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A je tu opět výročí republiky a 
Bitvy o Británii 
Už jen ti nejstarší spoluobčané mohou povídat o tom, co si 

z dětských či studentských let pamatují z konce naší První 

československé republiky. Mnozí tvrdí, že při všech známých 

nedokonalostech to byly časy velmi příjemné a ve světě 

se úspěšně šířilo dobré jméno naší vlasti. Úspěchy strojírenství 

se projevovaly exportem, Baťováci šířili slávu naší obuvi,  

vyráběli jsme automobily i letadla, z Prahy do Bratislavy létal 

po kolejích rychlovlak Slovenská strela. Projektovali jsme jako  

třetí země v Evropě dálnice (před Brity) a byli jsme schopni se  

uživit díky rychlé mechanizaci zemědělství a ukazovali jsme  

světu kondici sokolskými slety. Ony nedokonalosti ovšem  

zahrnovaly i neubránitelný tvar republiky a pohraniční pevnosti 

rostĺy až příliš pomalu, aktivizovali se Henleinovci a chtěli do   Pomník Bitvy o Británii na nábřeží Temže: ukažte jej dětem, jsou na něm i naši! 

Říše a udržení celistvosti země bylo stále těžší. Nicméně, ani ty  

úspěchy První republiky nejsou všechny dodnes – také kvůli poválečnému komunismu -- řádně zmapovány a ten konec pak byl o 

to bolestnější. 28. říjen 1918 není však proto už dnes o nic menší dějinnou událostí ani po Mnichovu a 15. březnu. 

     Po těch stařenkách, hrozících pěstmi Hitlerovým tankům přišel rychle vzdor: do Polska a Francie, bojovat! A přes 

nepřipravenost Francouzů, nám to šlo, což dokazuje skutečnost, že naši stíhači v počtu 135 létali v 26 různých francouzských 

útvarech a na konci Bitvy o Francii tvořili 12 procent francouzského letectva a dosáhli 129 sestřelů nepřítele, plus 25 

pravděpodobných. I naši bombardéři a se činili – v počtu pouhých 26 nalétali 134 bojových misí a měli jsme i pozemní vojsko. A 

pak nastal konec a rychlá evakuace do Británie.  

     Nicméně přišlo opět slavné pokračování: vytvořily se rychle dvě stíhací perutě a jedna bombardovací a zbytek letců přešel do 

britských perutí ve značných počtech. Začala Bitva o Británii a další slavná kapitola naší udatnosti. Když totiž britské velení 

zjistilo, že už nemá rezervy, vydalo rozkaz: ,,Zavolejte Poláky a Čechoslováky‘‘. A našich 88 stíhačů se v Bitvě vyznamenalo 

sestřelem 40 a půl letounů nepřítele, plus 11 pravděpodobných a šest poškozených. Náš ,,host pilot‘‘ v polské slavné 303 peruti 

(nejlepší peruti celé Bitvy) jich sám sestřelil 17.  

     Hitler to koncem října 1940 vzdal, ale válka pokračovala. Vznikly další naše perutě a půlperutě a na konci války už těch 

sestřelů měly na kontě 204, plus 69 a 5/6 pravděpodobných a 131 a 5/7 poškozených a šest střel V-1. Naši bombarďáci 311. čs. 

perutě pak shodili 94.000 bomb a zaútočili na více než 70 ponorek Kriegsmarine, plus povrchová plavidla, včetně slavného 

potopení lodi Altesrufer s důležitým nákladem wolframu.... A to jsme vynechali vojáky naší obrněné brigády gen. Lišky... 

     Připomínáme to všechno každý rok, už i proto, že ta nejmladší generace, včetně té britské, musí být informována o našich 

vynikajících zásluhách. Třeba, aby věděla, že ,,bez Poláků a Čechoslováků‘‘, jak připomněl kdysi maršál Dowding, ,,by bývalo 

velmi těžké Bitvu vitězně dobojovat‘‘. Dnes, kdy se už zdá, že vítězíme společně i nad zhoubou koronaviru a těšíme se na 

obnovenou ,,normalitu‘‘ se mnozí starší lidé cítí jako po vítězné válce. Není ještě zcela vyhráno, ale... /jn/                                                                                             

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

Londýnský Velehrad začal školní rok tradiční 
českou svatováclavskou mší 
Londýnský Velehrad zahájil poprázdninovou sezonu tradiční 
českou mší, ještě na Zoomu z Říma (jak zdůraznil otec Tomáš 
Roule, z kapličky, kdysi užívané kardinálem Beranem – viz 
foto). V promluvě během svatováclavsky laděné mše pak  
zdůraznil, jak by mělo být pro křesťany důležité následovat sv. 

Václava co do tolerance a nevynášení uspěchaných soudů nad  
lidmi. Po evangeliu, kdy apoštol Jan přichází pohoršen, že kdosi                                     Záběry ze zoomové 
,,a ne jeden z nás -- nechodí s námi‘‘ a káže jakoby ve jménu                                         velehradské mše;  
Ježíše, zněla odpověď zhruba ,,tak ho nech -- po tom všem, co                                       naši diplomaté před 
povídá, nás nebude určitě pomlouvat‘‘. V duchu Poláčkovy                                           Westminster Abbey 

známé knihy Bylo nás pět, ze které otec Tomáš přečetl úryvek,                                       po vzpomínce na 
bylo jasné, o co by mělo křesťanům jít. Ano, kdo není proti nám,                                     Bitvu o Británii; ve   
je s námi a máme mnoho spojenců, kterým se nesmíme uzavírat                                     vzduchu také bojovali                                                                                                                                                                                                  

a nedávat tak pohoršení -- a nabídnout onu sklenici vody – což                                       naši bombardéři z čs. 

bohužel mnozí z nás nečiní. Mít smířené srdce a nedívat se na                                       311. perutě, o které se  
vše černobíle, je příkazem dne, dodal otec Tomáš a s našim                                          koná výstava v Muzeu 
patronem si třeba připomenout, že zralá víra nevidí útok jako                                        policie v Praze (foto 
ohrožení, neb všichni hledáme pravdu. Po mši se opět rozběhla                                      Roman Brázdil) 

debata a někteří si pochvalovali Havlovo Largo Desolato, dílo  
anglické komunity Barnesu na Velehradě o den dříve... 
 

Básnická sbírka Bludný kořen na výstavě...  
Básnické sbírce Bludný kořen krajanky Jitky Pšurné-Lancaster 
se dostalo pocty v londýnské Saatchi Galery. Je tam vystavována 
v rámci The Open Age Exhibition děl starších tvůrců, spolu se  
čtyřmi listy jejích ručně psaných básní až do ,,Stříbrné neděle‘‘ 
3. října, uznávající přínos starších osob společnosti. Detaily na  

https://www.saatchigallery.com/visit. Ještě připomínáme, že knihu 

básní je možné koupit na www.stahujknihy.cz 
 

BCSA: O covidu a rómské osadě na východě 
Slovenska se Simonou Marcinkovou 
S učitelkou základní školy v rómské osadě Rokycany nedaleko  
Prešova, tentokrát zorganizovala debatu londýnská BCSA. Je  
dobré připomenout, že Simona Marcinková může srovnávat: 
absolventka dvou univerzit, která žila a studovala v Belgii,  
Francii, v uprchlickém táboře v Iráku a v Portugalsku a hovoří  
třemi jazyky, nyní učí rómské děti mluvit slovensky a také  
některé civilizační úkony, jako splachování toalet. Vybrala si to  
sama a přes potíže se jí daří dosahovat cílů, které si předsevzala, 
i když rodiče dětem nepomáhají pro negramotnost s úkoly a  
kvůli chudobě je ani pořádně nešatí. Navíc, místní úřady nevěří  
v její úspěchy. Škole se díky Simoně podařilo překonat covid a  
nyní též díky grantu BCSA může dál věřit v budoucnost. Velmi 
poučný podvečer! Mezitím zahrál v Bohemia House písničkář  
Slávek Janoušek. Škoda, že informace přišla pozdě... 
 

Diplomaté reprezentovali ČR na vzpomínkové bohoslužbě ve Westminster Abbey 
19. září si ve Westminster Abbey připomněli Britové výročí vítězného ukončení letecké Bitvy o Británii, které se 
oficiálně slaví 31. října, kdy Hitler vzdal získání vzdušné převahy nad ostrovy. Vzpomínky se zúčastnil i princ Charles 
s chotí a premiér Boris Johnson a také naši diplomaté, Chargé ďaffaires Aleš Opatrný a vojenský přidělenec generál 

Vratislav Beran (foto). Podobná vzpomínka se uskutečnila i na letišti Biggin Hill v Kentu, kde naši letci také sloužili. 

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

             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) 
 

          Pozdní písemné přihlášky zkuste ještě zaslat tajemnici paní Bronislavě Vackové na adresu vackovab@senat.cz  

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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Budeme vzpomínat našich zemřelých v říjnu  
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                                             Hřbitov ve                                           
odchodu fyzika a ekonoma dr. Pavla Pinkavy, syna naší aktivní                                          Stranraeru; 
dr. Evy Pinkavové. Dále pak si připomeneme úmrtí velitele čs.                                            na hřbitově v 
letectva v Británii, Air Marshalla Karla Janouška KCB. (Když                                            Dumfries: farář 
jsem jej se strýcem po propuštění z komunistického koncentráku                                        Štěpán Janča 
uranových dolů v Jáchymově potkal někdy v šedesátých letech,  pomáhá s 
zvedl nohavice a ukázal nohy fialové od záření) (27.10.1971).                                             údržbou hrobu 

Vzpomeneme také plk. Rudolfa Čapka, velitele jednoho z tanků                                          a radost z gólu 
První čs. obrněné brigády od Dunkirku (24.10. 2017) a známé                                            na utkání 
psycholožky Dr. Zdeny Labounkové (29.10.2017) a nakonec i                                            ČR - Skotsko 

S/Ldr, generála Marcela Ludikara z čs. 311. bombardovací                                              v Glasgow 

perutě (podílel se na potopení lodi Altesrufer)(31.10. 2003). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Projekt ,,Never Forgotten‘‘  
Projekt ,,Never Forgotten‘‘ velvyslance ČR Libora Sečky,  
cesty po hrobech našich hrdinů, pokračoval už poslední  
cestou na severovýchod od Londýna. 
 

Etapa č.18 – Jižní Skotsko a severní Anglie (14.- 16. června)                                                               
Závěrečná etapa určitě patří k těm nejbarevnějším. V průběhu  
třídenního putování jsme nasbírali spoustu zážitků, otiskli do  
paměti mnoho jedinečných obrazů, poznali odloučené krásné  
kouty Británie a hlavně pocítili radost z nových setkání. V autě  
jsme strávili celkem šestnáct hodin a urazili 1180 kilometrů. Vše  
ale začalo fotbalem, ostatně jako mnoho jiných věcí v letošním  
roce. Do skotské metropole Glasgow jsme se vypravili s kolegou Michalem v pondělí ráno vlakem. Naším cílem byl 
stadion Hampden Park a úvodní zápas skupiny D Mistrovství Evropy, známého jako Euro2020, mezi českou 
reprezentaci a domácími Skoty. Dlužno dodat, že sportovní klání bylo zasazeno do kontextu trvajícího česko-skotského 
napětí vyvolaného v březnu aférou kolem obránce Slávie Ondřeje Kúdely a jeho domnělého rasistického útoku proti 
útočníkovi Rangers Glenu Kamarovi. Chvílemi to vypadalo, že jsme se Skotskem ve válce. Úkol tedy zněl zcela jasně: 
potvrdit mír. A to se, myslím, beze zbytku podařilo. Nejenom díky mému rozhovoru s elegantní skotskou ministryní 
pro kulturu, Evropu a zahraniční rozvoj, Jenny Gilruth, ale především díky vynikajícímu výkonu našeho týmu. Ten po 
zásluze vyhrál 2:0, když utkání ozdobil Patrik Schick nádherným gólem téměř z poloviny hřiště. Znovu se ukázalo, že 
nejlepší cestou k míru a smíru je přesvědčit kvalitou a pokud možno zvítězit. 
    V podvečer jsme zamířili k jihu. Naši skupinu doplnil řidič Lukáš a přítel Marek Němec z Manchesteru. Zastavili 
jsme se v Ayru a poklonili se památce rotného Jaroslava Kučery, abychom pak silnicí podél západního pobřeží 
pokračovali až do Stranraeru. Město původně sloužilo jako spojovací přístav pro trajektovou přepravu do Belfastu. 
Tuto funkci však ztratilo před deseti roky a s ní možná i naděje na aktivnější život. Pustými ulicemi se proháněl syrový 
vítr ze zálivu, najít otevřenou restauraci se zdálo skoro nemožné. Nakonec jsme sice uspěli, ale byli jsme rádi, že 

v tomto neveselém místě nemusíme strávit více než jednu noc. Ráno jsme na místní hřbitově uctili památku třech 
našich leteckých kadetů. Olověné nebe viselo hodně nízko a chvílemi se rozpouštělo ve studeném moři. Pochmurnou 
atmosféru nerozbil ani všudy přítomný chechot racků. Spěchali jsme pryč. Na vesnickém hřbitůvku v Kirkinneru jsme 
mezi náhrobky kanadského a australského pilotů našli hrob nadporučíka Václava Jelínka, který zahynul při výcviku 

pro letecké navigátory, když jeho letoun narazil v noci do skály. Položili jsme růži a vzpomínali.           >>>>>>>                                                                                                                                                                                                                     

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

BCSA - British, Czech and Slovak Association pozýva srdečne krajanov na zoomovú prednášku 
 

     Daniela Majera, Brita na študijnom pobyte v Brne: CZECH PROTEST MUSIC 
 

                                 27. októbra 2021 o 18 hodine 
                           

                         Kódy ( Meeting ID a Password) na BCSA website (https://www.bcsa.co.uk) 

  Zve krajany srdečně také na večer Get Together 13. října od 19 do 22 hod. v restauraci Bohemia House, 74 West End Lane, NW6     
 

*************************************************** 
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Projekt ,,Never Forgotten‘‘ (pokračování ze str.3)                                                                                    

    Městečko Castle Douglas nás mile překvapilo. Nejenom  
útulnou „bio-pekárnou“ Krusta Země, kde jsme se  
občerstvili dobrou kávou, ale hlavně svým dobytčím trhem.  
K jeho objevení nám dopomohla náhoda: nejdříve jsme  
spatřili zajímavou kruhovou budovu a poté uslyšeli hlasy  
uvnitř. Vydali jsme se na průzkum. Zjistili jsme, že zde  
probíhá aukce ovcí. Samotný proces se však podobal více  
divadelnímu či cirkusovému vystoupení než obchodu. Do  
kruhové ohrady vbíhaly jednou stranou skupinky ovcí,  
chvíli se zdržely, než muž za zvýšeným pultíkem postupně  
vyzpíval jejich ceny, aby druhou stranou vyběhly.                                                    Hrob seržanta Bohumila 
Představení mělo tempo a rytmus. Nerozuměli jsme úplně                                            Votruby v Sillothu na 
všemu, co se na scéně odehrávalo, ale byli jsme okouzleni                                            konci projektu; s Veronikou 
spádem věcí. Ředitel aukce Bruce Walton, s nímž jsme                                               McLeod, potenciální hon. 

našli něco jako shůry dané samozřejmé porozumění, mi                                              konzulkou ve Skotsku 
později vysvětlil, že jde o nejstarší „dobytčí kruhový trh“                                              na hřbitově v Galashiels 

(ring market) v Británii. V165-leté nepřerušené tradici se tu                                          a zastávka na návštěvu 
pravidelně v pondělí konají trhy se skotem a v úterý s                                                 u Lady Mileny 

ovcemi. Měli jsme štěstí, že jsme se tohoto autentického                                              Grenfell-Baines v 

podniku mohli zúčastnit. Ovce nás poté provázely všude.                                             Prestonu na cestě 

Na sytě zelených svazích hornaté krajiny kolem skotsko –                                            zpět na jih 
anglické hranice z dálky připomínaly hrsti rozsypaných  
bílých fazolí. V Dumfries na hřbitově Troqueer nás očekával sympatický farář Českobratrské církve evangelické, 
Štěpán Janča, který na základě dohody se Skotskou církví nyní působí v nedalekém Lockerbie. Vyprávěl nám o životě 
a strastech zdejších farmářů, kterým se stal na dva roky duchovním otcem. Možností uctít společně s námi památku 
dvou československých letců – četaře Karla Šimona a rotmistra Františka Dostála – byl nadšen. Zvláštností je, že 
z druhé strany náhrobků našich vojáků jsou umístěny kameny Němce Matthiase Schrodera a Itala Maffea 
Bonomelliho. Vypadá to, že se vzájemně podpírají. Vítězové a poražení z války v konečném symbolickém objetí na 
malém skotském hřbitově. Nevím, zda tato kompozice vznikla úmyslně, nicméně její vzkaz je velmi silný. 
    Dobrosrdečný farář Janča s námi umístil rudou růži ještě ke hrobům poručíka Aloise Sedláčka a četaře Františka 
Schejbala na katolickém hřbitově St Andrew´s v Dumfries a četaře Karla Pošvy na hřbitově v Annanu. Všichni 
jmenovaní letci zahynuli v důsledků nehod či chyb při výcviku a trvalo různě dlouhou dobu, než moře vydalo jejich 
těla. Jména těch, kteří zůstali nezvěstní, jsou vyryta na stěnách Památníku Královského letectva v Runnymede. 
V Galashiels, vzdáleném od Edinburghu asi hodinu cesty směrem jihovýchodním a naší poslední skotské zastávce, 
jsme se setkali s Veronikou MacLeod, kandidátkou na novou honorární konzulku ČR ve Skotsku a jejím 
podporovatelem, panem Denhamem Matherem. Ve zvlněném a stromy bohatě pokrytém terénu hřbitova jsme v jeho 
vzdálenější části neomylně rozpoznali typické tvary čtyř československých válečných hrobů. Jsou v nich pochovány 
ostatky pěti příslušníků naší obrněné brigády. Na okraji hřbitova se v náporu větru divoce vzdouvala skotská vlajka, 
jakoby chtěla ubránit klid všech, kteří pod ní na věky odpočívají. Skotsko–anglickou hranici v mělkém průsmyku 
Carter Bar jsme překročili, když se slunce naklánělo k obzoru. Přespali jsme spokojeni ve vlídném městečku Rothbury. 
    Na Chevingtonském hřbitově, ležícím u malé vesnice Hadston na východním pobřeží Anglie severně od Newcastlu, 
se k nám v brzkém ránu přidal bývalý britský vojenský přidělenec v Praze, plukovník Andrew Shepherd. Společně jsme 

se poklonili památce dvou našich pilotů – četaře Ladislava Kocourka a četaře Václava Šindeláře. Nehledě na to, že náš 
nový anglický přítel už státní službu opustil a příležitostně pracuje jako dobrovolník v blízké věznici, zájem o dění 
v České republice neztratil. Debata byla zajímavá a nebýt náročného časového rozvrhu před námi, byla by asi dlouhá. 
Posnídali jsme vydatně v Morpethu v baru, kterému kvůli svéráznému majiteli už asi nebudeme nikdy říkat jinak než 
„U Křiklouna“ a pokračovali směrem na Carlisle. Povinnost zpravodaje mi velí uvést, že kolega Michal se v autě po 
telefonu zúčastnil kvízu se známým zpěvákem, Jamesem Arthurem, pořádaného rádiem Heart před zápasem Anglie - 
ČR. Nevyhrál, ale získal ostruhy. Vyhraje příště. Na hřbitově Dalston Road v Carlisle, který vytváří dojem pečlivě 
udržované francouzské zahrady, nás mimo jiné zaujalo jméno našeho vojáka: rotný Boris Zeman. Náhoda tomu chtěla, 
že v sobě dnes spojuje části jmen osobností důležitých v britské i české politice.     
    Dlouhou pouť po válečných hrobech československých vojáků v Británii jsme završili v Sillothu, malém 
přímořském středisku na okraji zálivu Solway Firth. Hrob rotmistra Bohumila Votruby je 311. a posledním v našem 
pořadí. Číslo se symbolicky shoduje s číslem slavné 311. bombardovací perutě. Z dochovaných záznamů ale vyplývá, 
že pilot byl přidělen k 312. peruti a zemřel při cvičném letu, když se mu po nouzovém opuštění letounu neotevřel 
padák. Chvíli jsme ještě debatovali o tragických zauzleních válečných osudů, abychom se pak s pocitem naplněné 

mise vydali zpátky k londýnskému domovu. Ještě před tím jsme ale zastavili v Prestonu, protože energická dáma a 
úžasná vlastenka, Lady Milena Grenfell-Baines, by nám nikdy neodpustila, že jsme jen tak projeli kolem. Setkání to 
bylo po dlouhém „covidovém“ odloučení nesmírně vřelé a dojemné. Přišla řada českých a britských hostů z města a 
okolí a z improvizované zastávky se stala decentní slavnost. Ostatně jako vždycky, když jsem se s Lady Milenou setkal.                                                                                           
V Londýně, 21. června 2021                                                                             Libor Sečka 

********************************************* 
           Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU pozývá krajanov na zoomovú prednášku 
   Jonathana Grestyho o jeho v Bratislave po slovensky vydanej knihe Cudzincov kabát  
        o vzťahoch Slovákov k cudzincom a o jeho vzťahu k Slovensku, kde žije. Bude hovoriť po slovensky  
 

16. októbra o 18tej na Zoom                   Meeting ID a Password na website SVU (https://www.svu2000.org/london) 

********************************************* 
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DUCHOVNÉ SLOVO 

Takýchto prorokov potrebuje Slovensko...  
Z príhovora pápeža Františka na mši v Šaštíne 
 

Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru na  
cukor, ktorý osladzuje život. To nesmieme. Ježiš je  
znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby  
priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota  
dostala na svetlo a musela ustúpiť. Preto proti nemu  
temnoty stále bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu,  
vstane z mŕtvych; kto ho odmieta, uzatvára sa do tmy a  
je príčinou vlastnej skazy. Svojim učeníkom Ježiš  
vysvetlil, že nepriniesol pokoj na svet, ale meč (porov.  
Mt 10,34): totiž jeho Slovo je ako dvojsečný meč; vniká    Mša v Šaštíne, bola jednom zo 4 podujatí návštevy pápeža Františka na Slovensku  

do našich životov, oddeľuje svetlo od temnoty a vyzýva    v dňoch 12. do 15. septembra (Bratislava, Prešov, Košice a Šaštín). Pápež mal  
nás si vybrať si: hovorí: „Vyber si!“ Pred Ježišom nik      šesť príhovorov a dve homílie a jakým smerom se napredoval sa dá teraz vypočuť v  

nemôže zostať vlažný alebo „sedieť naraz na dvoch        podcastoch televizie Lux o koreňoch viery a my tu prinášáme malú inšpiráciu... 
stoličkách“. Nie, to sa nedá. Prijať ho znamená súhlasiť  
s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modly, vnuknutia zla, a aby sa pre mňa stal vzkriesením, lebo On ma dvíha, 
podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať. Vždy znova ma dvíha. 
      A práve takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Vás, biskupov prorokov, ktorí majú ísť touto cestou. 

Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, „ktorému budú odporovať“, 

kresťanmi, ktorí vedia svojím životom ukázať krásu Evanjelia, ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg, kde sú odlišné postoje, 
ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a 
solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde 
sa uplatňuje logika smrti.                                                           (Plný text v dokumentoch kbs.sk) 
 

UPOZORNĚNÍ   
Připomínáme všem krajanům, registrovaným volit v českých parlamentních volbách 8. a 9. října na 

velvyslanectví ČR v Londýně, aby nezapomněli tohoto důležitého občanského práva využít, ať už volí tak 

či onak, neboť tak mohou ovlivnit chod událostí ve vlasti! Podrobnosti na https://www.mzv.cz/london  
 

DOPIS Z PRAHY:  
Parlamentní volby 
Chci předem upozornit, že zde píšu podepsaný dopis, proto si myslím, že (v mezích slušnosti) můžu psát co chci. Je tu 

ovšem ještě pojistka: pan šéfredaktor to taky nemusí publikovat. To jsem chtěl předeslat, než začnu psát: v tomto 

případě o parlamentních volbách, které budou v naší zemi v říjnu. 

    Strávil jsem nějaký čas hledáním co nám různé strany a koalice nabízejí, tedy toho, co se dá najít na Netu a jinde. 

Přiznám, že “od přírody” nemám rád komunisty a jim podobné, a ani “bývalí” komunisté mi k srdci nepřirostli. Také 

jsem “volil” jednou před osmdesátým devátým rokem; z toho hlediska tedy vím o čem mluvím (píšu). 

    Koncem minulého měsíce (září) jsem si přečetl projev pana profesora Fialy. Dospěl jsem k názoru, že s jeho plány 

může souhlasit většina slušných lidí a že - jestli jeho koalice (SPOLU) plní svoje sliby - pak bych si přál, aby 

sestavovali příští vládu České Republiky. Snad bychom se pak mohli trochu vrátit do doby na konci roku 

devětaosmdesátého. 

    Pan profesor Fiala mi někdy připadá příliš slušný na politický boj, ale bylo by na čase, aby do toho šli taky 

slušňáci. Rozhodně ti všehoschpní nám moc neprospěli. Pět bodů, na kterých stojí program koalice SPOLU  (konec 

zadlužování - prozápadní orientace - modernizace státní správy - bytová výstavba - vzdělávání mladé generace) se mi 

zamlouvá a nemám proti nim námitek. 

Současná vláda - se starým komunistou v čele a s podporou a z milosti mstivého prezidenta - se mi jeví jako strašná a 

nechápu, proč nachází podporu u dosti velké části obyvatel. 

    Zdá se mi někdy, že jsme se vrátili do doby před osmdesátým devátým. (Ne - bohudíky - co se týče metody voleb.) 

    Rozumím, že podle zákonů statistiky polovina populace má IQ nižší než průměrný. Na druhé straně si nemyslím, že 

na to, aby člověk odhadl, kam asi může vést vláda našich současných vůdců, potřebuje být nějak zvlášť chytrý. 

    Ještě vás prosím, abyste se nadcházejících voleb zúčastnili - i v Londýně na vyslanectví je to možné. 

    O to, že i starý Honza Krátký přispěje svojí troškou do mlýna, o to se obávat nemusíte. 

                                                                                     Srdečně zdraví Honza Krátký 

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

 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 Stáně na ludmilastane@gmail.com  
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*************************************************** 
ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE           

o  Průměrný počet nově nakažených covidem v ČR ( k 26.9.) mírně opět stoupl. Zhruba na 30 nově nakažených na 
100.000 občanů denně, což znamená celkem 250 denně v celé ČR a 169 osob v nemocnicích. Počet plně očkovaných 
se blíží 57 procentům všech občanů.  o   Nové předvolební průzkumy hlásí oslabení ANO premiéra Babiše na 24,5 

procenta hlasů, zatímco koalice SPOLU zvýšila pošet na 23 procenta. Třetí by se umístila koalice Pirátů a STAN s 20 
procenty. Okamurova SPD by získala 11,5 procent hlasů a KSČM kolem pěti procent, takže by jí hrozilo vypadnutí ze 
sněmovny. Tam by se nedostala ani ČSSD se 4,5 procenty, ani Přísaha se 4 procenty, hlásila agentura Kantar.  o    

Prezidentka SR Zuzana Čaputová diskutovala s premiérom Eduardom Hegerom o situácii v bezpečnostněj sfére aj o 
vývoji pandémie. Heger je vraj pripravený na všetky eventuality v zájme stability Slovenska. Čaputová sa má stretnúť  

aj s predsedom opozičného Smeru Ficom, s predsedom parlamentu a hnutia Sme rodina Kollárom a vôdcom Hlasu 

Pelegrinim   O   Prezident ČR Miloš Zeman opustil po delším pobytu nemocnici a ujal se opět úřadu  O  Bývalý 
trnavský arcibiskup Róbert Bezák slúžil v Šaštíne omšu s pápežom Františkom, ako jeden z koncelebrantov a to sa 

vraj rovná jeho dalšej rehabilitacii  o  Dva vzácné nálezy středověkých mincí se podařily na Moravě. Prvním byl 
hliněný hrneček plný pražských stříbrných grošů ze 14. století (celkem 374 mincí a tři další spečené) a nalezli jej u 
obce Ústí, blízko Vsetína. Druhý nález 392 pražských stříbrných grošů a 27 haléřů markraběho Jošta, vše opět ve 
hliněném džbánku, se podařil houbařům v lese u hradu Lukova. Jošt (1351 – 1411) byl synem mladšího bratra císaře 
Karla IV, kurfirštem a před smrtí i rok římským králem. Je pochován v Brně.  o  Na Slovensku je teraz 121 nových 
prípadov covidu a ,,zelený‘‘ okres zostavá už iba jeden, Dunajská Streda. Vo vážnej bordovej fáze sú okresy Bardejov, 
Stará Ľubovňa, Krupina, Rožňava a Skalica a zvyšok je v oranžovej fáze. Občania majú možnosť bezplatných PCR 
testov.  O   Archeologové dál zkoumají velmi vzácný nález trosek skříňky, nyní datované radiokarbonově do let 1290 – 
1394, ve které se nachází ztrouchnivělé zbytky malé skříňky z období let 260 – 416 s plochým plechovým zlatým 

křížem s vytepanými literami ,,IR‘‘ (Iesus Rex). Uvnitř byla nalezena odseknutá část železného hřebu s vyseknutým a 
zlatem zalitým křížkem. Poklad nedozírné ceny, pokud jde o Konstatinem (Helenou) po r. 300 nalezené zbytky Kristova 
kříže, byl nalezen v těžko dostupné šachtě klášterního kostela sv. Jiljí, kam mohl být opatem ukrytý před Husity. 

**************************************************   
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          sa opäť konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe a                
Obnovení bude ještě po pandemii oznámeno !                    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 

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