 11. ročníku pěvecké soutěže mladých Emmy Destinové 
                           Ve čtvrtek 17. října v 19 hodin 

           V Czerninově sále londýnského Velehradu, 39 Lonsdale Road, Barnes, London SW13 9JP 
  

           Informace: www.velehrad.org.uk a 07468-570551 a The Emmy Destinn Foundation: 07794-848075 a www.destinn.co 

***************************************************               
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https://www.sme.sk/os/19/peter-pellegrini
http://www.velehrad.org.uk/


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

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE (pokračování) 
O  Prezident Zeman oznámil v pořadu Týden s prezidentem, že pokud  
by nejvyšší státní zástupce rozhodl jinak než Městské státní  
zastupitelství a obnovil by stíhání premiéra Babiše za Čapí hnízdo, 
byl by připraven stíhání zastavit. Zeman v pořadu na rozdíl od  
prohlášení před rokem, řekl: ,,Když se do toho už nebude vrtat, tak 
bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má  
ústavou dané právo abolice.“ Premiér Babiš prohlásil, že dva státní  
zástupci potvrdili, že se žádný trestní čin nestal a stíhání zastavili a  
označil ve vysílání Rádia Impuls Zemanovo prohlášení za zbytečné,  
neboť taková situace nemůže nastat a prezident jen zbytečně vyvolává  
vášně.  O   Predseda slovenskej strany Sloboda a Solidarita (SaS)  
Richard Sulík, ktorý si dal na mimoriadnom kongrese potvrdiť funkciu  
predsedu a približne 120 ďalších členov strany spísalo výzvu na  
odchod všetkých členov Republikovej rady. Konfrontácia škodí strane,  
ktorá je v súčasnosti najsilnejšou stredopravicovou slovenskou  
opozičnou stranou.  O   Vedení ČSSD se nepodařilo vyloučit ze strany 

poslance Jaroslava Foldynu a šéfa ústecké krajské organizace  
Miroslava Andrta, neboť pro vyloučení se těsně nepodařilo získat nadpoloviční většinu členů předsednictva. Foldyna se 
nedávno vyslovil, že by podporoval vládu Andreje Babiše i po odchodu strany a Andrtova organizace zas nedávno 
požadovala rezignaci předsedy strany Hamáčka. Ten nyní prohlásil, že vnitrostranické spory se nesmí řešit na 

veřejnosti.   O   Na bratislavské Námestie slobody si prišli tisíce Slovákov pripomenúť 19 mesiacov od vraždy 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Demonstraciu zorganizovalo Zhromaždenie Za Slušné 
Slovensko, ktoré stále volá po vyšetrení vraždy najme po výpovediach Mariana Kočnera, obvineného z objednávky 
vraždy Kuciaka a vyzvalo špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, aby odstúpil. Zhromaždenia sa konali v ďalších 
11 slovenských mestách.  O  Podľa novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorú schválil slovenský parlament 
stúpne suma rodičovského príspevku rodičom od začiatku budúceho roka. Pre tých, ktorí pred nástupom na 
rodičovskú dovolenku pracovali, sa príspevok zvýši zo súčasných 220,70 eura na 370 eur a pre rodičov, ktorí pred 
narodením dieťaťa nepracovali, pôjde o nárast o 50 eur na 270 eur.  
 

DOPIS Z PRAHY 

Proč je maso drahé 
Lidové Noviny odebírám už od roku 1990 a četl jsem je občas i před tím - v letech vlády komunistů 
- když mi je někdo půjčil. Mnozí ze známých je přestali číst, když je před lety koupil - stejně jako 
Mladou Frontu - pan Babiš. Já jsem Lidovky chtěl odhlásit po tom, co pan Babiš dělal scény kvůli 
tomu, že nepřinesly na první straně zprávu o jakési jeho tiskové konferenci.  
   Ale, jako u mnohých jiných počinů, které plánuji, k odhlášení nikdy nedošlo, a tak Lidovky 
odebírám a čtu dodnes. Dnes už je ani odhlásit nechci, myslím si totiž, že Babiš s léty pochopil, že 
není dobré pro majitele novin plést se do redakčni linie. A tak si rád přečtu články dobrých  
žurnalistů, kteří do Lidovek stále píší, a často se tam dovím něco, co jsem dříve nevěděl.  
   A tak se konečně dostávám k tomu masu.  
   V září jsem četl v Lidovkách článek od zpravodaje z Británie, s titulkem “Ovce bychom museli 
vybít”.  
   Nejednou jsem projížděl či procházel zelenou anglickou, velšskou či skotskou krajinou se stády 
oveček, které se pásly na loukách. Kdo by ten obrázek neobdivoval? 
Z článku jsem se dozvěděl, že Britanii hrozí po Brexitu dovoz laciného jehněčího masa z Nového 
Zélandu. Evropská Unie postavila hráz proti lacinému dovozu potravin společnou zemědělskou 
politikou. Na dovoz masa z “třetích zemí” do EU se platí clo 38 - 48 %. (To prosím není překlep.)  
Hned mě napadlo, že evropští pěstitelé masa jistě berou ve své cenové kalkulaci v potaz, kolik by 
stálo podobné maso z dovozu.  
   Jsem masožravec a snažím se nemyslet na to, že na každou kotletku, na které si pochutnám, 
doplatilo jehňátko či kravička životem. Snažím se nemyslet ani na to, kolik ta kotletka stála.  
   My v Čechách, na rozdíl od Britů, na jehněčí moc nejsme. Tak ani těch ovcí na loukách tu jeden 
mnoho nevidí. Ovšem ta celní “ochrana”, kterou EU poskytuje chovatelům se týká i hovězího, 
vepřového, atd.  
   Britům po odchodu z EU asi nezbyde, než se cpát masem. My se zase časem staneme vegetariány.  
   Výborné jehněčí jsem okusil v restauraci Vinohradský parlament u Náměstí míru.  
   Odtud všechny v Londýně zdravi Honza Krátký 
 

(Pozn. redakce: Jde o subjektivní dopis čtenáře a tak ponecháváme jinde nepřípustnou reklamu deníku i restaurace) 

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

   9. října od 19 do 22.30 v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, NW6 Info: www.bcsa.co.uk a 0208 902 0328           
***************************************************                                                                                                                                            
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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. Info:  

dagmar.strakova@gmail.com nebo také  

al.kanellia@gmail.com. Pro zájem zprávu znovu 

opakujeme z minulého čísla. 

 

 

               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK 

https://www.sme.sk/os/48/richard-sulik
https://domov.sme.sk/c/22216891/klimaticky-strajk-a-zhromazdenie-za-slusne-slovensko.html
https://domov.sme.sk/c/22216891/klimaticky-strajk-a-zhromazdenie-za-slusne-slovensko.html
https://dovolenka.sme.sk/
mailto:dagmar.strakova@gmail.com
mailto:al.kanellia@gmail.com


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v říjnu 

o    10. října od 18.30 vystoupí v Hall One, Kings Place,  
90 York Way, London N1 9AG, Rosamunde Trio (Martino  
Tirimo – klavír, Ben Sajevič – housle a Daniel Veis – cello) s  
repertoárem děl Beethovena, Šostakoviče a Smetany (Trio v g 
moll op.15). Info: www.kingsplace.co.uk a 020 7520 1490. 
o    Až do 27. října bude ,,hostujícím umělcem‘‘ v Delfina 
Foundation, London SW1E 6DY už letos potřetí slovenský  
kurátor a vzdělávatel Jaro Varga ve spolupráci s pražským 
Divadelním Institutem. Info: České centrum, Londýn. 
o   29. října od 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore                                                     
Street, London W1U 2BP,The Endellion String Quartet (Ralf 
de Souza a Andrew Watkinson housle, Garfield Jackson viola  The Rosamunde Trio v London Place (foto LCMS) 
a David Waterman cello) s programem smyčcových kvartet  
Haydna, Smetany (kvartet č.1 v e moll) a Beethovena. Info: https://wigmore-hall.org.uk a 020 7935 2141. 
 

o    Až do 28. října se bude v galerii Vitrinka Českého centra v budově velvyslanectví ČR konat výstava pod názvem 
Czech Innovation Expo. Bude to interaktivní audiovizuální akce s užitím virtuální reality na téma vynálezy a vědecké 
objevy. Putovní výstava už objela kus světa. Info. České centrum (viz výše) 
o    A ještě na začátek listopadu: The Friends of Czech Heritage organizují na 5. 11. od 18.30 v sále velvyslanectví ČR 
přednášku historičky Caroline Cannon-Brookesové: Emperor Rudolf II Collector and Patron of the Arts and Sciences.  

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

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. (viz rozvrth na str.2)       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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