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Historie připomíná slavné i smutné
kapitoly a varuje před opakováním
Už je tady září a kromě návratu dětí do škol je tu i připomínka SNP,
tedy Slovenského národného povstania roku 1944. Podobně jako před
Varšavou, kterou Rusové, čekající za řekou na potlačení povstání, aby
tam mohli vkročit jako osvoboditelé, nechali vykrvácet, byli Slováci
víceméně ponecháni svému osudu, poté, co den po začátku německého
obsazení země, povstání vypuklo. Kromě tedy pomoci našich
bývalých stíhačů z RAF, kteří v Sovětském svazu utvořili 1. čs.
samostatný letecký pluk a s 2. paradesantní brigádou pomáhali z
povstaleckého letiště Tri duby útočit na postupující německá vojska.
Replika povstaleckého obrněného vlaku ve Zvoleně
Významně tak pomáhali nově utvořené První československé armádě
na Slovensku o síle 60.000 vojáků, vedené generály Goliánem a Viestem. Po ovládnutí poloviny země však přišel zlom a nacisté
rapidně postupovali. Navíc, dvěma slovenským divizím se nepodařilo kvůli odporu Němců otevřít Rusům Dukelský průsmyk, což
pak vedlo ke známému masakru na Dukle, kdy Němci z dobře opevněných pozic kosili útočící čs. i ruské jednotky. Mezitím padla
27. října Bánská Bystrica a zbytky povstalců ustoupily do hor, aby pokračovaly v partyzánském odboji. Zahynulo tenkrát deset až
patnáct tisíc našich vojáků a oba vůdcové povstání byli zajati a umučeni.
Mezitím, 8. září zahájila Rudá armáda útok na Duklu a téhož dne se přidal i čs. armádní sbor -- po politickém rozhodnutí a
nedostatečném průzkumu a letecké podpoře. Nastala krvavá lázeň, neboť opevněné dělostřelectvo Wehrmachtu kosilo útočící
spojence v několika vlnách. Došlo k panickému ústupu a ani na proslulé Kótě 534 se nedařilo prolomit obranu. Nastoupila také
stokilometrovým pochodem vysílená a na horský terén nepřipravená 2.čs paradesantní brigáda a nebyla schopna příliš pomoci. Po
značných ztrátách nařídilo sovětské velení podle generála Tomáše Sedláčka naprosto nesmyslný ústup za bílého dne. Až 20. září
se pak podařil průlom, ale za městečkem Dukla čekala další německá opevnění. Zbytek je už historie. Na Dukle padlo 2400 našich
vojáků, 60.000 sovětských vojáků a 11.000 Němců. Hrdinů bylo hodně, ale velmi mnoho jich nepřežilo...
Ano, historie nás poučuje a právě nyní, kdy i naši vojáci se museli nešťastně stáhnout spolu s dalšími kontingenty NATO
z Afghánistánu, mnozí pro slzy nevidí palcové titulky radující se, jak dobře nám, západním spojencům, ten potupný ústup jde. A
těch dvacet či třicet tisíc antitalibánských afghánských bojovníků v nedobytých provinciích Panšír a Baghlán, kterým bychom
mohli pomoci alespoň shozy zbraní, také určitě zradíme. Kdysi se takovému chování zemí říkalo naivní Mnichovanství...
Mezitím se dál bojuje s covidem a naštěstí přibývá dál očkovaných zde v Británii i v ČR, kde je incidence, tedy nejnovější
denní počet nově nakažených 12 osob na sto tisíc a v nemocnici 64 nových případů. Počet očkovaných je 55.000 na 100.000, tedy
55 procent (a 5,6miliónů dvěma dávkami). Kolik je to z počtu dospělých se neuvádí, ale mladí, jako zde, se očkovat nechtějí. Jak
je tomu zde, to sledujeme každý den v médiích a není to radostné, neboť polovina hospitalizovaných jsou právě neočkovaní mladí.
Nakonec ještě poděkování odcházejícímu velvyslanci Liboru Sečkovi s chotí Sabrinou. S jejich odchodem skončil také projekt
,,Never Forgotten‘‘, tedy návštěv všech známých hrobů našich letců a vojáků druhé světové války. Rodiny padlých hrdinů ani my
krajané v Británii na tento velvyslancův čin, hned tak nezapomeneme a v britských komunitách byl tak vzbuzen znovu zájem o
osud válečných spojenců. Děkujeme!!! Co se pak týče londýnského Velehradu, bude nás opět po covidu vítat jako předtím, také
díky obnovenému pěšímu a cyklistickému provozu na Hammermith Bridge od 17.7. Placený převoz nebude, místní byli proti. /jn/
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Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve všechny krajany na tradiční

SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST
v sobotu 2. října 2021 od 15.30 do 19 hodin
už opět v prostorách a na zahradě Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd, SW13 9JP

za týden po české svatováclavské mši 26. září ve 14 hodin ještě na Zoomu (naši kněží ještě kvůli covidu nemohou přijet)
Link: https://us02web.zoom.us/j/83089988545?pwd=QkpFZ0x5T3g5Y3VRT3RxNk5vRVI4UT09 ID: 830 8998 8545 Pass: 050839

NA SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST JE POTŘEBA SE PŘIHLÁSIT PŘEDEM na ludmila@velehrad.org.uk nejpozději do
26.září a bude požadováno OSVĚDČENÍ O DOKONČENÉ VAKCINACI! Informace také na 07468 570551. Těšíme se na viděnou!
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Plánované akce na londýnském Velehradě
i jinde se rozjíždějí...

Londýnská komunita kolem Velehradu se už může těšit z
nového programu. Nejprve divadlo místní komunity v Barnes
(Largo Desolato Václava Havla) a pak, o týden později, opět už
tradiční Svatováclavská slavnost, či posvícení. Některým
krajanům bude chybět tradiční Svatováclavská mše, ale naši
kněží z Říma ještě nemohou přijet a proto, o týden dříve
než posvícení, bude česká mše za pomoci Zoomu...
Rozjíždějí se také další naše krajanské aktivity,
včetně SVU či BCSA a MAFCSV se připravuje na konec října
opět tradičně do čs. části spojeneckého válečného hřbitova v
Brookwoodu na vzpomínkovou slavnost (více příště).

Odešel rozdávač radosti a veselí dr. Josef Och
Po krátké a zákeřné nemoci odešel 30. června ve věku 77 let
JUDr Josef Och, právník a dlouholetý právní ředitel globální
aukční síně Sothebys. Narodil se za války v čs. komunitě v
britském Gatesheadu a po ní se vrátil s rodinou do vlasti, aby
tam sdílel radosti i strasti své generace. Ještě před okupací
sovětskou armádou v srpnu 1968 odešel s manželkou zpět do
Británie a zažil pak u Sothebys řadu pozoruhodných příhod
kolem prodejů a nákupů starožitností, včetně pracovních
návštěv u evropských panovnických rodů. Mezitím vychoval s
ženou Boženou zdatného syna. Pepík, jak jsme mu všichni v
kruhu krajanů říkali, byl navíc duší všech setkání a zábav a
jeho radostná a přátelská dispozice a ony neuvěřitelné příhody
ze služebních cest nás vždy rozveselily a potěšily. V posledních
letech také často zajížděl s ženou na chalupu do vlasti a byl tam
v širokém okolí velmi oblíben, stejně jako zde. Ano, odchod
dobrého kamaráda vždy zanechává prázdné místo. RIP, Pepíku!

Informační panel v Aston Abbotts odhalen

Ve vesnici Aston Abbots, nedaleko Aylesbury v hrabství
Buckinghamshire byl odhalen informační panel, připomínající, Záběry z zahradní slavnosti na Velvyslanectví ČR; dr Josef Och a dva z
že ve vesnici bydlel za druhé světové války československý
účastníků – skladatel Karel Janovický a fotografka Markéta Luskačová
president Eduard Beneš se svým štábem. Odhalení slavnostně
provedli zástupce českého velvyslance spolu se slovenským
vojenským přidělencem.

Vydařené rozloučení s velvyslancem Liborem
Sečkou na letní ,,Garden Party‘‘

Hojně navštívena byla 28. července Garden Party v prostorách
londýnského Velvyslanectví ČR, která byla zároveň rozloučením
s velvyslancem Liborem Sečkou a chotí Sabrinou po pěti a půl
letech služby v britské metropoli. Slavnost zahájilo promítání
filmu Maxmiliana Škacha o Velvyslancově skvělém projektu
,,Never Forgotten‘‘, o kterém každý měsíc referujeme, tedy o jeho
návštěvě a položení květin u všech známých 308 hrobů našich
letců a vojáků po celé Británii a 18 památníků. Po filmu pak
následovaly projevy Velvyslance a čestného hosta Toma Scholara, tajemníka britské státní pokladnice min. financí a
předání stříbrných medailí Jana Masaryka osmi vybraným osobnostem. Pak následovalo pohoštění na pozadí hudby
jazzového tria New Standards a hosté si také prohlédli výstavu o životě a díle sochaře Franty Bělského, královského
portretisty a historické i nejnovější automobily Škoda, včetně zcela nového vozu Enyaq. Mnozí z účastníků se také mohli
osobně rozloučit s velvyslancem Sečkou a chotí Sabrinou. Velmi vydařené odpoledne! (fotografie Jolly Thompson)

***************************************************
Správní rada londýnského Velehradu a The Barnes Community Players zvou na anglicky provedenou,
čtenou dramatizaci hry

Václava Havla: LARGO DESOLATO, hodící se i na dnešek
v sobotu a neděli 25 a 26. září v 18 hodin

v sále londýnského Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd, SW13 9JP
lehké občerstvení, včetně alkoholických nápojů bude k dispozici
Vstupné £10 předem přes : www.ticketsource.co.uk/bcp a také Barnes Community Players online ticket sales powered by TicketSource
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Budeme vzpomínat našich zemřelých v září

Po prázdninách budeme vzpomínat na významného hudebního
skladatele dr.Antonína Tučapského, jehož hudba doznala
zvláště v posledních letech ocenění i v ČR a jehož operu uvedla
brněnská Janáčkova opera (zemřel 9.září 2014). Dalšími našimi
zemřelými, na které budeme vzpomínat (22.září), je ing. Karel
Staller, bývalý starosta londýnského Sokola a syn designéra
známého čs/britského lehkého kulometu kulometu Bren-Gun z
2. světové války. Dále pak pí Zuzana Růžičková, muzikoložka
/viceprezidentka Dvořákovy společnosti a plk. Arnošt Polák,
střelec/telegrafista slavné 311. čs bombardovací perutě RAF a
pravidelný účastník vzpomínek v Brookwoodu (oba odešli dost
nedávno, 27.9.2017).

Projekt ,,Never Forgotten‘‘
Projekt ,,Never Forgotten‘‘ velvyslance ČR Libora Sečky,
cesty po hrobech našich hrdinů, pokračoval předposlední
cestou na severovýchod od Londýna.
Etapa č.17 – Lincoln a Sutton Bridge (27. května – 13. června)
Kladení červené
růže u památníku
Blížíme se závěru, konci nebo také vyvrcholení, chcete - li. Platí
bombardovacího
to v obou směrech. Jak co se mojí diplomatické mise týká, tak
letectva, Lincoln
pokud jde o náš program „Never Forgotten“. Využil jsem proto
dlouhé cesty na sever, do Lincolnu, která měla společně s
letectva v a hřbitov v
Sutton Bridge
návštěvou hřbitova v Sutton Bridge uzavřít naše cesty po Anglii
(teď už zbývá jenom jižní pás Skotska), také k zamyšlení o tom, co
pro mě znamenalo uplynulých pět let v pozici českého velvyslance
v Británii, v čem jsem se utvrdil a co mě naopak překvapilo.
Zvláštní hodnotící zprávu jsme již vypravili do Prahy, tak snad
jenom telegraficky. Ve Spojeném království se nedá uspět jinak
než přesvědčivým výkonem, kvalitou, jedinečností, nápadem,
netradičním řešením. Oceňuje se vytrvalost, houževnatost,
spolehlivost a odvaha. Stejně tak nic tu není zadarmo a vše je
poměřováno a přehodnocováno v závislosti na vlastním užitku.
Jde o náročné konkurenční prostředí se silným důrazem na
individualitu a individualismus v dnes multikulturním světě
solidární společnosti. Myslím, že mnohé z toho, co teď popisuji,
pociťují vynikající reprezentanti české kultury, architektury,
designu, lékařské vědy, nebo průmyslu působící dnes na britské scéně nebo trhu, stejně jako to s velkou
pravděpodobností pociťovali naši vojáci. O svůj respekt se museli tvrdě zasloužit, ale uspěli.
Odešli z ostrovů domů zhruba po pěti letech, po přibližně stejném čase jako se do Prahy budu vracet já. Rozdíl je
v tom, že na konci války Evropa hleděla do budoucna v naději na spojení, otevření se, vytvoření garancí pro trvalý mír
a spolupráci. Výzvy zůstávají, ale směry se nyní mění. Velká Británie vystoupila v průběhu mého vyslání z Evropské
unie a rozhodla se jít svou vlastní cestou. Bez vzájemné interakce, pochopení, spojení sil s Evropskou unii a jejími
členskými státy tam, kde je to možné, však můžeme kupředu postoupit jen stěží. I proto jedu s kolegy Michalem a
Lukášem do Lincolnu, do Mezinárodního centra Bombardovacího velení, proslaveného za 2. světové války, abych
ukázal, že oběti na životech 114 československých letců, jejichž jména jsou zde mezi tisícovkami dalších vyryta do
prohnutých ocelových stěn, nebyly zbytečné. Kovové pláty moderního monumentu v nesmlouvavém anglickém dešti a
větru postupně získávají tmavý červeno-hnědý ton. Zmocňuje se jich neúnavná rez, která každý den posunuje
minulost o milimetr dále do minulosti. Celý vzpomínkový areál, který patří k nejmladším v Anglii (byl vybudován v roce
2011) a jemuž vévodí 31 metrů vysoký rezavějící jehlan, však jakoby povstal proti času. Jde o spojení protikladů, o
úžasný koncept, jehož příběh se odehrává na půdorysu klasického shakespearovského dramatu boje a vítězství
nad nezastavitelným časem.
>>>>>>>

***************************************************
STÁLÁ KOMISE SENÁTU PČR PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY SENÁTU PČR PANA MILOŠE VYSTRČILA
společně s odbornými partnery AKADEMIÍ VĚD ČR, zastoupenou ETNOLOGICKÝM ÚSTAVEM AV ČR PRAHA, MINISTERSTVEM
ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, a MEZINÁRODNÍM KOORDINAČNÍM VÝBOREM ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ zvou krajany na konferenci

ÚLOHA A MÍSTO ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ V BILATERÁLNÍCH VZTAZÍCH A AKTUÁLNÍ
POTŘEBY ČESKÉ DIASPORY
7. a 8. října 2021 od 9 do 17 hodin
Jednací sál Valdštejnského paláce, Senát PČR, recepce A, Valdštejnská ul.(metro „A“ Malostranská)
Písemné přihlášky zasílejte tajemnici paní Bronislavě Vackové na adresu vackovab@senat.cz do 19. září 2021.
Vstup na základě potvrzené přihlášky, s platným průkazem totožnosti a s nutností absolvovat bezpečnostní prohlídku, popřípadě čestné
prohlášení o bezinfekčnosti na COVID – 19 (dle aktuální situace a v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR).
Další info: Miroslav Krupička (+420 602 279 543)
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Projekt ,,Never Forgotten‘‘ (pokračování ze str.3)

U hrobů

našich
Smyslem je ukázat a soudě dle emotivní síly památníku vykřiknout,
letců na
že zlo porazíme spojeni, ať už jde o viditelného či neviditelného
hřbitově v
nepřítele. Za bezpečnost, svobodu a naše civilizační hodnoty má cenu
Sutton
bojovat. To platilo v minulosti, platí to i dnes. V kavárně elegantního
Bridge
muzea jsme se posílili kávou a tradičním „sconem“, v obchodě
zakoupili drobné vzpomínkové předměty (v poslední době jsem
propadl kouzlu plechových hrníčků) a vydali se do Rutlandu na oběd
s českým profesorem kardiochirurgie a velkým vlastencem Janem
Kováčem. Setkání to bylo jako vždy příjemné a inspirativní.
Sutton Bridge, vesnice v hrabství Lincoln, ležela vždy mimo
všechny naše dosavadní trasy. Špatně dostupná, severovýchodně od
Londýna, nedaleko od pobřeží, v celkem nudné rovinaté krajině
protkané kanály. Jakoby si svůj klid střežila, jako by se i ona chtěla
stát ztělesněním toho typického ostrovního „splendid isolation“. Není proto divu, že se stala až poslední zastávkou naší
anglické „šňůry“. V minulosti zde bývala letecká základna, která se stala dočasným domovem a místem bojového
výcviku řady československých letců. Někteří v těžkých podmínkách tréninku zahynuli vinou vlastních chyb či selhání
techniky. Ostatky pěti z našich hrdinů leží na místním hřbitově. Pohřbeni jsou zde: rotný Jan Kurka, nadporučík Matěj
Tomáš Patlejch, četař Jiří Schwarz, rotný Karel Stibor a kapitán Jan Žerovnický. Jejich hroby jsme ozdobili tradičně
českou vlaječkou a rudou růží. Ještě chvíli jsme na zahradě kostela sv.Matthew zůstali, abychom vzpomněli na jejich
příběhy a také vystavili naše po slunci vyhladovělé tváře rozžhavené kouli na obzoru. A tak se u kostela v Sutton
Bridge uskutečnila malá důstojná česká pieta spojená se slavností světla. Rozehřátí na lících a ozvláštněni na duši
jsme se vypravili na úmornou cestu zpět do Londýna.
V Londýně, 5. června 2021 Libor Sečka

DUCHOVNÉ SLOVO
Formálna výchova je v dôsledku pozitivistického dedičstva ochudobnená
Z príhovora pápeža Františka účastníkom svetového kongresu pre katolickú výchovu
...Aj dnes potrebujeme „núdzovú výchovu“, treba sa zamerať na „neformálnu výchovu“, pretože formálna výchova je v
dôsledku pozitivistického dedičstva ochudobnená. Obsahuje len rozumový technicizmus a jazyk rozumu. Preto je
ochudobnená. Túto schému treba narušiť. Existujú skúsenosti v tomto smere – cez umenie, šport... Aj umenie a šport
vychovávajú! Treba sa otvoriť novým obzorom, vytvoriť nové vzory... Máme veľa skúseností: napríklad tú, čo bola
prezentovaná na tomto fóre – projekt Scholas occurrentes, ktorý sa usiluje práve o otvorenie horizontu vzdelávania,
aby nezahŕňalo len rozumové znalosti. Poznáme totiž tri jazyky: jazyk rozumu, jazyk srdca a jazyk rúk. Výchovnovzdelávací proces sa musí uberať po týchto troch cestách: učiť myslieť, pomáhať správne počúvať a sprevádzať pri
činnosti. Teda všetky tri jazyky musia byť v súlade. Dieťa, mladý človek, si myslí to, čo cíti a čo robí; cíti to, čo myslí a
čo robí; a robí to, čo si myslí a čo cíti. A tak sa výchova stáva inkluzívnou, pretože všetko má v nej svoje miesto; je
inkluzívna aj po ľudskej stránke. Výchovné spojenectvo bolo narušené v dôsledku vylúčenia niektorých. Hľadáme len
najlepších, tých najvybranejších – ktorí sú najinteligentnejší alebo majú peniaze na zaplatenie lepšej školy či najlepšej
univerzity – a ostatných nechávame bokom. Svet nemôže napredovať pomocou selektívneho vzdelávania, pretože to nie
je sociálne spojenectvo, ktoré by spájalo všetkých. A tu je naša úloha: hľadať cesty pre neformálnu výchovu. Cestou
umenia, športu, a mnohými inými... Veľký brazílsky učiteľ – sú tu nejakí Brazílčania?... jeden z vašich – hovorieval, že
v škole, v klasickej škole, sa treba vyhýbať tomu, aby sa skĺzlo len k odovzdávaniu vedomostí. Pravá škola musí
odovzdávať vedomosti, zvyklosti a hodnoty; a keď škola nie je schopná to všetko robiť, ide o selektívnu a exkluzívnu
školu, vyhradenú len pre niekoľkých.
Som presvedčený, že súčasná situácia, v ktorej je narušené výchovné spojenectvo, je veľmi vážna. Pretože vedie ku
selekcii „super ľudí“, no iba na základe kritéria rozumu a kritéria záujmov. Za tým sa vždy – vždy! – skrýva vidina
peňazí, ktorá ničí pravú ľudskosť. To, čo môže pomôcť, je aj istá zdravá a úctivá neformálnosť: to je pri vzdelávaní
prospešné. Pretože formálnosť sa často zamieňa s prísnosťou. Ale vrátim sa prvej otázke: tam, kde je prísnosť, nie je
ľudskosť, a kde nie je ľudskosť, nemôže vstúpiť Kristus! Má zatvorené dvere! Dráma uzavretosti má korene v prísnosti.
A ľudia chcú niečo iné; a keď hovorím „ľudia“, myslím všetkých nás, rodiny... Chcú spolunažívať, viesť dialóg –
kardinál Versaldi zdôraznil toto: chcú dialóg. No keď je výchovné spojenectvo narušené a panuje prísnosť, neexistuje
miesto pre dialóg: mňa zaujíma to moje, teba to tvoje a nie je tu miesto pre všeobecné dobro a pre bratstvo...
(Plný text v dokumentoch kbs.sk)

ZPRÁVY Z DOMOVA
Průzkumy ukazují na změny v předvolební oblibě českých stran
Podle volebního modelu STEM, zveřejněného CNN Prima News, zvyšuje nyní hnutí ANO náskok na koalici Spolu,
tvořenou ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Zároveň také zvyšuje náskok i na Piráty, kandidující spolu s hnutím starostů
STAN. Podle zmíněného průzkumu by ANO premiéra Andreje Babiše nyní dostalo 31,1 procenta hlasů a koalice Spolu
21,7 procenta. Komentátoři tvrdí, že průzkum ukazuje pokračující pád Pirátů a STAN, jejichž koalice donedávna vedla,
ale nyní by nyní podpořilo pouze 18,7 procenta voličů. Hlubší propad a odchod ze sněmovny prý čeká i sociální
demokraty, nyní na 3,5 procentech. KSČM je na 5 procentech a Okamurova SPD na 10 procentech. Mezitím stoupá
hvězda hnutí Přísaha bývalého velitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty, nyní na 6
procentech Jak známo, parlamentní volby v ČR se budou konat 8. a 9. října.

*********************************************
BCSA – British, Czech and Slovak Association

Zve krajany srdečně na večer Get Together 8. září od 19 do 22 hod. v londýnské restauraci Bohemia House, 74 West End Lane, NW6

*********************************************
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ZPRÁVY Z DOMOVA
Pápež František pricestuje na Slovensko
Pápež František oficiálne oznámil, že od 12. do 15. septembra 2021
pricestuje na pastoračnú návštevu Slovenska. Urobil tak po príhovore
a modlitbe Anjel Pána na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne.
Zároveň ohlásil, že predtým navštívi Budapešť, kde bude predsedať
záverečnej svätej omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu.
Na Slovensku navštívi mestá Bratislava, Prešov, Košice a Šaštín a
prebieha oficiálna registrácia účastníkov na verejné podujatia spojené
s návštevou pápeža.

Dvě výstavy o čs. leteckých útvarech RAF

Hned dvě výstavy o našich letcích připravilo brněnské Muzeum
Pápež František navštíví Slovensko (Foto: Pixabay.com) kbs.sk
českého, slovenského a rusínského exilu 20. století a Muzeum RAF
Brno manželů Kratochvílových pod tradičním názvem Rytíři nebes. První výstava o 311. československé bombardovací
peruti RAF bude zahájena v Praze v Muzeu policie ČR 17. září (Ke Karlovu1, 120 00 Praha 2) ředitelem muzea Mgr.
Radkem Galašem, spolu s organizátorem Janem Kratochvílem. Druhá výstava o naší první stíhací peruti RAF, 310ce,
se bude konat od 16. října v Brně, v budově muzea exilu, Štěfánikova 22. Záštitu převzali a na vernisáži promluví
předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a primátorka statutárního
města Brna Markéta Vaňková. Za Slovenskou republiku převzal záštitu náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil
Slovenské republiky generál Daniel Zmeko. Pozvání na vernisáž přijali i Michael Kocáb a armádní generál Petr Pavel.
Hudební doprovod Pavel Fajt a Bubeníci.

Od 8. augusta je Slovensko v UK preradené do zelenej skupiny krajín

Od 8. augusta 2021 je Slovensko preradené do zelenej skupiny krajín. Cestujúci zo Slovenska už tak po príchode do
Spojeného kráľovstva nemusia absolvovať karanténu. Cestujúci starší ako 10 rokov sa však aj naďalej musia
preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19. Pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného
kráľovstva platí povinnosť vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho tzv. passenger locator form. Registrácia je
možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.Najneskôr na druhý deň po príchode do Spojeného kráľovstva
je povinnosť absolvovať test na COVID-19, ktorý si je potrebné objednať ešte pred cestou. Z testovania sú oslobodené
deti do 4 rokov. Povinnosť otestovať sa majú aj zaočkovaní cestujúci (info e-mail: emb.london@mzv.sk)

DOPIS Z PRAHY: Inflace za rohem
Je to jen kratičká doba od chvíle, kdy se hovořilo o negativních úrokových sazbách. Co to je negativní úroková sazba?
Řekněme, že máte v bance určitý obnos peněz. Bývalo obvyklé, že za to, že ty peníze vlastně bance půjčujete vám
banka trošku zaplatí. Negativní úrok ale znamená, že platíte vy bance za to, že má vaše peníze. (Asi předchozí
vysvětlení nikdo nepotřeboval, no ale pro jistotu. )
Zdá se, že Evropská Unie (EU) i všichni ostatní teď tisknou peníze jako diví a věří, že se tím všecko vyřeší. Tištění
peněz je zkratkový popis operace, kdy stát (Evropská banka, nebo nějaká podobná instituce) nakoupí bezcenné (skoro
bezcenné) akcie za peníze, které se tím pádem dostanou do oběhu. Nejsem si jist, co s těmi akciemi pak stát (Evropská
banka ) udělá. Možná, že je nechá odvézt do sběru. Vzpomínám si, že - když jsem ještě chodil do školy - bylo za kilo
papíru ve sběrně 36 haléřů. Dneska už to určitě bude víc.
Moje ekonomika stojí na tom, že bezuzdné “tištění peněz” vede nevyhnutelně k inflaci. No a taky, že už je to tady.
Musíme připustit, že tištění peněz není jediným faktorem v přicházející inflaci. Podobný vliv má i to, že po dobu čínské
infekce lidi neměli (nemají) možnost utrácet tak jak jsou zvyklí. Takže se jim (některým lidem) hromadí nezvykle velké
sumy na účtech.
Za přijatelnou inflaci národohospodáři většinou považují něco okolo dvou procent. Inflace v Čechách v srpnu t. r.
vyrostla na 3.4%. Než se rok s rokem sejde, bude určitě přes čtyři. Když ale máte peníze jen tak v bance, platí vám
průměrně pět setin procenta ročně. Tedy nic, řekl bych já.
Ovšem přes tři miliony lidí v ČR má stavební spoření a víc než čtyři miliony t. zv. penzijní připojištění. Obojí přináší
státní příspěvek, a s ním se vaše úspory (zatím) inflaci vyrovnají.
Chcete-li na tom trochu vydělat, můžete si koupit třeba podílové fondy, s rizikem, které s tím souvisí. Pokud máte
peníze a chcete opravdu vyzískat, je ještě lepší investovat do věcí, zejména do nemovitostí. Je na pováženou, že sám
jsem nikdy nezbohatl, ale přičítám to tomu, že nejdřív jsem žil z ruky do huby, a později už to nestálo za to (život lidský
je velmi krátký, říkával jeden můj starší přítel).
Když už vám tu vlastně předkládám návod na zbohatnutí, tak ještě podotýkám, že to, co platí na Východě nemusí
nezbytně platit na Západě. A tím pro dnešek končím.
Všechny zdraví Honza Krátký z Královských Vinohrad.

*********************************************
SPRÁVNÍ RADA LONDÝNSKÉHO VELEHRADU HLEDÁ DOBROVOLNÍKY NA POMOC PŘI AKCÍCH
S vylepšující se covidovou situací se těšíme, že zase budou na Velehradě v Barnes kulturní a společenské aktivity. Při každé akci je třeba, aby někdo
podával občerstvení, staral se o děti, někdo pomohl poklidit nádobí atd. Náš team je malý a uvítáme, když se k nám přidáte. Prosím pošlete
odpověď Ludmile Stane na ludmilastane@gmail.com

***************************************************
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE

Osoby s českým občanstvím a s dvojí dávkou očkování některou z mezinárodně uznaných vakcín musí i nadále
podstoupit před odjezdem do ČR britský ,,fit to fly‘‘ PCR test a musí také vyplnit český příjezdový formulář a britský
Passenger Locator. Britové ovšem vyžadují před odletem také rezervaci testu druhého dne po návratu a ten je v ČR
před návratem kontrolován těsně před vstupem do letadla (může být domácí, samoaplikační a po návratu a aplikaci
odeslaný do laboratoře – tedy s jejím předchozím potvrzením pro prokázání se před návratem). o Od začiatku
septembra budú platit prísnejšie covidové obmedzenia v 14 slovenských okresoch, bo sa tam teraz šíri delta variant a
80 percent z nových prípadov tvoria nezaočkovaní, najme mladí. Ide o okolie Košíc a na juhu o okolie Nových Zámkov.
o Slovenský policajný prezident Peter Kovařík čelí obvineniu Krajskej prokuratury v Bratislave zo zneužívania
právomoci verejného činiteľa a z marenia spravodlivosti, bo v júli prerušil zásah Úradu inšpekčnej služby, ktorý chcel
zadržať svedkov (spolupracujúcich obvinených) a neskôr to znovu umožnil. Kovařík podal proti vznesenému obvineniu
sťažnosť. O Prezident Zeman jednal po společné večeři v Lánech na druhý den na Pražském hradě se svým
německým protějškem Frank-Walterem Steinmeierem v rámci jeho dlouho plánované návštěvy ČR. Shodli se prý
ohledně Afghánistánu, ale nikoliv ohledně ekologických plánů Evropské unie, které by podle Zemana mohly způsobit
nedostatek elektřiny. O Bývalý trnavský arcibiskup Róbert Bezák slúžil 24. júna vo Vatikáne súkromnú omšu
s pápežom Františkom, s ktorým potom aj večeral. Odvolaný arcibiskup to povedal v diskusii časopisu Týždeň. Svätý
Otec ho pozval slúžiť omšu v Dome sv. Marty. „Pre mňa toto je rehabilitácia, už inú nepotrebujem‘‘. o V jižních
Čechách se konečně rozjede stavba dalšího úseku dálnice D3 na trase mezi Prahou a rakouským Lincem na jih od
Českých Budějovic. Jde o 8,5km mezi Třebonínem a nádražím Kaplice, od kterého zbývá už jen 15,5km dlouhý úsek
k rakouské hranici, který by měl být zahájen za necelé dva roky. Ve středních Čechách probíhá stavba obchvatu
Olbramovic na silnici I/3 z Prahy přes Benešov do Tábora, který výrazně zrychlí provoz. o V České republice se nyní
údajně chystá po třinácti letech znovu investovat Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Investice hodlá realizovat
v soukromém sektoru, v nyní odhadované výši 100 až 200 miliónů eur. Bude to prý zejména v oblasti energetiky
v obnovitelných zdrojích. Banka tvrdí, že tak bude usilovat o zmírnění dopadů koronavirové epidemie v ČR.
o

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

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

SLOVENSKÉ OMŠE: 14 Melior St, SE1 3QP http://www.scmlondon.org

se obvykle konají jednou měsíčně v neděli ve 14 hod
Obnovení bude ještě po pandemii oznámeno !

sa opäť konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe a
v pondelok a prvý piatok o 19.30 s covidovými opatreniami

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