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Letní měsíce připomínají sokolské 
slety, Bitvu o Británii a SNP... 
Letní měsíce přinášejí vzpomínky na několik slavných kapitol 
české a slovenské minulosti. Začněme připomínkou sokolských 

sletů, které tak za První republiky charakterizovaly počátek 
července, viz tu písničku o šestém červenci a strahovských 
hradbách. Sokolské slety tehdy obdivovoval svět coby ukázku 
disciplíny a koordinace dobrovolného sportovního hnutí. Není  
divu, že soudruhům se to po únoru znelíbilo a vymysleli to samé 

v rudém, tedy nahnání tisíců cvičenců na povinné Spartakiády.   
    Počátek července je ovšem také tradične svátkem našich  
svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří nám před dvanácti  
stovkami let, roku 863, přinesli víru a písmo, i když už o dvacet 
let dřív došlo v Řezně k pokřtění skupiny českých velmožů a  
jejich družin. Nám v Londýně je připomínají sošky na Velehradě,       Památník Bitvy o Británii, Capel-le-Ferne, Kent (foto Libor Sečka) 
dar to kardinála Duky (viz malé foto na straně dole, které 
nám svátek přibližuje). Takže 5. červenec patří věrozvěstům a šestý Mistru Janu Husovi, o šest set let později, roku 
1415, v Kostnici upálenému s tím, že i on je od časů papeže Jana Pavla II. uznáván coby církevní reformátor, se ty dva 
památné dny u nás jaksi prolínají a pomáhají ekumenicky spojovat katolíky a evangelíky. 
   Letošní léto ovšem také kulatě připomíná, že před 80ti lety začala slavná letecká Bitva o Británii (viz foto památníku 
letce vyhlížejícího návrat druhů) a Češi a Slováci se jí hojně a statečně zúčastnili (jak si lze připomenout na straně 3). 
Pro nás to dnes znamená i úkol připomínat vše našim britským přátelům a známým, neb máme opravdu být na co 
hrdi. A nejen na naše stíhače, ale i na stovky příslušníků 311. bombardovací perutě, jejichž mise byly o to 
nebezpečnější, že létali a byli sestřelováni nad nepřátelským územím a připomíná to i deska v londýnském čs. klubu. 
   Bitva o Británii oficiálně začala 10. července 1940 a trvala do 31. října, i když došlo k překrytí se začátkem tzv. 
,,Blitzu‘‘. Ten přinesl měsíce intenzivního německého bombardování Londýna a dalších měst, včetně nočních náletů, 
od 7. září 1940 až do 11. května 1941. Při obraně se opět vyznamenali naši letci v RAF, včetně našeho nejlepšího 
nočního stíhače Karla Kuttelwaschera s celkovým počtem 18 sestřelů nepřítele, ale to už je na jiné výročí...   
   V těchto souvislostech je důležité nezapomínat ani na naše vojáky, neboť ustavení 1. čs. pěšího pluku v r. 1940 
v Cholmondley u Leamingtonu bylo neméně důležitým mezníkem našeho odboje. A ty 4.000 našich vojáků jsou tam 
dodnes každoročně připomínány v Cholmondeley (viz foto str. 6) i u památníku ve tvaru padáku v městském parku,  
na paměť výsadků našich do Protektorátu, včetně skupiny Anthropoid k atentátu na Heydricha.  

   V českých a slovenských dějinách je velmi významným i konec srpna, kdy v roce 1944 povstalo 29. srpna vojensky 
Slovensko a región kolem Banské Bystrice dokázal vzdorovat nacistům po dva měsíce až do konce října. Pak ještě 
zůstaly v horách jednotky partyzánů a přetrvaly až do osvobození Rudou armádou, i když poúnorový komunistický 
režim dlouho povstání podle moskevského výkladu nepříliš uznával, stejně jako i jiný domácí odboj. Prostě se nehodil, 
neboť nebyl Moskvou řízen a jakoby ,,ubíral‘‘ na významu komunistickému výkladu zásluh o osvobození. 
   Pro nás v Londýně tu byla i při omezeních stavu nouze – který už i v Británii konečně pomalu končí – ještě jedna 
povznášející vzpomínka, i když letošní výročí není kulaté. Jsou to totiž v normálních časech námi právem 20. června 
vzpomínané nedožité narozeniny Otce Langa, letos už 101. Tento po mnoho desetiletí duchovní i politický vůdce naší 

exilové komunity v Británii, a tedy kněz, rádce, bojovník proti komunistické totalitě a přítel mnoha britských 
poslanců, lordů či ministrů, založil a vedl londýnský Velehrad a ekumenické Naardenské hnutí a spolupracoval 
s dalšími exily komunisty porobených národů. Buďme na něj dál právem hrdi a snažme se plnit jeho odkaz! /jn/ 

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

          České mše svaté na londýnském Velehradě se kvůli pandemii nekonají 

                až do ukončení vyjimečných opatření britské vlády...jinak bychom nyní oslavovali věrozvěsty sv. Cyrila a Metoda                                                                                                 

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

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

                                     Další informace na www.velehrad.org.uk a ludmilastane@gmail.com (07468 570551) 

Sošky na Velehradě: sv Cyril a Metoděj     
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Londýnská česká mše přes Zoom 
Správní rada londýnského Velehradu zorganizovala v neděli  
28. června o druhé hodině českou mši sdílenou přes Zoom  
a slouženou P. Tomášem Roulem z Říma. Dvacítka krajanů  
si mohla s troškou nadsázky připadat jako v normální, 
,,mimokoronavirové době‘‘, kdy se v neděli o druhé konají v  
sále londýnského Velehradu české mše a Otec Tomáš bývá  
často celebrantem. Tématem promluvy byli sv. Petr a Pavel, 
coby stabilita versus rozmach prvotní církve a tedy její dva  
pilíře, slučující tradici a reformy. Krajané video-mši ocenili!  
 

Veľvyslanec SR, Ľubomír Rehák, si uctil  
pamiatku česko-slovenských vojakov 
Tento rok si pripomíname 80. výročie Bitky o Britániu, na                                                    Veľvyslanec                                                              

ktorej sa zúčastnili aj česko-slovenskí piloti a 80. výročie                                                     SR Rehák na 
etablovania česko-slovenskej zahraničnej armády v                                                           hrobe Jána 

Spojenom kráľovstve.                                                                                        Encingera v 
    Pri tejto príležitosti navštívil veľvyslanec Ľubomír Rehák                                                  Bybrook; 
grófstvo Kent. Na mestskom cintoríne Bybrook, v mestečku                                                   P. Tomáš 
Ashford, si uctil pamiatku vojaka 1. čs. obrnenej brigády,                                                    Roule slouží 

Jána Encingera. Rodák z Devínskej Novej Vsi (dnes súčasť                                                   ,Zoom‘ mši  

Bratislavy), bol na Slovensku zaradený do pracovnej roty                                                    a velvyslanec 

Pešieho pluku. Podarilo sa mu utiecť a takzvanou                                                            ČR Sečka v 
 „balkánskou cestou " sa cez Bejrút dostal do Francúzska,                                                   muzeu BoB 
kde bol zaradený do jazdeckej eskadróny Zmiešaného                                                        Folkestone  
prezvedného oddielu a neskôr ku guľometnej eskadróne.                                                      
Do Británie evakuoval 7. júla 1940. Po reorganizácii čs.  
jednotiek v auguste 1940 bol zaradený k automobilovej rote  
1.čs. zmiešanej brigády a po vzniku Čs. samostatnej  
obrnenej brigády slúžil v 2.rote Dopravného oddielu. V marci 
1944 bol vyznamenaný Čs. vojenskou pamätnou medailou.  
Pochovaný je na Bybrook New Cemetery, hrob číslo 3680.   
   Veľvyslanec Ľubomír Rehák položil počas svojej cesty  
veniec aj v Národnom pamätníku Bitky o Britániu, v  
Capel-le-Ferne (str.1). Dominuje mu socha sediaceho letca,  
hľadiaceho na more a tabule s menami takmer 3000 pilotov  
(„The Few“), ktorí sa pričinili o víťazstvo v tejto zásadnej  
bitke o leteckú prevahu nad Britániou v roku 1940. Každý piaty z nich bol cudzinec, vrátane 88 česko-slovenských  
stíhačov aj čs.bombardovacej perute. Medzi nimi aj veliteľ 312. (československej) stíhacej perute RAF, Ján Ambruš.  
   Veľvyslanec Ľubomír Rehák považuje za dôležité pripomínať na konkrétnych prípadoch pamiatku česko-slovenských 

vojakov. V kontexte 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a 80. výročia dislokácie česko-slovenskej zahraničnej  
armády do Spojeného kráľovstva zdôraznil význam uchovať povedomie o účasti týchto hrdinov v západnom odboji, na  
ktorú dnes nadväzuje aj členstvo SR v NATO. (Info: Veľvyslanectvo SR) 
 

Romea podpoří z darů 30 romských vysokoškoláků 
Poté, co jsme v minulém čísle referovali o charitativních cestách velvyslance ČR Libora Šečky do Peterborough (kde žije 
asi 5.000 českých Romů) a Leedsu, se ozvala Česká charita pod názvem Romea. Z Prahy hlásí, že letošní akce na 
podporu vzdělávání romských studentů nazvaná Díky Vám vynesla 538.475Kč a během 71 dní akce přispělo celkem 343 
dárců. Jde o přípravu středoškolských studentů na maturity a také na financování vysokoškolského studia formou 
doučování a mentoringu. Každý další dar bude nyní charitou použit na podporu 30 romských vysokoškoláků ve školním 
roce 2020-21. Pokud by krajanští čtenáři chtěli přispět (a možná už tak činí), adresa této velmi potřebné charity je: 
ROMEA, o.p.s., Korunní 127, 120 00 Praha 2, a je možné přispět i přes internet na www.romskastipendia.cz/darujte  

**************************************************** 
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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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 
 

Vzpomeneme zemřelých v červenci a srpnu 
O prázdninách budeme po vzpomínkách na naše věrozvěsty  
sv. Cyrila a Metoděje (přišli na Moravu roku 863) a upálení  
Mistra Jana Husa (6.7.1415) opět vzpomínat na zemřelé naší  
komunity. Budou zas mezi nimi plk. Vladislav Halata z 311.  
československého bombardovacího pluku RAF (22.7.1988),  
plk. Alexander Hess, první velitel 310. československého  
stíhacího pluku RAF v Bitvě o Británii (10.8.1981), známý  
londýnský spisovatel Jan Křesadlo, jehož dílo stále fascinuje  
(13.8.1995), pěvkyně a hudebnice Beryl Tučapská, žena 
londýnského skladatele Ant. Tučapského (14.8.2013), dále  
pak S/Ldr Karel Kuttelwascher, náš nejlepší stíhač Druhé  
světové války v řadách RAF s18 vítězstvími, který létal mimo  
jiné u 1.nočního stíhacího pluku, kde vedl československou  
letku (polovinu perutě) (17.8.1959) a sgt. Jan Kaucký, náš  
další stíhač z Bitvy o Británii, kdy se proslavil ve slavných  
bitvách nad Londýnem v řadách 310. čs. stíhacího pluku  
RAF (23.8.1970). K úmrtí pí Dražy Brázdilové (viz. červen) 
dodáváme, že popel bude v srpnu uložen v rodinné hrobce   

Puszkailerových (rodina z její strany) ve Strážnici, hlásí syn.   

o Správní rada Velehradu děkuje srdečně za dary krajanů! 
 

Projekt ‘‘Never Forgotten‘‘ 
 

Zápisky velvyslance Libora Sečky z putování po hrobech našich  
hrdinů pokračují 7.etapou (Východní Londýn a Essex) 
Šabat je svátkem sedmého dne, který Židé slaví v sobotu.  
Již v jeho předvečer se však aktivity židovské obce utlumují.  
Provozní doba je v pátek omezená, a to se týká také  
židovských hřbitovů. Setkání s baronem Danielem  
Finkelsteinem, předním novinářem londýnských Timesů a  
členem Sněmovny lordů britského parlamentu na židovském  
hřbitově v East Hamu, jsme proto museli z původně  
plánovaného odpoledního času přesunout na dopoledne. S  
Danielem se známe ještě z doby před referendem o vystoupení 
Velké Británie z EU. Společně s Matthew Parrisem a Philipem  
Collinsem patří k mým nejoblíbenějším sloupkařům (columnist) v The Times a také pravidelným návštěvníkům naší 
rezidence. Projekt Never Forgotten ho zaujal natolik, že přijal  
mé pozvání uctít památku čtyř československých vojáků  
židovského původu pohřbených na východě Londýna. Jeho  
dalším osobním motivem však byla skutečnost, že v této  
lokalitě měl navždy spočinout také jeho dědeček Adolf, kterého 
za svého života již nepoznal a jehož hrob z nejrůznějších příčin 
nikdy před tím nenavštívil.   
    Židovský hřbitov na Marlow Road v East Hamu je velmi  
rozlehlý. Obrovské množství hrobů je tu natěsnáno tak, že  
vytvářejí spletitý kamenný les. Vojenská sekce, kde jsou  
pochovány ostatky Viléma Bribrama, Evžena Bedřicha  

Picka a Jiřího Evžena Mirovského Mullera, je naštěstí  
přehledně oddělena a rozkládá se v těsné blízkosti centrální  
Spojené synagogy (United Synagogue). Ve vytrvalém  
stupňujícím se mrazivém dešti jsme jim vzdali hold. Hrob  
čtvrtého vojáka z připravených seznamů, Viktora Schwarze, jsme však k našemu překvapení v této části nenašli. A 
musím říci, že jsme ho nenašli vůbec, což se stalo v průběhu dosavadního pietního putování poprvé. Zato jsme však 
k radosti našeho přítele objevili hrob jeho dědečka. Daniel s jarmulkou a pod deštníkem odříkal modlitbu. Položil květinu 
a byl rád, že se se svým předkem, který byl před válkou majitelem továrny na stroje ve Lvově, konečně setkal. Promrzlí na 
kost a pod tlakem času jsme odjížděli a věděli jsme, že se ještě musíme vrátit. Růže pro Viktora Schwarze zůstala v autě  
   Hrob pilota Spitfiru, Františka Marka, na hřbitově Dagenham v Eastbrookendu jsme se s kolegou, Alešem 
Opatrným, rozhodli vyhledat raději s pomocí. Ochotný administrátor nás na místo posledního odpočinku mladého letce 
neomylně přivedl. Příčinou jeho smrti se pravděpodobně stalo selhání kyslíkového přístroje. Betonový náhrobek pod 
vlivem vytrvalých dešťů postupně získává šedo-zelenou patinu, na jejímž pozadí stále ještě vynikají české národní barvy 
blednoucí vlaječky připevněné ke spodnímu okraji desky. Měli jsme pocit, že z hustého deště můžeme rovnou vyřezávat 
ledové kostky a spěchali se trochu ohřát do našeho vozu. To náhrobní kameny dalších čtyř letců: Prokopa Brázdy, 
Josefa Valenty, Františka Bomische a Blažeje Konvaliny v širší uspořádané skupině válečných hrobů na hřbitově 

v Hornchurch zářily jako malá slunce. Možná také proto se již koncem února okolní ozdobné stromy obalily květy. Osudy 
čtveřice Čechoslováků jsou různé. Nejznámějším z nich je asi příběh Prokopa Brázdy, který v dubnu 1942 operoval nad 
belgickým Ostende a byl napaden skupinou německých letadel. Těžce raněný a pronásledovaný nepřítelem se vracel, ale 
těsně před tím, než mohl na pobřeží nouzově přistát, se jeho letoun zřítil. Prokopa Brázdu zřejmě opustily síly. >>>>> 
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                                               Třistadesítka v pohotovosti 

Češi a Slováci v Bitvě o Británii před 80 lety 
Během nedávné ,,Street Party‘‘ v naší ulici u příležitosti 75. výročí 
vítězství nad fašismem (vlajkosláva na domech, Vera Lynn z rádia a 
každá rodina ve své předzahrádce), se pár sousedů ve středním věku 
zeptalo ,,a co vy tady dnes slavíte?‘‘ a tak jsme jim museli vyprávět o 
naší roli v Bitvě o Británii a oni prostě žasli... 
   Ani nám asi neuškodí to krátce u příležitosti letošního 80. výročí 
Bitvy o Británii zopakovat. Tedy, po slavné účasti našich letců a  
vojáků při obraně Francie (135 našich stíhačů nalétalo 3800 hodin 
bojových letů ve 26 leteckých plucích a sestřelili 78 letounů luftwaffe 
a dalších 14 pravděpodobně (12 procent z francouzských sestřelů). 
Našich 26 bombardovacích letců provedlo 134 náletů, hlavně na tanky 
nepřítele. Naši vojáci statečně drželi frontu a bojovali až do kapitulace. 
   Mezi červnem a srpnem 1940 se dostalo do Británie celkem 932 
našich letců a pozemního peszonálu, plus 3500 našich vojáků. 
   10. července 1940 byl v Duxfordu ustaven první čsl. stíhací 
pluk/peruť RAF, slavná 310ka, vybavená letouny Hurricane. Vzápětí, 
29. července byla ustavena naše bombardovací peruť RAF, 311ka a  
29. srpna také druhý náš stíhací pluk, 312.československá stíhací 
peruť (Náš třetí stíhací pluk, 313ka, byl ustaven už po BoB, 10. května 
1941, ale vyznamenal se pak hrdinně, například nad Dieppe či během 
invaze). Po ustavení našich dvou stíhacích pluků zbylo tolik našich 
letců, že byli zařazeni do čistě britských perutí, např. 1. peruť s celkem 
17ti našimi stíhači (více než polovina perutě), dále pak 43. peruť 
s devíti našimi, 601. peruť, také s devíti, 111. peruť s osmi našimi, 
dále perutě 19, 32, 85, 605, každá se šesti našimi piloty, 17ka a 245ka , 
každá s pěti našimi a 15 dalších perutí s menšími počty našich. Tři 
naši stíhači veleli britským perutím a 12 našich velelo britským letkám. 
Třistadesítka byla nasazerna v duxfordském ,,wingu‘‘ (tři peruti) pod 
velením beznohého hrdiny Douglase Badera a zúčastnila se úspěšně 
bitev nad Hornchurch (britské deníky tehdy napsaly: ,,Czechs shot 
down 7 Huns yesterday‘‘), nad Kingstonem a nad ústím Temže. Náš 
nejlepší stíhač BoB, sgt. Josef František létal se slavnou polskou 303. 
perutí a dosáhl 17 sestřelů nepřítele za tři týdny, než zahynul při 
nehodě. Naše dvě stíhací perutě dosáhly 42 sestřelů (většinu 310ka, 
neb 312ka hlídala Liverpool a tam luftwaffe málokdy pronikla). Celkem 
našich 88 stíhačů dosáhlo během Bitvy o Británii 72 a 1/5 jistých, 16 
pravděpodobných sestřelů a 14 a 1/7 poškozených letounů. Vyrovnali 
se nám jen Poláci, Australané a Novozélanďané a hrdinství ilustrovalo 
mnoho nejvyšších britských vyznamenání, ale také ztráty na životech, 

zejména pak v řadách bombardérů 311ky... Čest jejich památce! /jn/ 

 



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

Projekt ‘‘Never Forgotten‘‘ (pokračování ze str.3) 
   Mě však zaujalo jméno Blažeje Konvaliny. Hlavním důvodem  
bylo, že místem jeho narození jsou Blížkovice, tedy vesnice jen  
pár kilometrů vzdálené od Mramotic, kde jsem o několik desítek 
let později vyrůstal já. Byl jsem na svého krajana, který  
nešťastně zahynul při cvičném letu, náležitě hrdý. 
   Cestou k naší finální destinaci – Southendu-on–Sea jsme se  
zastavili ještě na jednom židovském hřbitově, tentokráte v  
Rainhamu. Hrob Maxmiliana Schwarze, vojáka slovenské  
národnosti, židovského vyznání, který se m.j. zúčastnil rebelie 
v československém vojsku v Cholmondeley, se obklíčený  
impozantními stélami krčil utopený v blátě uprostřed                                                    Ze slovenského  
smutečního prostoru. Jakoby na nás čekal. Kromě růže jsme                                            divadla v Londýně a 
na malou římsu přidali tradiční kamínek symbolizující spojení                                           poslanec sir David 

generací. Do sídla konzervativní strany v Leigh-on-Sea                                                 Amess, starosta 
(součást samosprávného obvodu Southendu) jsme dorazili                                              Southendu John  
včas. Právě zde končila schůzce, na níž se představitelé tohoto                                          Lamb a radní 
zvláštního samosprávného celku rozhodli, že chtějí povýšit                                              londýnské City 
svůj statut z tradičního „town“ na „city“ (o významu a                                                  Karina Dostálová 
rozdílech obou pojmů jsem shodou okolností psal v reportáži z                                                           s velvyslancem 

2. etapy našeho putování). Jejich žádost má nyní projednat                                             ČR Sečkou u 
parlament, poté se jí bude zabývat vláda a konečné slovo                                               southendského 
vyřkne královna. V očích účastníku historické schůzky jsem                                            hrobu nadporučíka 
viděl nadšení. Byli tu všichni, kdo v místní komunitě něco                                              Františka Hradila 
znamenají: šéf fotbalového klubu, organizátor kulturního života,                                         v rámci projektu 
zástupci podnikatelů, starosta John Lamb a hlavně poslanec                                           ,,Never Forgotten‘‘ 
britského parlamentu za tento obvod, Sir David Amess. 
    Se Sirem Davidem jsme se uviděli poprvé. Našemu setkání  
však předcházela kuriózní historka. Tento britský politik, který soustavně a energicky prosazoval odchod Spojeného 
království z Evropské unie, se na mě obrátil, řekněme netradiční formou, se stížností na návštěvní hodiny plzeňské 
věznice. Tón i obsah sdělení mě překvapily natolik, že jsem věc nemohl nechat bez odpovědi. Rozhodl jsem se nabídnout 
panu poslanci více relevantních informací z kontextu česko – britských vztahů a současně ho pozvat uctít památku těch, 
co bojovali za naši společnou svobodu a naši společnou demokracii. Sir David mé pozvání přijal. Za přítomnosti starosty 
Johna Lamba a naší dobré přítelkyně, radní City of London, Kariny Dostalové, jsme položili květiny u hrobů dvou 
československých vojáků – Františka Hradila a Bedřicha Šimáčka. Sir David, který je poslancem britského 
parlamentu již 37 let, o přítomnosti Čechoslováků na hřbitově ve svém volebním okrsku do té doby nevěděl a malou 
ceremonií byl dojat. Živě se zajímal o jejich příběhy a všechny souvislosti. A možná ještě jeden detail dokreslující 
profesionalitu britských politiků: pro jednání s místními představiteli použil Sir David kravatu ve výrazných britských 
národních barvách, pro cestu na hřbitov (Commonwealth War Graves) ji nenápadně zaměnil za módní doplněk 

v zeleno-červeno-žlutých odstínech, lépe odrážejících symboly Commonwealthu. Británie stojí a padá s tradicí. 
   Projekt Never Forgotten získal záštitu ministra zahraničních věcí ČR, Tomáše Petříčka a ministra obrany ČR, Lubomíra 
Metnara. Začínají se jej zúčastňovat členové britského parlamentu, starostové, zástupci různých institucí a mnoho dalších 
zájemců. Potvrzuje se jeho otevřený charakter. Jsme na dobré cestě.            V Londýně, 1. března 2020, Libor Sečka    

                                                

Slovenské divadlo v Londýně hledá pomoc... 
Na správní radu londýnského Velehradu se těsně před vyhlášením koronavirového stavu nouze obrátila manažérka  
Slovak Theatre in London, Simona Vrabcová. Připomněla, že skupina mladých divadelníků hraje anglicky i slovensky  
(viz foto) a připravovala na květen premiéru nové hry. Koronavirus udělal souboru čáru přes rozpočet a zároveň se  
objevila nutnost nejen najít pomoc s financováním, ale také hledat divadelní sál, kde by se mohlo hrát. Nalézt jej není 
lehké, i když by se jistě dalo dočasně zorganizovat pár představení v prostorách českých a slovenských charitativních 
organizací v Londýně. Asi bude nutné dát hlavy dohromady...Víte jak? https://www.slovaktheatreinlondon.com/ 
 

DUCHOVNÉ SLOVO 
Z Posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií 
,,...Pochopiť, čo nám dnes, v týchto časoch pandémie, Boh hovorí, je úlohou aj pre misie Cirkvi. Choroba, utrpenie, 
strach, izolácia sú pre nás výzvou. Bieda tých, čo zomierajú sami, tých, čo sú  ponechaní sami na seba, prišli o prácu 
a o zárobok, čo nemajú domov a jedlo, apeluje na naše svedomie. V povinnosti dodržiavať fyzickú vzdialenosť a ostávať 

doma máme znovu objaviť vlastnú potrebu sociálnych vzťahov a tiež spoločného vzťahu k Bohu. Ak nechceme 
zväčšovať nedôveru a ľahostajnosť, mali by nás tieto okolnosti urobiť pozornejšími voči našim vzťahom s druhými. 
Práve v modlitbe sa Boh dotýka nášho srdca a hýbe ním, otvára nás voči potrebám lásky, dôstojnosti a slobody našich 
bratov, ako aj voči starostlivosti o celé stvorenstvo. Nemožnosť schádzať sa a spoločne sláviť Eucharistiu nám 
umožnila podieľať sa na skúsenosti mnohých kresťanských komunít, ktoré nemôžu sláviť svätú omšu každú nedeľu. 
V tejto situácii sa Boh svojou otázkou „Koho pošlem?“ znovu obracia na nás a očakáva od nás veľkodušnú 
a presvedčivú odpoveď: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8). Boh naďalej hľadá, koho poslať do sveta a k národom, aby 
svedčil o jeho láske, o jeho záchrane od hriechu a smrti, o jeho oslobodení od zla (porov.Mt 9, 35 - 38; Lk 10, 1 - 12).‘‘ 

*************************************************** 
Velehradská školička bude po prázdninách obnovena. Správní rada Velehradu mezitím radí rodičům, že oblíbená učitelka školičky  
Terezka nabízí výuku češtiny pro děti od 4 do 15 let přes internet. (terry.pletichova@gmail.com). Info: ludmilastane@gmail.com 

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

 

 

 

mailto:ludmilastane@gmail.com


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

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 

Češi i Slováci si připomněli justiční vraždu dr. Milady Horákové  
komunisty před 70 roky 
Politici i občané v ČR i SR připomněli sedmdesáté výročí procesu a popravy demokratické  
političky dr. Milady Horákové, oběšené 27. června 1950. Vykonstruovaný proces s  
dr. Horákovou a 12 kolegy se tehdy konal od 31. května a ona se, díky statečné  
neústupnosti tváří v tvář obvinění z velezrady, stala symbolem odporu proti totalitě režimu 
(ironicky poté, co byla za války také vězněna nacisty). Památku dr. Horákové uctila řada  

českých politiků od předsedy Senátu Vystrčila – který připomněl, že komunisté popravili  
téměř 250 nevinných lidí -- přes předsedy stran a zástupce sněmovny i kanceláře           Dr. Milada Horáková při procesu 
prezidenta a také premiéra Babiše a vicepremiéra Hamáčka a spolků studentů. Portrét  
dr. Horákové byl dokonce promítán na budovu sídla KČSM a Senát vyvěsil černou vlajku. V Bratislavě vzpomněla 
Miladu Horákovou prezidentka Zuzana Čaputová položením věnce k památníků obětí komunismu a prohlášením, že 
jako žena, matka a právnička bojovala za demokracii proti dvěma totalitním režimům a ten druhý jí nakonec vzal život. 
V pražském metru zazněly nahrávky z procesu a v řadě měst se konala vzpomínková shromáždění a výstavy...                

o   Ex-prezident Slovenska Andrej Kiska už nebude kandidovať za predsedu ,,svojej‘‘ strany Za ľudí do snemu, ktorý 
sa má konať 8. augusta a v politike skončí. Svoje rozhodnutie oznámil v nedeľu 28.6. na sociálnej sieti po piatkovom 
predsedníctve. Dôvodom je ex-prezidentov zdravotný stav a tretia operácia platničky za päť rokov. Kiska napísal na 
sieti: "Moje zdravie mi nedovoľuje zostať aktívny v politike. Telo si vybralo daň za stovky tisíc kilometrov, ktoré som za 

posledné roky najazdil v aute po celom Slovensku.‘‘  o  Nejnovější nárůst případů covid-19 v těžebním podniku OKD 

na Karvinsku není podle názoru ministerstva zdravotnictví druhou vlnou epidemie. Řekl to v diskusním pořadu Partie 

na CNN Prima News ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) a jeho diskusní partner Bohuslav Svoboda z ODS 

souhlasil. Ministr dodal, že po nárůstu případů se nebude uvolňování stavu nouze Karvinska týkat.   o   V júnovom 

prieskume verejnej mienky agentury Focus dosiahla strana Sme rodina vedená šéfom slovenského parlamentu 
Borisom Kollárom najvyššie 10% preferencie od vzniku v roku 2015 a ako druhá za stranou OľaNO s 20% plus. 
Prieskum Focusu prezentovala televízia Markíza, meranie preferencií však ešte nezachytilo kauzu Kollárovej 
magisterskej diplomovky na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, ktorá mala podľa českého antiplagiátorského 

systému vykazovať až 52-percentnú zhodu. Kollár povedal, že z postu šéfa parlamentu neodstúpi.   o   V neděli, 

28.června zasáhly řadu regionů Čech a Moravy bouřky a přívalové deště s místními povodněmi. 
 

DOPIS Z PRAHY: Pryč s otrokáři... 
Říkal jsem si právě, že je dobré, že současná vlna hanobení památniků dávno mrtvých mužů nedorazila do 
české kotliny, když jsem uviděl v novinách fotku čmáranic na soklu Churchillovy sochy před vysokou 
ekonomickou v Praze. (Socha je zmenšenou kopií originálu, který v Londýně stojí u britského parlamentu. 
Socha byla “zabedněna” během “antirasistických” demonstrací a pak zas “odbedněna” na návštěvu 
francouzského prezidenta.) 
   Churchill evidentně nebyl - už jen z časových důvodů - otrokářem, zato mu černí i bílí marxisté přišili 
nálepku imperialisty. Pro mě zůstává symbolem nesmiřitelného boje proti fašizmu. 

   V roce 1968 získal pozdější americký prezident Bill Clinton Rhodesovo stipendium na studia na 
Universitě v Oxfordu. Byl jedním ze stovek bílých i černých studentů z Evropy, Asie,  Afriky, Ameriky a 
Austrálie, kterým od roku 1903 Rhodesova nadace umožnila či pomohla věnovat se studiu na této - v 
Evropě snad nejkvalitnější - vzdělávací instituci. Jmenuju Clintona proto, že ostatní jména vám asi moc 
nepovědí, ledaže byste se zabývali stejným oborem, jako ten či onen. Ostatně, můžete si je všechny snadno 
najít na Gůglu.   
Jsem trochu překvapen tím, že někteří oxfordští studenti jsou stále odhodláni docílit odstranění Rhodesovy 
sochy, která stojí nad vchodem do Oriel College. Rhodes na té koleji v druhé polovině devatenáctého století 
studoval a pak jí ustanovil bohatou nadaci.  
   Pochopil bych to snadněji, kdyby Rhodes byl jedním z otrokářů, kteří zavlékali Afričany do Ameriky 
a tam bohatli z jejich potu. Ovšem Rhodes se narodil v roce 1853, tedy 45 let po tom, co britský parlament 
zakázal obchod s otroky. Britské námořnictvo - Royal Navy - pak patrolovalo západní pobřeží Afriky. (Royal 
Navy tam napadlo více než 1600 otrokářských lodí a osvobodilo asi sto padesát tisíc Afričanů).  
   Když jsem se zmínil o “neotrokářích”, kteří se dostali do hledáčku dnešních bojovníků proti rasismu, 
dovolte ještě pár slov o otrokářství samotném. Považuji za smutnou skutečnost, že nějakých osm tisíc let 
bylo otrokářství součástí všech starých civilizací, o kterých jsme se ve škole učili (já jich napočítal dvacet, 

schválně: kolik vy?). I když se o tom jaksi nemluvilo. Jsem ale rozhodně rád, že pocházím ze země, která - 
alespoň v nedávnu - otrokářskou historii postrádá.   
   Ani ti báječní Angličané nebyli - z ničeho nic - dohnáni k potlačení obchodu s lidmi pouze svědomím a 
lidskostí. Rozhodující vliv měla - na počátku devatenáctého století - průmyslová revoluce. (Ano, můžete 
namítnout, že - po mnoho let - se dělníci v prvních továrnách neměli o mnoho lépe než otroci. ) Kdo by se 
chtěl obtěžovat s otroky, když metrák uhlí (později sud ropy) dokáže více? Tím nechci říct, že po roce 1808 
nebyli lidé, kteří by z otrokářství netěžili a nebohatli - ostatně, najdou se tací i dnes.  
Dokážu pochopit, že byl-li prapradědeček chycen v Africe a donucen lopotit v Americe, může s tím jeho 
prapravnuk v dnešních USA mít psychický problém. Nezdá se mi ale, že jej to opravňuje ke kompenzaci. 
Konec konců, ani já si nedělám nárok na kompenzaci křivd a útlaků, které můj táta zakusil od 
komunistického režimu.                                 S přáním brzkého konce Covidu Váš Honza Krátký 
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NOVÉ KNIHY S ČS TÉMATIKOU 

Klíčové momenty české historie anglicky... 
Vhodným dárkem pro anglické přátele je určitě kniha autorů 
Jiřího Přibáně a Karla Hvížďaly In Quest of History, vydaná  
nakladatelstvím Karolinum v Praze (karolinum.cz). Kniha je 
jakýmsi průvodcem důležitými momenty českých dějin od  
devátého století až do současnosti a každé zastavení zkoumá, jak 
Češi hodnotili svou historii v různých dobách a co to znamená  
pro dnešek a pro budoucí možný vývoj. Výhodou knihy je, že  
vlastně nabízí témata, která jsou většinou předmětem  
univerzitních diskusí, nebo jsou opomíjena kvůli kontroverzním 
výkladům. Zajímavé je, že v mini-recenzi spisovatele Milana 
Kundery se píše, že kniha je zajímavá, jelikož uvažováním nad    Ze vzpomínkové oslavy založení čs. jednotek v Cholmondley (viz str.3) 
pohledy autorů ztratí čtenář jednoduše jistotu, co je pravda a  
co je jen všeobecný konsensus a stane se myslícím jednotlivcem. Knihu s podtitulkem ,,On Czech Statehood and  
Identity‘‘ přeložil Stuart Hoskins a je k dostání za 500Kč. Lze ještě dodat, že filozof práva a politolog Jiří Přibáň, takto 
domicilovaný v Cardiffu, je také autorem knihy esejí na téma současné české a evropské politiky pod názvem The 
Defence of Constitutionalism, s podtitulkem The Czech Question in post-national Europe, vydanou také Karolinem a 

prodávanou za stejnou cenu. Kniha ilustruje jak a proč je demokracie procesem permanentní sebe-korekce, neboť je 
vybavena kapacitou reagovat na neočekávané krize, ale zároveň obsahuje napětí mezi etikou a uměním správy státu. 
Obrana konstitucionalismu je proto závislá na občanských právech a svobodách, kontrole vládnutí a reprezentativní 

demokracii, jejíž právo na existenci je nyní zpochybňováno nejen v ČR, ale i v Británii i jinde. Dodejme, že znát dějiny 
je klíčová nutnost, neb jak praví klasik: ,,Národ který zapomene své dějiny, je bude nucen prožít znovu!‘‘ 

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

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 

***************************************************                                                   
Vydává a rozesílá Správní výbor charity Velehrad London (Publisher : Velehrad London, Charity registered in England and Wales (number: 1154836) and a company limited by    
 guarantee (registered company No.: 08684201) Reg. offices: 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP) a rediguje v tradicích Věstníku a Londýnských Listů Mgr J.M. P.Jůn 
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