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Po ,,Osmdesátce‘‘ Bitvy o Británii přichází 

nekulatý odkaz 28. října 1918... 
Pomalu nám končí letošní vzpomínkové oslavy Bitvy o Británii, která 

oficiálně trvala do konce října 1940, tedy před osmdesáti roky. Ona slavná 

Churchillova ,,hrstka‘‘ dokázala během léta a začátku podzimu toho roku  

Británii ve vzduchu ubránit před početně silnější německou Luftwaffe.  

Zásluhy si také tenkrát připsali čeští a slovenští stíhači a i dnes bychom  

měli považovat za svou povinnost to mladým generacím Britů připomínat – 

prostě aby se nezapomnělo. Jeden britský ,,nepamětník‘‘ totiž v jednom  

deníku nedávno napsal, že Britové tenkrát porazili Luftwaffe sami... 

   Aby se nezapomínalo, jako každoročně se i letos v neděli 20. září  

konala ve Westminsterském opatství vzpomínková bohoslužba, i když,  

vzhledem ke koronaviru, s menší účastí a v patřičných rozestupech, než v  

jiných letech, kdy se do chrámu scházelo přes dva tisíce lidí. Opět však  

byli mezi účastníky premiér Johnson a vůdce opozice Starmer, velitelé       Spitfiry a hurricane nad Londýnem 20.září 2020 

letectva, poslanci, členové sněmovny lordů a diplomaté. Během vzpomínky           

byla v průvodu nesena ,,listina cti‘‘, na které jsou jména 1497 letců, kteří během bitvy zahynuli a po bohoslužbě nad 

Westminsterem přelétla letka tří spitfirů a hurricane (viz foto). 

    Nutnost uvádět na pravou míru různé zprávy vyplynula tentokrát i ze skutečnosti, že i jedna renomovaná agentura si  

spletla počty padlých v bitvě s celkovými počtem přes pěti set zahraničních účástníků (mezi těmi bylo 145 Poláků, 125 

Novozélanďanů, 112 Kanaďanů a 88 Čechů a Slováků a podrobnosti jsme přinesli minule). Jak víme, westminsterská 

vzpomínková bohoslužba se koná vždy třetí neděli v září, protože 15. září 1940 vyslala Luftwaffe nad Británii 1120 

letounů, proti kterým Britové mohli postavit jen 630 stíhačů a přesto zvítězili a Hitler musel odložit plán invaze na 

ostrovy na neurčito. Jen ještě připomeňme, že úspěchy našich letců pomohly k uznání vlády prezidenta Beneše Brity.  

    Jak napsal kdysi, ještě mnohem dříve, prezident T.G. Masaryk, státy přetrvávají díky idejím svého vzniku a 

dodejme, že za odkaz demokratických idejí října 1918 bojovali i naši letci a vojáci. A jelikož tehdy často zpívali i starý 

Svatováclavský chorál, překonat válečné nesnáze jim také pomáhalo dědictví tisíce let naší státnosti.  

    Nedávno jsme v televizi v Británii sledovali oblíbeného ex-politika Michaela Portilla (a díky BCSA za upozornění 

krajanům), jak cestoval vlakem přes ČR a SR a byla to připomínka veskrze zajímavá. Jeho přání úspěchu našim ,,new 

nations‘‘ bylo třeba také ocenit, i když mohl třeba ještě zavítat do Svatováclavské kaple nebo na bratislavský hrad a 

připomenout tak i dávnou minulost našich staronových států. Starý chorál nám také připomíná, že v těchto dnech 

každý rok slavíme na londýnském Velehradě památku sv. Václava (28. 9. 935) posvícenskými radovánkami. Letos 

nám to bohužel koronavir nedovolí (viz informaci rady níže.) a stejně tak budeme muset oželet vzpomínku na naše 

válečné hrdiny v Brookwoodu a oslavu vzniku Československa 28. října roku 1918. Je dobře, že můžeme alespoň 

komunikovat a utěšovat se, že i ve středověku morové epidemie vždy skončily. A příští rok si to vynahradíme!/jn/ 

*************************************************** 
                              Správní rada londýnského Velehradu  

s politováním oznamuje, že až do ukončení vyjimečných opatření britské vlády kvůli pandemii se na londýnském 
Velehradě nekonají české mše ani jiné veřejné akce. Letos se poprvé na Velehradě nesejdeme na tradiční oslavu svatého 

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

Nedělní česká školička nebude letos na Velehradě obnovena, ale výuku češtiny pro děti přes internet nabízí učitelka 
Terezka Pletichová - terry.pletichova@gmail.com. Učitelka Radka Polenská nabízí výuku pro větší děti i dospělé, 

jednotlivce i skupinky přes internet - radka.polenska@gmail.com 
 

Některých krajanů ve Velké Británii se epidemie mohla existenčně negativně dotknout. V takovém případě se lze obrátit na 
charitu “Velehrad London”. Správní rada se bude snažit pomoct najít řešení. Kontakt: trustees@velehrad.org.uk (AS). 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Příští rok v říjnu uplyne 80 let od nasazení  
čs. pěšího praporu v Africe 
Naši vojáci se za druhé světové války slavně zapsali i do  
bojů v severní Africe, když po nasazení v Sýrii, Libanonu 
a Palestíně byl 21. října 1941 Československý 11. pěší 
prapor (východní) pod velením pplk. Karla Klapálka  
převelen do Rommelovým Afrikakorpsem ohrožovaného  

libyjského Tobruku. Tam byl zařazen pod operační velení  
polské Nezávislé brigády karpatských střelců a držel  
přidělený úsek fronty s oceňovanou statečností. Poté byl 
reorganizován a už jako 200. československý lehký 
protiletadlový prapor bránil Haifu a Bejrut. Od začátku    
roku 1943 opět pomáhal při obraně Tobruku. V červenci   
byl pak odvelen do Británie, kde se stal součástí Čs.        
nezávislé obrněné brigády. Více během kulatého výročí.     
                                                                                                                                                                                                                            

BCSA zve na dvě výstavy a recitál  
Výstava Edmunda de Waala s více než 2000 překlady       

knih exilových autorů, včetně 24 českých, potrvá v British  
Museum, Great Russell Street, WC1E 7JW, do poloviny  

ledna. Výstava módní návrhářky Andrey Vytlačilové a  
vizualisty Josefa Zlámala zobrazuje jejich mezinárodní  
zkušenosti a potrvá v Českém centru v budově  
velvyslanectví pod názvem ,,To the edge of the world and  
back to their roots‘‘ do začátku ledna. Zmíněný recitál     Vzhledem k pandemii, vzpomeňme loňské Svatováclavské (a zpěvu po oficiálním 
českého písničkáře Slávka Janouška se bude konat v      programu) alespoň fotograficky a stejně tak loňského holdu našim hrdinům v 
restauraci Bohemia House (Čs. klub, 74 West End Lane,   Brookwoodu (foto pomníku po ukončení slavnostní vzpomínky); dole ještě k 
NW6), s patřičnými covidovými opatřeními 31. října od     aktivitám našich diplomatů: Velvyslanci ČR Libor Sečka a SR Ľubomír Rehák s 
18 do 21 hodin. Vstupné 10 liber. Další info:               vojenskými přidělenci plk. Jánem Goiceliakem a nprap Tomášem Kašparem před 

https://www.bcsa.co.uk/events/                        hurricanem v duxfordském muzeu, přečíslovaným napočest našeho esa Josefa 
                                                                 Františka jeho oficiálním číslováním RAF (zprávu jsme přinesli v minulém čísle) 

Video z večera Bitvy o Británii v Bohemia  
House na internetu  
Video z večera věnovaného v srpnu Bitvě o Británii v  
londýnském restaurantu Bohemia House ve West End  
Lane (známém jako Český a slovenský klub), je možné, 
jak upozorňuje BCSA, shlédnout přes internet na  
adrese: https://vimeo.com/453252120               
 

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 jí navrhla 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 si připomeneme úmrtí 
velitele čs. letectva v Británii, Air Marshalla Karla Janouška KCB. (Když jsem jej se strýcem po propuštění z 
komunistického koncentráku uranových dolů v Jáchymově potkal někdy v šedesátých letech, zvedl nohavice a ukázal 
fialové nohy od záření) (27.10.1971). Vzpomeneme také plk. Rudolfa Čapka, velitele jednoho z tanků První čs. obrněné 

brigády od Dunkirku (24.10. 2017) a známé psycholožky Dr. Zdeny Labounkové (29.10.2017) a nakonec i S/Ldr, 
generála Marcela Ludikara z čs. 311. bombardovací perutě (podílel se na potopení lodi Altesrufer)(31.10. 2003). 

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

Kdy příští rok nejlépe uspořádat kvůli koronaviru zrušenou konferenci 

ÚLOHA A MÍSTO ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ V BILATERÁLNÍCH VZTAZÍCH 

Milí přátelé, krajané, v květnu jste dostali pozvánku na krajanskou konferenci, která se měla uskutečnit v Senátu 29.-30. září letošního 

roku. Řada z vás potvrdila účast. Bohužel Senát z preventivních i bezpečnostních důvodů zrušil všechny veřejné akce ve svých 
prostorách. Nyní diskutujeme se spoluorganizátory o tom, v jakém dalším možném termínu by naše setkání šlo uspořádat. 
V úvahu připadají termíny červen 2021 (spíš druhá polovina), cca polovina srpna 2021, případně ještě podzimní zářijový termín 2021.   
   Napište mi prosím, jaký termín by vám nejvíc vyhovoval. Jde mi o to, aby vás přijelo co nejvíc. Dejte mi prosím v dohledné době           
                                                vědět, abychom mohli začít plánovat. 

         Díky a ještě jednou se omlouvám za vzniklé komplikace. Hezké léto přeje M. Krupička (mir.krupicka@gmail.com) 

**************************************************** 
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Projekt ‘‘Never Forgotten‘‘ 
 

Zápisky velvyslance ČR Libora Sečky z putování po hrobech  
našich hrdinů pokračují 9.etapou (North Weald a Oxfordshire)      
uskutečněnou ve dnech 12. a 13. července. 
Národy hledají a oslavují svoje hrdiny, aby sebe sama 
posílily. Uctívat hrdiny znamená potvrzovat sounáležitost, 
zvyšovat národní hrdost a sebevědomí. Hrdinové se objevují 
zejména v přelomových momentech historie. K nim 

bezesporu patří světové války. Tato výjimečná období dávají 
statečným mužům a ženám příležitost v boji za velkou 
myšlenku (at´ už je to vlast, svoboda, demokracie) prokázat 
svoji odvahu a vůli, nezřídka položit život. K jejich jménům, 
činům a odkazům se pravidelně vracíme. Dávají nám směr a 
jistotu i v současném životě. Světlo těchto osobností však 
nechtěně posunuje do stínu ty, kteří se také zúčastnili, ale 
z nějakého důvodu nemohli poslání, pro něž se rozhodli, 
naplnit. Vinou nešťastných okolností, vlastních chyb, 
technických problémů i přírodních vlivů se stali oběťmi ještě 
dříve, než mohli vyniknout jako hrdinové. Takových příběhů 
najdeme v československé válečné minulosti v Británii 
mnoho. A právě jim bych chtěl dnes věnovat hlavní pozornost. 
    Případ nadporučíka Tomáše Kozáka je téměř typický.  
Ukazuje na hloubku tragédie a zlou absurditu válečného času.  
Československý pilot vyletěl v červnu 1941 k cvičnému  
nočnímu letu z letiště Stapleford Tavney v Essexu. Při         Úpravy hrobu Rudolfa Tesárka ve Watchfieldu (nahoře) a uctění památky           
návratu na základnu však byl nad letištěm Duxford oslněn     Otakara Odstrčílka v Bensonu v rámci cest projektu Never Forgotten; dole: 

světlomety, ztratil kontrolu nad letounem, jeho Hurricane se      Na Malostranské náměstí v Praze se vrátí pomník maršála Radeckého (viz str. 5)                                                                         

zřítil na přistávací plochu a shořel. Nebylo mu ještě ani  
pětadvacet let. Jeho ostatky dnes spočívají na tichém hřbitůvku 
za kostelem St.Andrew v North Wealdu, na severovýchodním o 
kraji Velkého Londýna. Rozhodli jsme se s kolegy z našeho  
ambasádního cyklo týmu jeho památku uctít stokilometrovou  
pamětní jízdou. Počasí nám přálo a zastávka u hrobu našeho  
vojáka, který jsme ozdobili rudou růži, představovala vítané  
ozvláštnění v dlouhé šnůře hodnotných sportovních výkonů. Z  

nedalekého vojenského letiště se ozýval řev leteckého motoru,  
kolem bílého náhrobního kamene opisoval nepravidelné  
kružnice bělásek. Byla to krásná neděle a Tomáš nezůstal sám. 
    V pondělí, třináctého, jsme se poté s Markétou a Honzou  
Brenkem vydali za hroby do hrabství Oxford. Na prvním  
hřbitově, v Botley, jsme vzdali hold československému pilotovi 
slovenské národnosti, Juliu Šofránkovi. Na místě jsme našli ještě kytku, kterou tam minulý týden v pátek položil můj 
přítel a velvyslanec Slovenska v Londýně, Lubo Rehák. Stovky vyrovnaných světlých pomníčků se štíhlým křížem 
uprostřed tvoří téměř dokonalou geometrickou soustavu. Přísnost jejich linií rozbíjejí jen rozverné keříky nízkých 
červených a žlutých růží. Kromě uklidňující symetrie a osvěžujícího kontrastu se sytě zeleným trávníkem mě však na 
celkovém obrazu zaujala ještě jedna věc. V levém dolním rohu areálu jsem našel skupinu třiceti tří nezvyklých náhrobků. 
Připomínaly stádo nejistých ovcí. Jejich čelní strany byly obráceny proti obrovskému proudu všech ostatních. Zjistil jsem, 
že jsou to hroby německých vojáků, pravděpodobně zemřelých v zajateckých táborech. Kde chybí jméno, říká se stručně: 
„Ein Dueutscher Soldat“. Jejich řady spojovaly upravené záhony. V prostoru se dala zachytit atmosféra pokory a 
důstojnosti. Vzpomněl jsem si na nedávné české debaty o potřebě upřesňovat válečné historické epochy a srovnávat se s 
jejich symboly.  
    Hrob četaře Václava Kříže ve vesnici Black Bourton jsme našli rychle. Zpoza malé kamenné zídky kostela Sv. Marie 
(St.Mary) jakoby vesele nakukuje do ulice. Vojenské hroby jsou zde naskládány pod rozlehlou odkvétající lípou nabízející 
jak vůni, tak ochranu. Československý letec se při cvičném letu srazil s dalším letounem. Stalo se tak v květnu 1941. Rok 
1941 je ostatně rokem, kdy došlo k největším počtu nehod a smrtelných havárií našich pilotů na britských ostrovech.  
    Na oběd jsme zajeli do Burfordu, vstupní brány do přírodní chráněné oblasti Cotswolds. Mám to místo moc rád, a 
vždy, když jedu kolem, zastavím se. Nejenom proto, abych se potěšil pohledem na kaskádu svažujících se historických 
domků, ale také proto, abych nakoupil uzeného pstruha, který patří v kraji k vyhlášeným pochoutkám. Bohužel bylo 
pondělí. A to má řeznictví – lahůdkářství zavřeno…Dojem nepokazil ani salát s uzeným kuřetem v sousedním bistru. 
    Nehledě na to, že hřbitov ve Watchfieldu se jmenuje Watchfield Military Cemetery, vojenských hrobů tu v prostoru za 
kostelem naleznete poskrovnu. Zem je tu vyprahlá, hroby divně rozházeny. Jakoby kdyby někdo rozstřelil kovovou kouli.  
Těch několik náhrobků netvoří mozaiku. Jsou si vzdáleny a cizí. Stejně tak zapomenutý a opuštěný, jako celé místo, se jeví 

hrob rotmistra Rudolfa Tesárka, a nic na tom nemění ani blátem obalený kýčový barokní andílek u jeho spodního okraje. 
Marně jsem hledal stopy něčeho, co by se vtírajícímu pocitu deprese mohlo postavit do cesty. Snad poprvé mi bylo opravdu 
smutno z neutěšenosti obrazu. Smutný byl i osud pilota, který na letadle Tiger Moth, opatřeném pumovým závěsníkem, 
vykonal zakázanou vývrtku. Bohužel poslední. Shodou okolností je to stejný model letadla, na kterém jsem v únoru létal 
s příznivci historických strojů v Cambridge. Naštěstí jsme neměli ani pumový závěsník, ani neusilovali o vývrtky. Byť by  
si to možná někteří přáli …                                                                                   >>>>>>> 
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Projekt ‘‘Never Forgotten‘‘ (pokračování ze str.3) 
    Cestou do Bensonu, kam jsme směřovali uctít památku rotmistra 
Otakara Odstrčílka, jsem se telefonem snažil připravit všechny kroky tak, 
abychom maximálně pomohli zabezpečit zdraví a život malého českého 
chlapce, osmiměsíčního Kristiána. Narodil se bez brzlíku, orgánu 
důležitého pro vytváření imunity dětí. Londýnská nemocnice Great 
Ormond Street Hospital nabídla možnost transplantace. Naším úkolem 
v souladu s přáním lékařů z pražského Motola bylo přispět k co 
nejbezpečnějšímu průchodu letištěm a odvozu do zdravotnického zařízení. 
Dovolím si čtenáři oznámit rovnou, jak to následujícího dne dopadlo: Přes 
všechna zdánlivě úspěšná opatření, jsme opět narazili na pověstnou 
aroganci, necitlivost a povýšenectví britské hraniční kontroly. Neochotu 
jsme překonali. Kristiána jsme nakonec po zbytečných průtazích do 
nemocnice dopravili. Držíme mu palce. Snad to dobře dopadne. A teď zpět 
k letcům. Otakar Odstrčílek měl obrovskou smůlu. Porouchal se mu motor 
při jeho vůbec prvním samostatném letu a zřítil se nedaleko města 

Streatley.           
    Poslední zastávku jsme učinili v malé vesničce Stoke Row poblíž řeky  
Temže. V zahradě kostela sv.Jana (St.John) zde našel místo svého  
posledního odpočinku četař Rudolf Scholtz. Zemřel při pádu letadla, které  
odstartovalo na protiponorkovou misi. Jeho hrob, vysypaný oblázky, je  
skryty za hustým keřem lísky a hlohu u postranní branky hřbitova. Když  
ji otevřete a přejdete malou asfaltovou cestu, vstoupíte do základní školy.  
Kolik žáků a učitelů asi ví, že pět metrů od vchodu do jejich školy leží  
československý voják? A proč tam leží? A kde je Československo a kde  
Česko a Slovensko? Myslím, že ocení, když jim s nalézáním odpovědí na   Plakát výstavy o našich letcích, zorganizované manželi Janem 
tyto otázky pomůžeme. V září, po prázdninách, se sem určitě ještě jednou  a Sabinou Kratochvílovými z brněnského Muzea čs. exilu ve  

vydáme.                            V Londýně 14. 7. 2020, Libor Sečka   slovenském Lučenci 
                                                                                                                 

DUCHOVNÉ SLOVO 

Podaj svoju ruku chudobnému 
Z posolstvá pápeža Františka na 4. svetový deň chudobných          /Z internetových stránok: https:kbs.sk/       
...Tohoročná téma Podaj svoju ruku chudobnému je výzvou k zodpovednosti a osobnému angažovaniu sa každého, kto 
si uvedomuje, že máme spoločný osud. Povzbudzuje nás k tomu, aby sme na seba vzali bremená tých najslabších, ako 

pripomína sv. Pavol : „Navzájom si slúžte v láske! Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: ,Milovať budeš 
svojho blížneho ako seba samého!ʻ […] Neste si vzájomne bremená“ (Gal 5, 13 – 14; 6, 2). Apoštol učí, že sloboda, ktorá 
nám bola darovaná skrze smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, robí každého z nás zodpovedným za to, aby sme slúžili 
druhým, predovšetkým tým najslabším. Nejde o fakultatívnu možnosť, ale o podmienku autentickosti našej viery... 
   Motto Podaj svoju ruku chudobnému upozorňuje aj na opačný postoj tých, čo ruky nechávajú vo vreckách a nedajú 
sa pohnúť núdzou, za ktorú sú často sami spoluvinní. Ľahostajnosť a cynizmus sú ich každodenným chlebom. Aký 
rozdiel oproti veľkodušným rukám, ktoré sme opísali! Existujú tiež natiahnuté ruky, ktoré sa rýchlo pohybujú po 
klávesnici počítača, aby previedli z jednej strany sveta na druhú finančný obnos, čím rozhodujú o bohatstve úzkej 
finančnej elity a o chudobe množstva ľudí alebo krachu celých národov. Sú aj také natiahnuté ruky, ktoré 
zhromažďujú peniaze predajom zbraní, ktoré iné ruky aj detské, používajú na rozsievanie smrti a chudoby. Ďalšie 
natiahnuté ruky tajne rozdávajú smrteľné dávky, aby sa obohatili a mohli žiť v luxuse a prchavej výstrednosti.     
   Existujú aj natiahnuté ruky, ktoré potichu dávajú nelegálne úplatky v záujme ľahkého a skorumpovaného zisku. A 
existuje tiež veľa natiahnutých rúk, ktoré pokrytecky stanovujú zákony, ktoré sami nedodržujú. A uprostred toho 
všetkého, „vylúčení stále čakajú. Na udržanie životného štýlu, ktorý vylučuje druhých, ako aj preto, aby sa človek 
mohol nadchnúť pre tento egoistický ideál, rozvinula sa priam globalizácia nezáujmu. Takmer bez toho, aby sme si to 
uvedomili, stávame sa neschopnými prejaviť akýkoľvek súcit s bolestným výkrikom druhých; neplačeme už nad ich 
tragédiami a nezaujímame sa o nich, akoby to boli veci, s ktorými nemáme nič do činenia; ktoré neprináležia do našej 
kompetencie“ (Evangelii gaudium, 54). Nemôžeme byť spokojní, pokým sa tieto ruky, rozsievajúce smrť, nezmenia na 
nástroje spravodlivosti a pokoja pre celý svet.  
   „Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec“ (Sir 7, 40). To sú slová, ktorými Sirachovec končí svoje 
zamyslenie. Tento text možno interpretovať dvojako. Prvá interpretácia nás upozorňuje, že máme vždy mať na mysli 
koniec nášho života. Pripomínať si náš spoločný osud môže byť užitočné, aby sme viedli život, v ktorom budeme 

venovať pozornosť tým, ktorí sú biednejší od nás a nemajú rovnaké možnosti ako my. Existuje však aj druhý význam, 
ktorý skôr zdôrazňuje cieľ, ku ktorému každý smeruje. Ide o cieľ nášho života vyžadujúci si plán, ktorý treba realizovať 
a cestu, ktorou treba neúnavne ísť. A cieľom nášho konania nemôže byť nič iné ako láska. To je cieľ, za ktorým  sme 
sa vydali na cestu a nič nás nemôže od neho oddeliť. Táto láska sa prejavuje zdieľaním, obetavosťou a službou, ale 
začína odhalením, že my sme boli milovaní ako prví a boli sme k tejto láske povolaní. Vidíme to v okamihu, keď sa 

dieťa stretá s úsmevom matky a cíti, že je milované pre samotný fakt svojej existencie. Aj úsmev, o ktorý sa podelíme s 
chudobným, je zdrojom lásky a umožňuje žiť v radosti. Podaná ruka teda môže byť vždy obohatená úsmevom toho, kto 
svoju prítomnosť a pomoc nezdôrazňuje, ale jednoducho sa raduje z toho, že žije ako jeden z Kristových učeníkov. 
Na tejto ceste každodenných stretnutí s chudobnými nech nás sprevádza Božia Matka, ktorá je, viac než iné, Matkou 
chudobných. Panna Mária dôverne pozná ťažkosti a utrpenie tých, čo žijú na okraji spoločnosti, lebo sama musela 
porodiť Božieho Syna v maštali. Pred Herodesovou hrozbou utiekla so svojím ženíchom Jozefom a s malým Ježišom do 
inej krajiny, kde niekoľko rokov žili v situácii utečencov. Nech modlitba k Matke chudobných spojí tieto jej milované 
deti s tými, ktorí im v Kristovom mene slúžia a premení podanú ruku na vzájomné objatie a znovunájdené bratstvo.                                                       
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE  

O   S nárůstem koronavirové nákazy v ČR oznámil nový ministr zdravotnictvé Roman  
Prymula nová omezení a byl obnoven krizový štáb. Restaurace musí zavírat ve 22  
hodin, počet diváků sportovních venkovních utkání je omezen na 2000 a vnitřních na  
tisíc a roušky všude. Omezení budou platit 14 dní. Nebude ale omezen provoz škol.  
Prymula dodal, že kapacity nemocnic dostačují a brzy bude testováno už 30.000 osob 
denně (dosud celk. milion a čtvrt).  O  Slovensko začalo kontrolovať hranicu s Českom 
a po vstupe na Slovensko je treba izolovať sa v domácom prostredí do negatívneho 
výsledku testu a pokial je bezpríznakový, izolácia končí po 10 dňach. Slovenská miera 
ochorenia Covidom-19 je o veľa nižšia kým v ČR.   O   V Praze zemřel ve věku 101 let 
světově uznávaný astronom Luboš Perek, po gen.Štefánikovi druhý československý 
astronom vyznamenaný Janssenovou medailí Francouzské astronomické společnosti. 
Perek dosáhl významných objevů ohledně charakteristik naší galaxie, sestavil katalog  
planetárních mlhovin a po řadu let vedl úřad OSN pro vesmír. Byl po něm pojmenován 
náš největší dalekohled na Ondřejově.  O   Slovenská policia zmeškala pri vyšetrovaní        
vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice príležitosť získať z videozáznamu z 
bankového trezoru dôležitý dôkaz co výberal mafián Marian Kočner z bezpečnostných 

schránok 17 hodín po vrazde. Vyšetrovateľ Juhás si vyžiadal video päť dní po to, co ho 
banka zničila v súlade so zákonom.   O   Pomník českého velitele rakousko-uherské 
armády maršála Radeckého (ano, ten Radeckého marš je o něm!) bude vrácen na  
Malostranské náměstí v Praze. Po Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí  

(oslavujícím vítězství nad Švédy ve Třicetileté válce), to bude už druhý ,,rehabilitovaný‘‘ 
pražský pomník.  O   Václav Malý, pomocný biskup pražský, byl mezi osobnostmi    Parléřův anatomicky věrný sv. Václav v kapli                                                       
oceněnými 25.září stříbrnými pamětními medailemi předsedy Senátu Parlamentu ČR.  pražské katedrály připomíná světcův svátek 
                                                                                                                        

DOPIS Z PRAHY: Nový film o Václavu Havlovi 
V zimě roku 1963 uvedlo nejmenší pražské divadlo (Divadlo Na zábradlí) novou hru svého kulisáka Václava 
Havla “Zahradní slavnost”.  Inscenace důkladně zamávala s pražskou divadelní scénou, která v té době 
nabízela hlavně osvědčená díla klasiků, nebo pokrokově vyznívající politicky laděné kusy, které trpěly 
diváckým nezájmem. Vidět Zahradní slavnost se stalo téměř povinností pro kohokoliv v Praze, kdo choval 
jakékoliv intelektuální ambice. 
   My jsme v té době byli na počátku vysokoškolského studia. Zpráva o jedinečnosti díla ke mně dorazila 
relativně brzo. A tak jsem s kamarádem Jirkou (nemaje v té době slečnu, kterou bych do divadla pozval) viděl 
hned druhou či třetí reprízu. 
   Fáma nelhala. Užili jsme si představení jako bohapustou srandu, aniž by nám ušla hlubší themata. Hra 
se jevila jako stoprocentně nepolitická, avšak problém lidské identity - respektive jejího nedostatku - 
promlouval z každé scény. A k tomu záplava frází a moudrostí, stejně přiblble znějících jako byly ty, které 

nás obklopovaly každý den. Přidejte k tomu geniálniho Václava Sloupa v hlavní roli a ocítáte se - jako my 
tehdy - na nejvyšší příčce divadelního nebe. 
   Všechno se to v podstatě opakovalo když - pár let po tom - totéž divadlo uvedlo další Havlovu hru 
(Vyrozumění). Pochopitelně hra byla usazena do jiného prostředí, v hlavní roli nebyl Sloup, atd. Ale 
myšlenkový náboj byl stejně ostrý jako u Slavnosti. 
   Po okupaci osmašedesátého jsem o Havlovi pár let neslyšel, až ho koncem sedmdesátých let začali v tisku 
pranýřovat jako vůdce kontrarevoluce a osobu, která za mrzký bakšiš od západních nepřátel udělá cokoliv. 
   Čas letěl dál, přišel rok osmdesát devět a dramatik z třiašedesátého se stal prezidentem Československé 
a pak i České republiky a významnou osobností světové politiky. Navázal na dědictví Masarykovo a stal se 
mým idolem pro zbytek mé pozemské pouti. 
   Devět let po Havlově smrti přichází do pražských biografů celovečerní film režiséra Slávka Horáka HAVEL, 
v němž titulní roli ztvárnil Viktor Dvořák. Ten se mi coby Havel moc nelíbí a to je moje první výhrada. 
   Názory kritiků na film se velmi liší. Můj dojem je nejspíš ovlivněn mojí - již zmíněnou - idolizací Havlovy 
osobnosti. Určitě i tím, že vím pramálo o Havlově vývoji v letech 1965-1977. To jest období, ve kterém 
lehkovážný, i když geniální, spisovatel dozrál v bojovníka za lidská práva a vůdce svého národa. Třeba říci, 
že právě v historii těchto let se nachází těžiště filmu. Taky je důležité, že režisér varuje, abychom od filmu 
nečekali “portrét státníka”. Hm, obávám se, že tahle výhrada na mne neplatí. 

   Abych se vyjádřil opatrně, řeknu jen, že mě film trochu zklamal. Vy toho ale třeba víte o Havlovi víc než já 
a dospějete k jinému názoru. Rozhodně se na to jděte podívat - až vám to Covid dovolí. 
                                         Srdečně zdraví váš vinohradský nerecenzent Honza Krátký 

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

                       MAFCSV – Vzpomínková asociace svobodných českých a slovenských veteránů                           

                          dává s potěšením krajanům na vědomí, že se podařilo vyrobit odznaky, kravaty 

                              a šátky organizace, připomínající hrdinství a oběti Čechů a Slováků za války 
                           

                                 Hedvábné šátky a kravaty jsou po £20, plus £3.10 poštovné, odznaky po £6 , vč. poštovného  
                                   

                                Předběžné objednávky už nyní u předsedkyně Gerry Manolas (07711 612996) chair@mafcsv.co.uk 

***************************************************                                                                                                                                           
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE   
o  Český ministr zahraničí Tomáš Petříček zveřejnil na internetu reakci  

na represe v Bělorusku. Napsal: ,,Volby v Bělorusku neproběhly svobodně  
a férově. Proto nejsou jejich výsledky legitimní, proto není legitimní ani  
dnešní inaugurace Alexandra Lukašenka. Běloruská občanská společnost  

má plnou podporu Česka. Bělorusové si zaslouží svobodu.‘‘ o Ministr  

Prymula nejnověji tvrdil, že počet nakažených začíná v regionech pomalu  
klesat, ale bude trvat dva měsíce, než klesne na dřívější nízkou hodnotu.  
Rozvolnění pravidel pro nošení roušek byla podle premiéra Babiše chyba   

o  Slovenským kovidovým semaforom podľa okresov sa budú pri slávení  

bohoslužieb aj poskytovaniu duchovne služby riadiť cirkevné spoločenstvá.  

Tabuľka je na príslušnom webe. o  Kapitán Karel Šeda, který se zabil při 

výsadkářském tréninku na manchesterském letišti 15. července 1942 má  
konečně po letech v Brookwoodu řádný náhrobní kámen. Postaral se o to  
dr. George Scott z MAFCSV, kterého během tvorby průvodce po Češích  
a Slovácích v Brookwoodu zaujal jeho příběh. Šeda se účastnil bojů s  
našimi jednotkami ve Francii před jejím pádem v roce 1940 a pak byl  
evakuován do Cholmondeley, kde vznikala naše armáda a vybrán pro  

parašutistický výcvik. o  Čínská firma Zhenhua Data Technology, údajně  

expert na hybridní válku, sestavila profily kolem 700 významných Čechů – 
od politiků, diplomatů a bezpečnostních specialistů, až po akademiky,  

podnikatele a jejich děti a také některé české podniky. Podle serveru  
Aktuálně unikly informace, prý součást pořizovaných rozsáhlých informací o západních osobnostech, z databáze 
firmy, jejíž webové stránky už byly vypnuty. Činnost firmy a nárůst čínské špionáže v ČR zkoumá česká BIS.    

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

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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Významná pocta pro MAFCSV 

 

 

 

 

 

Předsedkyně Vzpomínkové asociace svobodných 

českých a slovenských veteránů (MAFCSV) paní Gerry 

Manolas přebírá Záslužný kříž ministra obrany ČR třetí 

třídy od velvyslance Libora Sečky a přidělence plk. 

Jiřího Niedoby 25.září. Stejně tak byl za významný 

příspěvek při udržování tradic čs. veteránů sloužících 

v našich jednotkách v zahraničí během druhé světové 

války vyznamenán i dr. George Scott. Gratulujeme 

oběma i MAFCSV a více přineseme v příštím čísle. 

Škoda jen, že nám koronavir neumožní blahopřát jim 

letos během tradiční vzpomínky v Brookwoodu! 
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