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Škoda utlumení oslav VE 75, nyní  
je tady Dunkirk 80... 
Je to jistě škoda, že vzhledem ke stavu nouze kvůli koronaviru jsme  
mohli oslavit uplynutí tří čtvrtin století od ukončení Druhé světové  

války na začátku května většinou virtuálně. Už i proto, že pokusy o  
sociálním distancováním přitlumené uliční ,,parties‘‘ před vlajkami 
vyzdobenými domy britských měst a vesnic, či přelet leteckých  
akrobatů Red Arrows a ,,We‘ll meet again‘‘ z prázdné Royal Albert 
Hall v podání Katherine Jenkins (společně se 103letou Verou Lynn) 

byly dojemné, ale nebyly prostě to pravé. Dobře, že královna pak  
zachránila situaci dojemným televizním projevem (a ta čepice od její 
válečné uniformy na stole během projevu byla skvělou připomínkou 
její válečné služby). Škoda to však je i proto, že z hrdinů-veteránů,   Evakuace z Dunkirku, Dover 31.5.1940 (foto:War Archives) 

takto strůjců válečného vítězství, jich už mnoho nezbývá a ještě               
méně jich bude na snad už ,,plnohodnotných‘‘ oslavách osmdesátého výročí za pět let. A tak těm mladým generacím, 
které se leckdy o hrdinech oné strašné, leč vítězné války ve škole neučily, neb ve výuce dle osnov ,,tak daleko nedošly‘‘, 
už nebude mít kdo vyprávět. Bude to asi tedy ještě horší, než vyšlo najevo v průzkumu agentury YouGov před rokem u 
příležitosti 75. výročí spojenecké invaze v Normandii, kdy méně než polovina dotázaných Britů věděla o co během 
,,D-Day‘‘ šlo. Uvidíme, jak tomu bude za pět let a podobná neznalost se podle průzkumů bohužel týká i mladých v ČR.  
     Ano, ty oslavy VE 75 nebyly valné, ale nyní je tu osmdesáté výročí Dunkirku, tedy nejslavnějšího ústupu války, 
kdy Britové, díky námořnictvu a hlavně flotile osmi stovek malých lodí a člunů, dokázali přes útoky nacistů odtamtud 
přes kanál La Manche mezi 26. květnem a 4. červnem 1940 evakuovat přes 338.000 vojáků. Porážku tehdy britská 
média i vláda představily po právu jako vitězství, neboť Británie nepřišla o bojeschopnou armádu. A to není vše, neboť 
už 6.června opět dojde i na oslavy nekulatého výročí už zmíněné invaze v Normandii.  
     Pro poučné návraty do historie však nelze zapomínat na současnost a pro nás hlavní zprávu těchto dní: Česká 
republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko už prakticky ukončily stav nouze, jak přineslo i pár (jinak úspěchy 
Visegradské čtyřky po týdny téměř zcela pohříchu ignorujících) britských deníků: ,,The Czech Republic has lifted its 

trailblazing rule requiring face masks to be worn in public, a symbolic landmark in the country’s relatively successful 
battle against Covid-19. The long-awaited lifting of the regulation – imposed in March shortly after a state of emergency 
was declared – coincided with the final phase of an easing of lockdown restrictions, in which pubs, restaurants, hotels 

and museums have been fully reopening their doors. The Czech Republic was among the first countries in Europe to close its 

borders against the spread of coronavirus, on 12 March, ordering the closure of most businesses days later. But the mask edict – 

in common with neighbouring Slovakia – quickly became the symbol of the Czech fight against the pandemic, prompting debate in 

other countries over whether they should follow suit.’’     
     Nebo třeba: ,,Slovakia will reopen shopping centres, theatres and cinemas on Wednesday and people will no 

longer have to wear a face mask outside, but it will continue to be mandatory in offices and other indoor areas. The 
following day, Slovak residents will be allowed to make 24-hour trips to eight countries – the Czech Republic, Germany, 
Austria, Switzerland, Hungary, Poland, Croatia and Slovenia – without having to go into quarantine or produce a 
negative Covid-19 test upon their return.’’   
     Tyto zmínky však byly výjímečné a pro budoucnost by se ČR a SR určitě vyplatilo britská média o úspěších našich 
lékařů nějak lépe informovat, neb velmoci se učí především od jiných velmoci a ne od malých zemí ,,někde ve východní 
Evropě‘‘. A jak my krajané víme, Britové jsou na tom co do počtu úmrtí více než stokrát hůř, i když také proto, že začali 
,,lockdown‘‘ později a boj s nákazou byl těžší, takže musejí být s uvolňováním opatrnější. Držme tedy palce! /jn/ 

*************************************************** 
            Správní rada londýnského Velehradu oznamuje, že podobně jako jiné krajanské akce v červnu, 

     České mše svaté na londýnském Velehradě se kvůli pandemii nekonají 

                                až do ukončení vyjimečných opatření britské vlády...                                                                                                 

   České mše je však možné najít na internetových adresách: https://mseonline.cz/ na https://www.fortna.eu/uambonu 
 

         a nejnovější promluvu od ,,našich‘‘ otců na:  http://nepomucenum.it/promluvy/2020-05-24NanebevstoupeniPane.mp3 

                              Další informace na www.velehrad.org.uk a ludmilastane@gmail.com ( a 07468 570551) 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Opět připomínáme, že velehradská 
,,školička‘‘ se znovu otevře, ale... 
Velehradská správní rada a organizátoři velehradské  
,,školičky‘‘,tedy nedělních kroužků češtiny a setkávání  
rodičů, se obrátili na rodiče školáčků i školáků dopisem a 
sdělili jim, že se už těší na znovuotevření, jak pominou  
restrikce pandemie. Jak známo, ve vlasti už omezení stavu  

nouze postupně končí a jsou opět otevřené hranice a  
dokonce už i několik aeroliní potvrdilo brzké obnovení  
provozu.  
    Správní rada k tomu dodává, že i těžce postižená  
Británie začíná s opatrným uvolňováním stavu nouze a  
provoz školičky bude možná už brzy moci být obnoven.  
Mezitím radí rodičům, že pokud by měli zájem, oblíbená  
učitelka školičky Terezka nabízí výuku češtiny pro děti od  
4 do 15 let přes internet. (terry.pletichova@gmail.com).  
Další info na adrese: ludmilastane@gmail.com (a také  
telefonem na 07468 570551). 
 

Mezinárodní ocenění pro londýnské 
Přátele českých památek 
Spřátelené charitativní organizaci Přátelé českých 
památek, známé v Británii jako The Friends of the Czech 
Heritage a zabývající se obnovou zanedbaných či 
zdevastovaných kulturních památek u nás, se dostalo 
důležitého mezinárodního ocenění v rámci Evropských 
cen za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra. 
Konsorcium Zvláštních cen Ilucidare, letos poprvé 
udílených v rámci zmíněných cen ve spolupráci 
s Evropskou komisí pro projekty, které jsou 
,,výjimečnými příklady inovace a mezinárodních vztahů 
založených na kulturním dědictví‘‘, posoudilo činnost 
charity a zařadilo jí do užšího výběru v kategorii 
Diplomacie v kulturním dědictví spolu s Archeologií pro 
mladou budoucnost (Itálie/Sýrie) a Oppenheimovým 
domem ve Vratislavi (Polsko). Ilucidare sídlí v belgické 
Lovani a ocenění vhodně zdůrazňuje důležitost aktivit 
Přátel českých památek (info: 
https://www.czechfriends.net). Blahopřejeme! 
 

ČSA po deseti letech opět na Heathrow 
ČSA bude od 25. června opět létat do Londýna, což ocení 
mnozí krajané, často létající do vlasti. Zajímavou zprávu 
přinesl český specializovaný internetový dopravní servis 
https://zdopravy.cz, považovaný za důvěryhodný: České 
aerolinie chtějí od 25. června obnovit lety mezi Prahou a 
Londýnem. Spojení zrušily Smartwings, pod které ČSA 
patří, loni v listopadu, teď se do britské metropole vrací, 
avšak místo Gatwicku budou ČSA létat na letiště Heathrow. 
   Plán na zavedení letů oznámil v CNN Prima News 
generální ředitel Smartwings Roman Vik a potvrdila mluvčí 
Vladimíra Dufková. „Záleží pochopitelně na vládních 

opatřeních, zda bude možné let provozovat. Chceme létat 
denně,“ uvedla Dufková. Lety zatím nejsou v rezervačním 
systému a ČSA také chystají obnovu dalších destinací. 

   Návrat do Londýna, kam z Prahy dlouhodobě létá nejvíce 
lidí, je do jisté míry překvapením především s ohledem na 
výběr letiště. Takzvané sloty, tedy práva pro přistávání a 
odlety v určitý čas, se prodávají na Heathrow v řádu desítek 
milionů dolarů. Například v roce 2016 Oman Air koupil 
jediný slot od Kenya Airways za 76 milionů dolarů. 
   Smartwings nechtějí uvést, jak se ke slotu firma dostala. 
„Je to obchodní tajemství,“ uvedla Dufková. Na Heathrow z 
Prahy létají British Airways, které linku používají i pro  
návoz cestujících na své dálkové lety a spojení dalších 
aliančních dopravců. České aerolinie letiště opustily už v 
roce 2010. Za sloty tehdy inkasovaly od British Airways  
400 milionů korun. 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 
 

Vzpomeneme našich zemřelých v červnu... 
Tento měsíc budeme vzpomínat na naše zemřelé. Budou mezi  
nimi volyňská Češka a veteránka našich jednotek na Blízkém  
východě mjr.Nina Dobosharevich (3.června), vojačka čs.  
jednotek v Británii, londýnský kněz a nakonec biskup pro  
krajany Jaroslav Škarvada (14.6.2010), plk. Jiří Pavel z Čs. 
obrněné brigády od Dunkirku (18.6.2017), Skotka s  
moravským přízvukem a mecenáška londýnského Velehradu  
Roxana Mackay (22.června), a Dr. Ing. Bohumil Kobliha,  
spolupracovník Otce Langa a publicista (24.6.2015).  

   Tento měsíc (24.června) pak opět i vzhledem k nemožnosti                               
učinit tak na obvyklé Svatojanské pouti na Velehradě,  
vzpomeneme i nedožitých narozenin P. ThDr Jana Langa SJ,  
po dekády faktické duchovní i světské hlavy čs. britského 
exilu. Byl dobře známý nejen tisícům exulantů i krajanů, ale  
také britským poslancům, lordům a dalším jako laskavý a  
obětavý Otec Lang a zároveň nesmiřitelný bojovník proti  
totalitě a obhájce demokracie. Už třináct let nám chybí a loni 
jsme slavnostně vzpomínali jeho nedožitých 100. narozenin. 
 

Odešly Draža Brázdilová a Zdena Tomínová 
Dozvídáme se, že 28. dubna náhle zemřela v moravských  

Luhačovicích, kam se nedávno přestěhovala ze  
severovýchodního Londýna, ve věku 89 let paní Drahomíra  
Brázdilová, zavaná přáteli a známými ,,Draža‘‘. Rodačka z    Vzpomínka k výročí narození Otce Langa z alba paní Jarmily Karasové – snímky  

Luhačovic a žena rádiotelegrafisty a navigátora 311. čs.       ze slavnosti na Farm Street (vlevo nahoře Otec Pazderka. Dole: Paní ,,Dráža‘‘ 
bombardovací perutě RAF Jaroslava se dočkala restituce vily  Brázdilová a vpravo paní Zdena Tomínová s kolegy Chartisty Havlem,  

,,Draža‘‘ ve svém rodišti a věnovala se náročným opravám.    Dienstbierem, Hejdánkem, Bendou a Hájkem (foto: O.Němec/Knihovna V.Havla) 
Londýnští krajané jí pamatují z čs. nedělních bohoslužeb   
na Farm Street i ze slavností na Velehradě až do nedávné  
doby, jako jejich aktivní účastnici a mecenášku. Paní Draža  
byla pohřbena 5. května na luhačovickém hřbitově a zůstávají  
po ní dcera Renata s rodinou a syn Roman.  
   Zároveň se dozvídáme, že 24.května zemřela ve věku 79 let 
disidentka, spisovatelka a později redaktorka čs. vysílání  
BBC, Zdena Tomínová, žena známého filozofa Julia Tomina.  
Publikovala krátké povídky a napsala dva romány (Stalinova  
Bota a Pobřeží Bohémie) a po podepsání Charty 77 působila  
jako její mluvčí a po tvrdé perzekuci byla rodina v roce 1980  
vyštvána z Československa a odešla do exilu v Británii. RIP 
 

Pandemie postihuje i romské krajany na severu Anglie... 
Deník Dnes uveřejnil rozhovor s Petrem Torákem, ředitelem charity COMPAS, rómským aktivistou a také královnou 
vyznamenaným ex-důstojníkem policie (viz zprávu o pomocné akci velvyslance Sečky v Peterborough, str. 2). 
Z rozhovoru vyjímáme: ,,Jelikož Británie přijala opatření později a počet obětí byl vyšší, spousty českých krajanů 
začaly zvažovat návrat do České republiky. V průběhu dubna se na naši charitu obrátily stovky lidí, kteří plánovali 
návrat a potřebovali informace o tom jak vycestovat. Většina Čechů pracuje v továrnách nebo úklidových službách a 
často přes pracovní agentury, které byly během dubna a května zavřené, a tak spousta lidí přišla o příjmy. Někteří 
dostali 80 procent ušlé mzdy, jiní mohli požádat o podporu Universal Credit, ale spousta lidi se ocitla bez jakýchkoliv 
prostředků a stala se tak závislou na pomoci charitativních organizací. COMPAS Charita, kterou zastupuji jako ředitel, 
pomáhá Romům s potravinami, hygienickými prostředky a s teplým jídlem. V současné době pomáháme více než 20 

bezdomovcům a čtyřiceti rodinám s malými dětmi.‘‘ 

*************************************************** 
Vážení krajané, milí přátelé, Dovolte, abych vás pozval na další krajanskou konferenci 

 ÚLOHA A MÍSTO ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ V BILATERÁLNÍCH VZTAZÍCH 

Vzhledem k současné situaci kolem koronaviru teprve teď padlo rozhodnutí, že konference proběhne 

v prostorách Senátu ČR v Praze v úterý a středu 29.-30. září. 
Letos jsme spojili síly a setkání pořádá společně senátní Komise pro krajany a Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů. Hlavním cílem 
setkání je prodiskutovat a zmapovat současný stav vztahů mezi krajanskými komunitami v různých zemích a českým státem, tedy co pro sebe 

můžeme udělat, jak si můžeme vzájemně více pomoci. 
Program obou dní bude probíhat od 9.00 do 18.00 s přestávkami na oběd a kávu. Program prvního jednacího dne (29. 9.) bude zajišťovat senátní 

Komise pro krajany. Ve stejný den večer proběhne společenské setkání v Senátu. 
Program druhého dne setkání (30. 9.) zajišťuje MKVZČ. V úvodu tradičně předáme Ocenění za dlouholetou činnost pro krajanské komunity. Je 

zvykem, že závěrečný den věnujeme prohlídkám pražských pamětihodností. Vychází to na čtvrtek 1. října. Dejte mi prosím co nejdřív vědět, zda o 
tento program máte zájem. Je to organizačně náročné, tak abych věděl, zda se to vyplatí a zda po dvou jednacích dnech ještě budete mít elán na 

další program. Bodový program konference pošlu, až bude znám. 
Na závěr vás chci poprosit o rozšíření této pozvánky ve vašich bulletinech nebo prostřednictvím vašich spolků či známých. Můžete mi poslat i pár 

tipů na ocenění.Těším se na potvrzení účasti a na viděnou na podzim. S pozdravem M. Krupička (mir.krupicka@gmail.com) 
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Projekt ‘‘Never Forgotten‘‘ 
 

Zápisky velvyslance Libora Sečky z putování  
po hrobech našich hrdinů pokračují etapou č. 6 
 

„Je tam strašná zima, rachot k ohluchnutí, vítr tě bude  
fackovat ze všech stran, ale je tam zatraceně krásně“,  
popisoval Howard Cook, instruktor létání na historických  
strojích, co mě čeká, až vzlétnu na proslulém letounu de  
Havilland Tiger Moth. Exemplář, který pro mě přátelé z  

Cambridge Flying Group připravili, sloužil v Královském  
letectvu (RAF) od července 1939 do konce roku 1955.  
Dostal číslo N6946 a prokazatelně na něm létalo nebo    Dvě smíšené posádky: Ian Glenn, Libor Sečka a Peter Hughes a Jiří Niedoba na startu a 

cvičilo nejméně 14 československých válečných pilotů.   velvyslanec, Alex Scott (Střihavka) a plk. Jiří Niedoba na vojenském hřbitově, Cambridge 
Tento lehký dvouplošník se používal zejména pro výcvik,  
ale také rychlou přepravu a byl součástí letecké flotily 24.(spojovací) perutě na letišti v Hendonu, nedaleko od Londýna. 
V informačním materiálu, který nám zaslal Andrew Wood, letecký nadšenec a iniciátor celé akce, se namísto jména nebo 
čísla letounu neustále objevuje zkratka EI. Autor vůbec nepochybuje o tom, že by někdo nemusel jejímu významu rozumět, 
proto ji používá s úplnou samozřejmostí a ve velkém množství. Vrtalo mi to hlavou. Jal jsem se hledat vysvětlení. Nakonec 
jsem ho na internetu našel. Letadlu N6946 se v RAF říkalo Echo of India (Ozvěna Indie), což se také odrazilo v jeho 
identifikačním čísle G - AOEI. Vzhůru k šedivému cambridgskému nebi mě tedy ponese Ozvěna Indie!      
   Počasí je příznivé. Fouká, ale ne tolik, aby to let ohrozilo. Sluníčko prolézá škvírami v mracích. „Hurikán Sabina 
dorazí až v neděli, máme štěstí“, usměje se zkušený veterán klubu a můj pilot, šestasedmdesátiletý Ian Glenn. Soukáme 
se do letounu. Stejnou operaci zvládá můj kolega, plukovník Jiří Niedoba společně s pilotem Peterem Hughesem na 
druhém stroji Tiger Month parkujícím zatím po mé pravé ruce. Všude přítomný Howard Cook s černými slunečními 
brýlemi a ve slušivé bekovce provádí nezbytné kontroly a potom roztočí vrtuli. Motor s pokašláním naskakuje. Povinné 
dvě minuty na zahřátí a potom už oba stroje kličkují jak hadi přes zelenou plochu letiště a runway směrem ke startovací 
pozici. „Cambridge transport, Cambridge transport, G – AOEI je připraven k vzletu“, slyším ve sluchátkách. „Už není 
cesty zpátky“, pomyslím si a zavřu oči. Letadlo splašeně vyrazí kupředu. Chvíli jakoby vesele poskakuje po trávě, pak se 
prudce vznese. Letíme. Ian se rychle zeptá na mé pocity. Nezvracím. Nabíráme kurs směrem k letišti Duxford. Právě zde 
byla 17. srpna 1940 uznána za bojeschopnou slavná 310. československá stíhací peruť. Letos oslavíme 80. výročí. 
   Na městském cambridgeském hřbitově (Cambridge City Cemetery) pode mnou ještě zahlédnu zmenšující se hrob 
kapitána Bohuslava Eichlera. Muže, který si s mojí Ozvěnou Indie dobře rozuměl, stejně jako s dalšími britskými 
letouny. Bohužel zahynul při havárii v lednu 1945 na stroji Mosquito B při návratu z nočního náletu na Berlín. Ráno 
jsme mu vzdali úctu. Stejně jako dvěma dalším letcům – Karlu Hájkovi a Františkovi Raškovi. Cambridge zůstala za 

námi. Blízkost druhého letounu, která se mi chvílemi jeví jako přílišná, mě znervózňuje. Letíme ve výšce dvou tisíc stop 
(zhruba 610 metrů) rychlostí osmdesáti mil za hodinu (něco přes 100 km za hodinu). Howard Cook měl ve všem pravdu. 
Dorážející poryvy větru náš Tiger Moth (Tygří můra v češtině) rozhoupají, ale nevychýlí. Stroj se statečně dere kupředu. U 
letiště v Duxfordu se dnes rozkládá letecké muzeum. Dopravní i vojenská historická letadla stojí vyrovnaná na kraji 
rozjezdové dráhy a působí dojmem slepovacích modelů z dětských stavebnic. Vzpomenu si na příběh dvou 
československých vojáků z pozemního personálu, Jaroslava Zavadila a Benedikta Pohnera, kteří zde ztratili své 
životy při německém bombardování v únoru 1941. Odpoledne se vypravíme k jejich hrobům ve vesnici Whittlesford, kde 
uctíme i památku vojáka slovenské národnosti Samuela Jaďuďa. Pilot sousedního žlutého motýla na nás zamává a 
nechává se odnést větrem. S ním se ztrácí i plukovník Niedoba. Konečně. Zůstali jsme sami. Ian mi ukazuje vesnice a 
kostely. Blížíme se k centru Cambridge. Pohledy na Great St.Mary Church a King´s College Chapel jsou úchvatné. Škoda, 
že se nemůžeme na chvíli ve vzduchu zastavit. V souboji s větrem tedy zkouším letecké snímkování. Naštěstí mi Howard 
Cook přivázal kameru na zápěstí. Po dvaceti minutách letu šťastně přistáváme na základně. Dobrodružství skončilo. 
Neuvěřitelné zážitky zůstávají. Dostal jsem možnost vydat se proti proudu času do doby válečných letců. Stálo to za to. 
   Slavnostní a povznesená nálada pokračuje v klubu setkáním s jeho členy a s potomky tří československých pilotů – 
Vratislava Žežulky, Jaromíra Střihavky a Františka Vindiše - žijících dnes ve Velké Británii. Na programu je nejenom 
minulost, ale také současnost. Naši přátelé zaznamenali, že do projektu Never Forgotten se včera zapojil rovněž ministr 
zahraničních věcí České republiky, Tomáš Petříček, který při své návštěvě Manchesteru položil růže ke hrobu rotmistra 
Antonína Škacha na hřbitově Cheadle and Gatley. Doplnili jsme, že ho při tom doprovodil reprezentant Jejího 
Veličenstva královny Alžběty II., Vice Lord-Lieutenant Paul Griffiths, v elegantní tmavě modré uniformě se zářivě 

červenými lampasy a s šavlí po boku, se kterou se chvílemi sympaticky nemotorně potýkal. Jeho zájem byl však 
opravdový, stejně jako jeho procítěna řeč. Vzpomínkové ceremonie se zúčastnila rovněž skupina krajanů. Je dobře si 
připomínat minulost, abychom se neztratili v mlze budoucnosti, shodli se účastníci debaty v klubu a pili svůj čaj 
s mlékem a pojídali dorty. Na české pivo a moravské víno, které jsme přivezli, přijde údajně čas později. Možná při 
dalším letu velvyslance, na který jsem dostal několikanásobné srdečné pozvání.  V Londýně 8. února 2020, Libor Sečka 
 

Seznam čs. vojáků, kteří dle dobových letových deníků na N6964 určitě létali: Egon Nezbeda, František Vocetka, Bohuslav Budil, 
Bohuslav Eichler, Josef Schück, František Altman, Alois Vrecl, Antonín Plocek, Václav Procházka, Svatopluk Štulíř, Jindřich 
Svoboda, Jindřich Zákravský, Vratislav Žežulka a po válce i Jaromír Střihavka.   
 

DUCHOVNÉ SLOVO: Z Posolstva pápeža Františka k Mezinárodnému dňu zdravotných sestier 
,,V tomto kritickom čase, poznačenom svetovou zdravotnou krízou vyvolanou vírusovou pandémiou Covidu-19, sme 

znovu objavili, akú významnú úlohu zohrávajú zdravotné sestry a tiež pôrodné asistentky. Denne sme svedkami 
odvážneho a obetavého svedectva zdravotníkov, obzvlášť zdravotných sestier a ošetrovateľov, ktorí s profesionalitou, 
sebaobetovaním, zmyslom pre zodpovednosť a láskou k blížnemu pomáhajú zasiahnutým vírusom, vystavujúc 
ohrozeniu aj vlastné zdravie. Dokazuje to, žiaľ, aj veľký počet zdravotníkov, ktorí zomreli pri vernom plnení svojej 
služby. Modlím sa za nich – Pán pozná každého z nich po mene – i za všetky obete tejto epidémie. Nech vzkriesený Pán 
dá každému svetlo raja a ich rodinám útechu viery...‘‘   
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ŽÁDOST 

Studentka žádá o pomoc (zjevně až po pandemii)  
Dobrý den, 
mé jméno je Tereza Tomanová a jsem studentkou magisterského  
oboru MA Multimedia Journalism (Broadcast) v Londýně na  

University of Westminster. V rámci svého třetího semestru (květen- 
červenec) mám natočit a publikovat 12-minutový dokument na  
libovolné téma. 
    Jelikož mne odjakživa lákají témata spojená s komunistickým  
režimem, rozhodla jsem se toho využít i pro tento projekt. Nemám  
zatím definitivně rozhodnutý směr dokumentu, ale chtěla bych aby  
se týkal Čechů a Slováků, kteří v době komunistického režimu  
emigrovali do Velké Británie. Zmapovat jejich příběhy, osudy, co je k  
tomu vedlo, jak moc je takové rozhodnutí oddělilo od jejich rodné  
země, zda ztratili kousek Čechoslováka v sobě, nebo v nich navždy  
zůstal. Jsem si vědoma, že mnoho z nich již nemusí být mezi námi,  
proto nehledám jen přímo emigranty, ale i jejich rodiny.  
    Píši Vám, jelikož bych Vás chtěla požádat o dvě věci. Za prvé,  
zda byste mohli pomoci zajistit kontakty na občany, kteří  
emigrovali do Velké Británie během komunistického režimu či na  
jejich rodinu s kterou bych se mohla spojit a posunout dokument dál. 
A za druhé, zda bych se případně v budoucích pár měsících mohla 
ozvat za účelem rozhovoru, který by byl použit v onom dokumentu.  
Předem děkuji za odpověď.  
S přáním krásného dne, Tereza Tomanová (+420 775 119 622 a  
tomanovatereza@hotmail.com) 
 

NOVÉ KNIHY S ČS. TÉMATIKOU                     

Knihy o našich letcích RAF, tentokrát z Brna... 
Knih o našich letcích RAF za Druhé světové války není nikdy dost. Vždyť komunistický režim nedovoloval dlouhá 
desetiletí o nich ani zmínku. Přitom rozsah jejich bojové činnosti, úspěchy a ocenění Brity dokazují, jak významá byla 
jejich pomoc od Bitvy o Británii až po invazi v Normandii i po ní. Proto také vítáme nejnovější čtyřlístek knih- 
dokumentů (viz foto) z produkce spisovatelské dvojice z Brna, manželů Sabiny a Jana Kratochvílových (známých i 
jejich tamním Muzeem čs. a rusínského exilu), se společným podtitulem Rytíři nebes. 

   Milovníky naší válečné letecké historie zaujmou nejvíce dvě z nich: 311. bombardovací peruť RAF a 68. noční stíhací 
peruť RAF, stejně jako Fragmenty, všechny s množstvím dobových fotografií, z nichž většinu pořídili letci sami. 
   Pro poněkud jiný zážitek lze zas doporučit biografický titul Josef Bryks MBE, tedy příběh mladého člověka z Lašťan 
u Olomouce, který absolvoval leteckou školu 30. září 1939, létal na Avii B-534 a odešel do Británie. Bojoval na letounu 
Hurricane 242 peruti. Byl v říjnu 1941 sestřelen a třikrát utíkal z německého zajetí, včetně tunelem ze Stalag Luft III a 
nakonec byl vězněn v hradu Colditz. Po válce skončil jako mukl v jáchymovském komunistickém koncentráku alias 
uranovém dole Rovnost a byl umučen bachaři... 
   Další informace od manželů Kratochvílových: Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu, Štefánikova 22, 
60200 Brno,a také muzeumexil@gmail.com a www.royalairforce.cz 
   Kratochvílovi také připravují v Brně výstavu Rytíři nebes o 311. čs.bombardovací peruti. Více podrobností příště. 
 

DOPIS Z PRAHY: Z pandemie ku zdraví 
Kdopak si dnes vzpomene na sedmdesátá léta minulého století? Já rozhodně ano. Nejen na pokračující obnovu vlády jedné strany - 
a jedné spřátelené velmoci - ve znormalizovaném Československu, ale i na to, co se dělo za kopečky. Tedy v té druhé Evropě a v 
širším světě.  
    Probíhala tam tehdy právě hospodářská krize nastartovaná násobným zvýšením velkoobchodních cen ropy. Evropské 
Hospodářské Společenství (předchůdce dnešní větší a různorodější Evropské Unie - EU), vydalo tehdy na zmírněni dopadu krize 
dluhopisy. Byl to zárodek společného evropského rozpočtu, finanční integrace, která po téměř půl století má stále dlouhou cestu 
před sebou.  
    Fast forward čtyřiačtyřicet let. Jsme všichni členy Evropské Unie a nacházíme se uprostřed krize nejkrizovatější, proti které se 
problém cen ropy ze 70. let jeví jako bouře ve sklenici vody.  
    Nejvyšší pohlaváři Německa a Francie, tedy zemí, které považujeme za hnací motor EU, společně navrhují ozdravný fond pro 
pandemií těžce nabourané ekonomiky většiny členských zemí. Fond ve výši 500 000 000 000 (pět set miliard) Euro. Uvedená částka 
představuje asi tři a půl procenta ročního hrubého domácího produktu všech států EU. Obvyklý roční rozpočet EU se pohybuje 
kolem jednoho procenta téhož, ozdravný fond by byl dodatkem k rozpočtu.  
    Je to zatím jen návrh, který by muselo schválit všech 27 členských států. Dá se očekávat, že se návrh nebude líbit tak zvaným 
“šetrným” zemím EU, zemím jako Rakousko, Finsko, Holandsko a dvěma nebo třem dalším. A co Německo samotné? Jak by se to 
srovnalo s výnosem německého Ústavního soudu, který počátkem května rozhodl, že Německo se nebude podílet na “tištění peněz” 
(říká se tomu dnes kvantitativní uvolňování)? 
    Zásadní otázkou je, zda se má jednat o dotaci, nebo o půjčku. Ještě zásadnější je, kde se ty peníze vezmou. Platili by to daňoví 
poplatníci z Německa a dalších zemí na severu Evropy (kde většina patří k těm “šetrným”)? Nebo by se EU obrátila na finanční 
trhy? (Fascinuje mě, že tam se peníze vždycky najdou. Za patřičný úrok!) Nebo by si EU ty peníze prostě “natiskla”?  
    Tak na tohle Krátkonomika nestačí. Dám vám vědět, jak to dopadne.  
                                                 Z Vinohrad všechny sociálně distancované krajany v Británii zdraví Honza Krátký 
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*************************************************** 
DOPISY  

Nový projekt na severu Anglie chce sdružovat a prezentovat krajanské organizace... 
 

Vážení krajané, obracím se na vás s nabídkou spolupráce v rámci našeho nového projektu Česká obec.  
   Česká obec je partnerským programem českých krajanských organizací v zahraničí. Svou činností napomáhá 
českým krajanům udržet si povědomí o české kultuře a české historii. V rámci sítě partnerských organizací zajišťuje 
komplexní servis českým občanům žijících v zahraničí. 
   Česká obec provozuje české krajanské školy Comenius School a spolupracuje s ostatními vzdělávacími zařízeními 
po celém světě. Významně spoluprácuje s Ministersvem zahraničí ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR a Ministerstvem Kultury ČR. 
        Cílem projektu je prezentovat krajanské spolky v rámci společné partnerské sítě, příblízit jejich práci krajanské 
společnosti a umožnit výměnu informací. Rádi bychom s vámi spolupracovali na rozvoji krajanských spolků a 

činnostech podporující českou  komunitu ve vaší oblasti. Více informací můžete získat na www.ceskaobec.com , pro 
registraci vašeho spolku klikněte ZDE. 
        V případě vašeho zájmu o vstup do našeho projektu se na nás prosím neváhejte obrátit. Rádi vám poskytneme 
bližsí informace týkající se možné vzájemné spolupráce 
      S krajanskými pozdravy  
Bc.Tomáš Kostečka, DipHSw, Chairman of Comenius Schools UK/Ředitel školy, Starosta České obce v Leeds 

 

Comenius School UK, 3 Sharp House Road, Leeds LS10 4GL, GSM: 00 44 7446 1911 52 
www.comenius.one  Facebook: Comenius School UK  www.ceskaobec.com  

POZNÁMKA REDAKCE: Tradiční krajanské organizace, například v Londýně, úspěšně spolupracují už desítky let a 

jistě uvítají snahy o rozšíření spolupráce i s nově vznikajícími organizacemi z různých částí Británie... 

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

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 sa budú 
se obvykle konají jednou měsíčně v neděli ve 14 hod         po pandemii opäť konať o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30                 
Obnovení bude po pandemii oznámeno !!!                    v nedeľe 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  

***************************************************    
          BOHEMIA HOUSE -- 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. 
 Rekonstruovaná 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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