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Prázdniny plné vzpomínek i obav... 
Červenec a srpen vždy přinášejí celou řadu radostných i smutných 
vzpomínek z naší dávné i novodobé historie a je důležité na ně 
nezapomínat. Je tu 5. a 6. červenec – příchod sv. Cyrila a Metoděje  

na Moravu v roce 863 a mučednická smrt Mistra Jana Husa v  
Kostnici roku 1415, či srpnová okupace Československa v roce  
1968, nebo předtím Slovenské národní povstání roku 1944. A když 
je řeč o válečných letech, je tu také evakuace našich vojáků a letců  
z Francie a vznik našich prvních leteckých pluků/perutí RAF v létě  
1940 za Bitvy o Británii. Z našich londýnských výročí je tu navždy 
červnové výročí narozenin bývalého dlouholetého vůdce naší  
komunity, Otce Jana Langa S.J., slavené vždy v létě na Velehradě. 
    Ano, je toho opravdu hodně a je to nutné připomínat zejména 
naší nejmladší krajanské generaci, neb naše mezníky jsou také        21. srpen 1968 před čs. rozhlasem v Praze na Vinohradské třídě... 

důležité pro moderní historii Británie – nemluvě o pocitu ,,byli jsme  
u toho‘‘. O účasti našich letců v Bitvě o Británii napsal třeba první britský velitel naší 310.stíhací perutě G/Cpt 
Douglas Blackwood: ,,Sám jsem si naprosto jistý tím, že kdyby Čechoslováci a Poláci nepomohli Royal Air Force, 
nevyhráli bychom Bitvu o Británii.‘‘ 
    Od slavné historie, k obav plnému dnešku. Ano, jde o Ukrajinu a pro nás, s tzv. ,,normalizací‘‘ po invazi v srpnu 
1968, je poměrně jednoduché představit si, jak by vše vypadalo po tamním případném vítězství Ruska. Přitom nejde 
vůbec o Rusy jako národ, ale o totalitarní režim, který z nich už kdysi dávno – a bohužel jen s nemnohými výjimkami -

- udělal nemyslící orwelovské otroky postrašené násilím a s mozky vymytými propagandou, mnohem efektivnější, než 
kdy doufal nastolit Josef Goebbels v nacistickém Německu. Od něj se určitě učili Stalin a Berja a třeba i nyní Patrušev, 
Peskov, Medvěděv či sám Putin. Vždyť Goebbelsovo: ,,Nebylo by nemožné dokázat s dostatečně častým opakováním a 
psychologickým porozuměním lidu, kterého se to týká, že ve skutečnosti je čtverec kruhem. Jsou to pouhá slova a ta 
mohou být tvarována, až přikryjí a zamaskují ideje.‘‘ Nebo, třeba ještě výstižnější: ,,Propaganda, která vede k úspěchu, 
je dobrá, ale ta, co nedokáže dosáhnout očekávaný úspěch, je špatná. Není účelem propagandy být inteligentní, jejím 
úkolem je vést k úspěchu.‘‘ To je přece, co nyní v praxi provádí ruský totalitní režim – viz třeba onen stadion,  zaplněný 
mládežnickou rally, či vysílání ruské televize. Jedna totalita se ochotně učí od druhé – a komu se to nelíbí, dostane 
patnáct let vězení… Vždyť termíny jako: ,,žádná Ukrajina neexistuje; speciální operace; my nestřílíme na civilní 
objekty; naším cílem je zničit ukrajinské fašisty; naše operace je úspěšná; atd, pocházejí z téže dílny. A co se týče oné 
naivity, že pár telefonátů povede k dohodě, Hitlerovi také nikdo nevolal, nikdo se nebál, že jej vítězství spojenců poníží. 
      Takže, svět je nyní na křižovatce: buď se nějak domluví s Moskvou a ta bude po krátkém čase a doplnění arzenálů 
pokračovat dál v imperiálních výbojích a zahrnování stále dalších kousků zemí různých částí Evropy a Asie do Svaté 
ruské říše. Poinvazní rusifikací, pokud to půjde (Pobaltí), nebo anihilací, či vystěhováním původních etnik (viz Krymští 
Tataři, Kalmykové a podobně). A podle Medvěděva to bude pokračovat směrem k Portugalsku. Gulagů lze vždy a všude 
dostavět, kolik jen bude ,,zapotřebí‘‘ (viz Mírov, Jáchymov a podobně). Nebo musí Evropa i ostatní svět utáhnout 

opasky, pomáhat Ukrajině a vyzbrojit své armády, aby odstrašení nabylo významu, který kdysi mělo. Politologické 
teorie hovoří o implozi totalitních režimů revolucemi, pokud jsou v úzkých. Pokud tedy nebude odstraněna ona mafie 
moci a peněz chtivých gangsterů s nacistickou propagandou – tedy pokud se nezačne rýsovat ukrajinské vítězství ve 
smyslu vytlačení ruských vojsk za hranice -- nelze čekat nápravu. Rychlé to nebude a sama smrt Putina, či sebevraždy 
(jako Goebbels) nic nevyřeší – dědiců má Putin i jeho režim bohužel více než dost a jen revoluce po porážce je odstraní. 
     V Londýně nás čeká také dost práce a otázkou zůstává, jak zapojit více mladých do činnosti komunity – i když 
třeba Okénku se to zjevně daří -- a jaký atraktivní program ve spolupráci s mladou generací pro komunitu vytvořit. 
Tradice plus současnost, tedy výročí, svátky, posvícení, ale také koncerty, přednášky, školní pásma žáků pro 
komunitu (viz třeba zpěv škol v Brookwoodu), či tance atd. Něco se nám už daří, takže po prázdninách do toho! /jn/  

***************************************************  
                                             Správní rada londýnského Velehradu přeje všem krajanům  

                        krásné prázdniny, plné odpočinku a radosti z přírody! 

        Uvidíme se zas v září, kdy se aktivity na londýnském Velehradě opět naplno rozjedou... 
                               

                              Velehrad, 39 Lonsdale rd, Barnes, SW13 9JP  --  Info: ludmilastane@gmail.com  
                     

           (Přednáška Josefa Pazderky, dříve ČT, nyní šefredaktor portálu aktuálně.cz, musela být odložena kvůli železniční stávce) 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Okénko hlásí úspěch akce na pomoc Ukrajině a 
nyní přichází s festivalem současné literatury 
Česká a slovenská škola Okénko v Londýně hlasí, že spolu s  
umělkyněmi Lucií Húskovou a Terezou Buškovou vybrali v aukci 
výstavy České a slovenské umění pro Ukrajinu na konci května  
celých 8124 liber, k čemuž je jim opravdu potřeba blahopřát!!!  
Jak celá akce probíhala, asi nejlépe vysvětlí Jana Nahodilová z 
Okénka: 
,,Výtěžek bude věnován dvěma charitativním organizacím na  
pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině, se kterými  
spolupracujeme. Paní Camila Garbutt z nevládní organizace                                                                          
Člověk v tísni převzala symbolický šek pro jejich fond SOS                                                                         Ještě z 
Ukrajina. Paní Natalia Fryz a paní Ludmila Čiževská (přes                                                                          koncertu 
videolink) z komunitní organizace Český  národní výbor Ukrajiny                                                               na                                                                                                                                                                                                                                                                         

hovořily o strádání českých Ukrajinců a převzaly symbolický šek                                                               Svatojánské; 
na jejich práci. Akce se zúčastnila také paní Olesya                                                                                   Sokol v 
Khromeychuk z Ukrajinského institutu v Londýně a poděkovala                                                                Brookwoodu 
všem za podporu Ukrajině. Prodalo se 129 uměleckých děl a 13                                                                 a města z 

publikací od 25 předních českých a slovenských umělců a také                                                                 dílny umělců 

od 20 dětí a účastníků výtvarných workshopů Okénka. Přes 100                                                               Böhma a Franty 

lidí se zúčastnilo dražby online před výstavou i během výstavy.                                                                                                                                                    
Výstavu 22. května navštívilo na 200 lidí a bohatý program pro  
děti i dospělé bavil až do pozdních hodin. Čtyři umělci připravili  
dílny pro děti i dospělé zájemce: 
- Ilustrátor slavných anglických čítanek Biff, Chip a Kipper  
českého původu Alex Brychta ukázal dětem, jak ilustrace tvoří. 
- Ilustrátor, grafik a autor knihy Alfabeta Patrik Antczak vytvořil 
 s dětmi vlastní design z papíru. 
- Malířka Zuzana Lukáčová vedla děti při kreslení luk a  
květin. 
- Sochařka a keramička Šárka Radová pomáhala dětem  
navrhovat sochy. 
    Všichni návštěvníci výstavy měli skvělou příležitost setkat se 
s některými umělci, kteří svá 
díla darovali, kromě Patrika Antczaka, Alexe Brychty, Zuzany  
Lukáčové a Šárky 
Radové zde byli také malíř Marek Dutka, ilustrátorka Veruška  
Bobeková, kurátorka 
moderního umění ze Slovenské národní galerie Katarína  
Bajcurová a spoluorganizátorky 
akce, výtvarnice Lucia Húsková a Tereza Bušková. Všichni se  
také zapojili do debaty o roli umělce a stavu českého a  
slovenského umění, zejména ilustrace.  
    Přítomno bylo mnoho dětí a účastníků dílen, kteří také  
darovali své práce, někteří přijeli z takových dálek jako Dublin  

nebo Mnichov. 
    Velkým potěšením bylo také vystoupení předního českého  
jazzového pianisty Daniela Bulatkina a londýnského saxofonisty  
Toma Smithe na debutovém koncertu v Londýně z jejich  
připravovaného alba Drifter Days. Polovinu výtěžku ze svého alba 
také věnovali ukrajinskému fondu. 

    V neposlední řadě měla výtvarnice Tereza Bušková  
premiérovou projekci svého uměleckého filmu Hidden Mothers.‘‘ 
    Okénko děkuje všem zúčastněným a a nyní přichází s  
festivalem literatury od 30.6 do 7.7. (viz oznámení vpravo!) 
 

Červnová evakuace čs. vojsk z Francie v roce 
1940 připomenuta 
Zástupci MAFCSV a krajané si připomněli červnovou evakuaci 
našich vojsk z Francie v roce 1940. Jak známo, naši vojáci i  
letci se tam zúčastnili mnoha bojů a na konci kampaně čs. letci  
tvořili 12 procent francouzského letectva. Těžištěm oslav je  
tradičně zámecký park v Cholmondley nedaleko Stoke-on-Trent, 
kde byl zřízen první tábor našich vojáků. Letci pak byli většinou 
soustředěni na základně v Duxfordu, kde byly rychle ustaveny 
dvě první stíhací a jedna bombardovací pluky/perutě. Další 
Info: MAFCSV                                                                                                      
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https://london.czechcentres.cz/en/img/http/czechcentres.cz/london/events/VisualArt/bohm-franta-ctverecb.jpg/e0a9cb6e841b97a30ea742358e2f7fb5.jpg


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

Vzpomínka na Lidice po 80 letech...                                         Před prázdninami: učitelky české školičky na Velehradě a dole skupina žáků                                            
Velvyslanectví ČR připravilo vzpomínky na Operaci Anthropoid,  
tedy atentát na Říšského protektora Reinharda Heydricha  
27. května 1942. První byla v den výročí přednáška George  
Bearfielda o jeho knize The Last Parachutist a druhou  
17.června přednáška Gillian Halcrow ,,Special Operations  
Executive‘‘ s promítáním filmu Jiřího Sequence. Výročí Operace  
Anthropoid přináší také vzpomínky na vyhlazení Lidic 10. 6. 
Vzpomínka za účasti zástupců velvyslanectví se konala ve Stoke 
-on-Trent, kde sir Barnett Stross MP, člen zastupitelstva, 
zahájil akce na obnovu vesnice, nejdříve pomníčkem v místním 
novém růžovém sadu a po válce pak přímo na místě, kde Lidice  
stávaly. To přispělo také k dobrým vztahům mezi oběma            Před prázdninami: učitelky české školičky na Velehradě a dole skupina žáků 

zeměmi a radní Stross byl jmenován čestným občanem Lidic. 
 

Zajimavý film o dilematech totality                      
BCSA upozornila krajany na televizní film Servants, režiséra  
Ivana Ostrochovského na Film 4, odpoledne 15. června. Děj 
přenesl diváky do normalizačních 80.let, kdy dva novici v  
semináři, Michal a Juraj, odolávají tlaku komunistických  

úřadů a museji si zvolit další postup z hlediska morálky.  

Zajímavý film, natočený černobíle, což mu dodává autencity. 
Možná jej ještě bude možné někdy shlédnout.                                                 
 

Budeme vzpomínat na naše zemřelé během  
července a srpna                                                                                                                 
O prázdninách budeme po vzpomínkách na naše věrozvěsty  
sv. Cyrila a Metoděje (přišli na Moravu roku 863) a upálení  
Mistra Jana Husa (6.7.1415), opět vzpomínat na zemřelé naší  
komunity. Budou zas mezi nimi plk. Vladislav Halata z 311.  
československého bombardovacího pluku RAF (22.7.1988),  
plk. Alexander Hess, první velitel 310. čs. stíhacího pluku RAF 
 v Bitvě o Británii (10.8.1981). Dále známý londýnský spisovatel  
Jan Křesadlo, jehož dílo stále fascinuje (13.8.1995),  
pěvkyně a hudebnice Beryl Tučapská, žena londýnského  

skladatele Ant. Tučapského (14.8.2013), dále pak S/Ldr Karel 

 Kuttelwascher, náš nejlepší stíhač Druhé světové války v RAF 
 s 18 vítězstvími, který létal mimo jiné u 1.nočního stíhacího  
pluku, kde vedl československou letku (polovinu perutě) 
 (17.8.1959) a sgt. Jan Kaucký, náš další stíhač z Bitvy o  
Británii, zejména z bojů čs. stíhačů nad Londýnem v řadách  
310. čs. stíhací perutě RAF (23.8.1970). Z nejnovějších  
odchodů vzpomeneme veselého Pepíka Ocha (30.6.2021),  
jednoho z ex-ředitelů aukční síně Sotheby’s a kamaráda.  
 

České centrum zve na výstavku 
Čeští umělci David Böhm a Jiří Franta budou až do prosince  
vystavovat v galerii Vitrinka na velvyslanectví ČR i na plotě  
velvyslanectví své imaginární modely měst a komentují, že  
jim jde nejen o města jako místa sousedství, ale také  
přeplněného a roztříštěného světa, kde je nutné znovu zvážit  
základní ideje jako koncept národů, či žití na úkor budoucnosti.   
 

ZPRÁVY Z DOMOVA  

Múzeum obetí komunizmu v Košiciach jediné... 
Zatiaľ jediným mestem Slovenska, kde funguje múzeum obetí 

Komunismu, sú Košice a múzeum je súkromé... Patrí  
podnikateľovi Pavlu Hrícovi a pripomíná, že na Slovensku je do  
dneška známých 253 530 obetí komunizmu. Mnohí príšli Hrica  
podporiť v Deň pamiatky obetí komunizmu. Niektorí byli odvlečení 
do táborov nútených prác v Sovietskom zväze albo do Pomocných  
technických praporov PTP, kde boli ľudia týraní. Škoda, že  
slovenské orgány (či krajania) Hricovi z podporú niepomohú... 
 

PO UZÁVĚRCE:  We will never surrender... 
V prostorách velvyslanectví se 28.6. konalo zahájení  
vzpomínkové akce ,,We will never surrender‘‘ za účasti  
velvyslankyně ČR paní Marie Chatardové a vojenského zmocněnce gen. Vratislava Berana, rodin veteránů a hostí z ČR 
i Británie. Akce se konala u příležitosti Dne armády a podrobnosti přineseme příště.. 

*************************************************** 
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Gala Benefit Concert 
To celebrate the 25th Anniversary of the Emmy Destinn  
Foundation 
Under the auspices of HE Mrs. Marie Chatardová, Czech  
Ambassador to the UK 
 

St John’s Smith Square 
Sunday 23rd October 2022 
5pm     Ticket on sale from 18/7 
 

Featuring brilliant young artists, the winners of our biennial  
competition The Emmy Destinn  
Young Singers Awards performing arias by Janáček,  
Dvořák, Smetana, Mozart and Puccini 

  
Caroline Taylor                              Soprano 
Milly Forest                                    Soprano 
Juliet Lozano Rolong                     Soprano                            
Phillipa Boyle                                 Soprano                  
Marta Fontanals-Simmons            Mezzo-Soprano                
Sam Utley                                      Tenor                              
Mark Christian Bautista                 Tenor 
Michael Bracegirdle                      Tenor    
Kieran Rayner                               Baritone 

  

They will be accompanied by accomplished pianists Raya Kostova,  
Panaretos Kyriatzidis and Max Bilbe,  winners of the Lady  
Grenfell-Baines Accompanist’s Prize     
                                                                              
The concert will also feature talented Czech violinist Leona  
Gogolicynová, accompanied by Celebrated Pianist Anthony Hewitt  
and renowned Swedish trumpeter Magnus Johansson who performed  
at the inaugural EDF Concert in 1997 
 
The evening will be presented by voice-over actress and narrator 
 Veronika Hyks 

 
 

 



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

,,Delirium vševedúcnosti‘‘ (Napokon poučenie pre starších z cyklu pápeža o starobe)     
Kniha Kazateľ svojou iróniou demaskuje fatálne pokušenie akejsi všemocnosti  

poznania – „delírium vševedúcnosti“ –, ktoré vyvoláva bezmocnosť vôle.. 
Prázdnota zmyslu a síl, ktorú otvorilo toto poznanie, odmietajúce akúkoľvek etickú  
Zodpovednosť a akúkoľvek citovú väzbu k skutočnému dobru, nie je neškodná. Nielenže  
oberá o sily vôle k dobru, ale ide do protiútoku, otvára dvere agresivite síl zla. Sú to sily rozumu, ktorý sa zbláznil a stal 
sa cynickým v dôsledku preháňania ideológie. Táto demoralizácia nám berie chuť konať.     
      Domnelá „pravda“, ktorá sa obmedzuje na registrovanie sveta, registruje aj svoju ľahostajnosť k protikladom  
     Mnísi najstaršej kresťanskej tradície presne identifikovali túto chorobu duše, ktorá zrazu odhaľuje márnosť poznania 
bez viery a bez morálky, ilúziu pravdy bez spravodlivosti. Nazývali ju „acédia“. A tá je jedným z pokušení všetkých, aj 
starých ľudí, ale týka sa všetkých. Nie je to jednoducho lenivosť, je to viac. Nie je to jednoducho depresia, nie. Acédia je 
skôr podľahnutie takému poznávaniu sveta, v ktorom viac niet zanietenia pre spravodlivosť a pre dôsledné konanie. 
     Napokon, tento necitlivý a nezodpovedný rozum tiež odoberá zmysel a energiu poznaniu pravdy. Nie je náhoda, že 
práve naša doba je obdobím falošných správ, fake news, kolektívnych povier a pseudovedeckých právd. Je to kuriózne: 
v tejto kultúre znalosti, poznania všetkých vecí, aj presnosti poznania, sa rozšírili toľké bosoráctva, ale kultivované 
bosoráctva. Je to bosoráctvo s istou kultúrou, ale privádza ťa k životu v poverčivosti: na jednej strane s inteligenciou 
poznávania ísť veciam až celkom na koreň; na druhej strane sa duša, ktorá potrebuje niečo iné, vydáva cestou povier 
a končí v bosoráctvach.                                                 TK KBS / Preložila: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu 

ZPRÁVY Z DOMOVA  

Koaliční partner českých Pirátů má problémy 
STAN, tedy starostové a nezávislí mají nyní v ČR problémy, podobně jako Oľano na Slovensku. Jde o korupční případ 
ex-náměstka primátora Prahy Petra Hlubučka a podnikatele Michala Redla. Otázkou prý podle doyena české politiky 
Karla Schwarzenberga je – jelikož se v Praze znají všichni se všemi -- zda by vůdce Starostů Vít Rakušan měl odstoupit 
a kníže a čestný předseda TOP09 se domnívá, že nikoliv, pokud tedy není do ničeho zapleten. Šlo prý o systematické 
obsazování míst v pražském dopravním podniku, aby manažeři mohli mít vliv na výběrová řízení a dostávat of 
vítězných podniků úplatky. Redl, Hlubuček a podnikatelé Nemrah a Kos jsou nyní ve vazbě a kvůli kontaktům 
s Redlem rezignoval místopředseda STAN Petr Gazdík. Piráti si pak prý nejvíce hlídají, aby zůstali vůbec v politice. 
 

Čeští skauti sněmovali 
Na čtyři stovky skautských vůdců z celé ČR rokovalo v pražském Rudolfínu v polovině června  na 16. sněmu o 
současnosti a budoucnosti organizace, která slaví už 110 let existence a má 73 000 členů. Větší zapojení skautů do 
společnosti je údajně nyní nutné i pro fyzické i psychické zdraví a bezpečí dětí a základní morální a etická pravidla a je 
shrnuto ve dvou a půl stránkovém dokumentu konference.  V roce 2017 celosvětová organizace rozhodla, že 
k existujícím sedmi prvkům výchovy patři i ono zapojení do společnosti, tedy prospěšnost svému okolí. Skaut založil 
v roce 1907 Robert Baden Powell a u nás byl následován po čtyřech letech Antonínem Benjamínem Svojsíkem.  
Zhruba třetinu u nás tvoří děti do 12 let, třetina je mezi 11 a 15 a zbytek jsou dospělí vůdcové... Organizace je 
dobrovolnická, bez finančních odměn... Prosíme krajany, aby skauty podporovali, jak mohou! 
 

,,Zatiaľ neviem, nezaoberám sa tým...‘‘ 
Prezidentka Zuzana Čaputová sa zatiaľ nezaoberá svojou opätovnou kandidatúrou. Povedala to v diskusii na TA3 "Na 
takéto rozhodnutia mám ešte čas." Nezaoberá sa tým aj preto, že vraj nechce dávať zámienku vnímania jej aktivit ako 
kampaň pre znovuzvolenie. Čaputová uviedla, že jej popularita klesá prirodzene a zaujíma sa, ako ju občania 
hodnotia. Deficit cíti ,,v zrozumiteľnosti a jasnosti vyjadrení.‘‘ Ľudia frustrovaní krízami nerozmýšľajú, kto za čo môže 
a aké kompetencie má vláda a prezidentka. Čaputová si priznala chybu, pri vyznamenaní členov Bielej légie. Ako 
pribúdajú útoky voči nej -- a ľudia skandovali aj nadávky – Čaputová si nerobí porovnanie -- ale bolia ju klamstvá a 
neoprávnená kritika, že ,,slúži cudzej moci‘‘. Čo sa týká jej vzťahov s ministrom financií Igorom Matovičom, povedala, 
,,že spektrum ludí s ktorými je Matovič v konflikte, je daľeko  
bohatšie ako len ona... 
 

Slovácko vzpomínalo na Augusta Rodina 
V roce 1902 zavítal na Slovácko známý francouzský sochař  

Auguste Rodin. V Paříži se seznámil s obrazy Jožky Úprky a chtěl 
vidět jeho ateliér v Hroznové Lhotě a navštívil i Hodonín, Brno a 
Blansko. Rodinova bryčka byla přivítána slováckou jízdou v  
krojích. Na památku oné události se každých deset let koná  
rekonstrukce příjezdu a letos už od něj uplynulo 120 let. Rodinovi  
se podle všeho návštěva líbila a přirovnal místní kulturu k  
antickému Řecku. A tak se letos, 18. června, konala další dobová 
rekonstrukce návštěvy – jak vidět ze snímku, se vším všudy.          Vzpomínka na Rodina na Slovácku - snad jen Jízda králů by jí předčila. 

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

         BCSA – British, Czech and Slovak Association upozorňuje krajany na zajímavou výstavu v British Museum 
  

                  Printmaking in Prague: art from the court of Rudolf II. 
                                      (vzácné tisky z období od roku 1580 do prvních let 17. století) 

Výstava potrvá až do konce srpna  https://www.britishmuseum.org/exhibitions/printmaking-prague-art-court-rudolf-ii 
 

         BCSA také zve na pravidelné setkání ,,Get to know you‘‘ 13. července od 19 do 22 hodin 
     v restauraci Bohemia House (Český a slovenský nár. klub, obnovený pod novým vedením), 74 West End Lane, NW6 

***************************************************                                                                        
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https://www.sme.sk/os/153671/zuzana-caputova
https://www.britishmuseum.org/exhibitions/printmaking-prague-art-court-rudolf-ii


*************************************************** 
ZPRÁVY Z DOMOVA  

Zemřel doyen televizních novinářů Zdeněk Velíšek 
V Praze zemřel 18.června ve věku 89 let doyen českých novinářů, televizní 
zpravodaj, specialista na Francii a frankofil, překladatel, člen Etické  
komise Syndikátu novinářů a vůbec dobrý člověk. Velíšek pocházel z  
Českého Krumlova a vystudoval gymnázium v Děčíně a pak hispanistiku  
a bohemistiku na Karlově univerzitě. Do České televize přišel v roce 1968, 
ale po sovětské okupaci musel odejít a překládal a tlumočil. Po listopadu 
1989 se vrátil do televize, aby působil jako redaktor, zpravodaj,  
komentátor, a expert na mezinárodní vztahy (program Horizont ČT24).          Zdeněk Velíšek a kniha Sylvy Šimsové 

V roce 2014 byl vyznamenán cenou Opus Vitae Havlíčka Borovského a  
rok na to od Francie dostal Řád umění a literatury za šíření francouzské kultury. Příjemný kolega... Čest jeho památce! 

 
 

 

Z nových knih na prázdniny... 
Pro zájemce o naší novodobou historii lze doporučit vydavatelský počin Městské knihovny v Praze. Jde o vzpomínky 
Jarky Maiwaldové a její dcery Sylvy Šimsové v meziválečném ČSR, během Protektorátu a až do únorového puče a 
odchodu do exilu. Kniha je k dostání i v elektronické formě. Druhá zajímavá historická reportáž je nazvána ,,Neměli 
jsme přežít‘‘ a obsahuje rozhovory s našimi výsadkáři z Británie, vysazenými na podporu útoku na Heydricha, 
například s Janem Zemkem ze Silver B i s Gabčíkem a Kubišem a trojicí dalších, takže nyní, v době výročí útoku na 

Heydricha a vyhlazení Lidic je to aktuální počin.. Autor Radek Gális však teprve prosí krajany o podporu na vydání. 
Kontakt: https://www.hithit.com/cs/project/11030/kniha-nemeli-jsme-prezit    
 

DOPIS Z PRAHY: Francouzské volby 
V měsíci červnu byly ve Francii parlamentní volby. Prezident Macron, respektive jeho strana, obdrželi nejvíce hlasů, avšak 

nedosáhli na nadpoloviční  většinu (kterou měli ve volbách minulých). 

Moje francouzština je příliš omezená, než abych události ve Francii mohl sledovat ve francouzském tisku, a tak beru za vděk tím, 

co o tom napíšou noviny v Anglii. 

  Ann-Elisabeth Moutet (AEM) je francouzská novinářka, která přispívá do The Daily Telegraphu (což je jedna z mých duchovních 

potravin). Není přívrženkyní prezidenta Macrona, alespoň nezdá se to z jejího sloupku. Naopak, vykresluje Macrona jako 

oportunistu, který se na Ukrajině snažil vylepšit svoje skóre pro domácí  volby. Což se mu rozhodně nepodařilo. 

Dymitrij Kuleba je ministrem zahraničí v ukrajinské vládě a AEM jej nedávno citovala: “Francie pouze ponižuje sama sebe, když 

varuje před ponížením Ruska.” S tím souvisí i informace, že Macron tráví dlouhý čas na telefonu k Putinovi, který si dává na čas, 

než přijme jeho hovor. Rozumím, že Putin Macrona nechává často dlouho čekat na drátě. 

Zdá se, že co se postoje k Putinově ukrajinské válce týče, spadají země do dvou skupin: ty, které posílají Ukrajincům hodně zbraní, 

a ty ostatní. Představitelem první skupiny je Johnsonova Británie, ke druhé kategorii patří nepochybně Francie (a Německo, kde 

po odchodu Merkelové jsou v čele  sociální demokraté s nevýrazným Olafem Scholtzem, který se těžce potýká s energetickou 

závislostí na Rusku). 

   S odchodem Merklové by se Macron stal hlavním představitelem Evopské Unie, ovšem za podmínky, že by ho volili Francouzi. 

Ti ale zamířili tentokrát spíš k extremní pravici a levici. Macronova strana  ztratila okolo stovky míst v parlamentu. Jemu tak 

nezbývá, než usilovat o “kohabitaci”;  tak vládl Mitterand po volbách roce 1988. Čtyřiačtyřicetiletého Macrona si lze těžko 

představit jako spojence socialistů jejichž strana je v současné době vedena Melenchonem (který v mnohém připomíná anglického 

Corbyna). Nejbližší stranou napravo jsou Les Republicans, což jsou někdejší gaullisté. Socialistům ani gaullistům se do koalice s 

Macronem (v níž by byli menší stranou) příliš nechce. Pro Macrona, který před třemi měsíci měl v plánu stát se něčím co 

připomíná Napoleona, ale také de Gaulla, je to nová realita, s níž se jen těžko smiřuje. 

    Macronovo “jednáni” s Putinem jemu a jeho straně jistě nezískalo mnoho hlasů. Ani jeho krátký projev k Francouzům po 

volbách nezabral. Ba naopak. Vyzněl spíše jako sdělení, že se Macrona nezbaví, ať dělají cokoliv. To není způsob jak se hrdému 

národu - kterým Francouzi nepochybně jsou - zavděčit. Melenchon označil Macronův projev za “ratatouille”. 

Macron si liboval ve velkých gestech, která však neplatí na muže a ženy “z ulice”, zejména ne v době, kdy cena živobytí dosahuje 

závratných výšin a šetření státu je jediným známým lékem. 

    Brexitem se sice částečně vyřešila situace, kdy francouzské finanční služby snadno emigrovaly do blízkého Londýna, avšak bez 

zásadní reformy veřejného sektoru toto řešení nemělo dostatečný vliv na francouzskou ekonomiku. 

Problém francouzského veřejného sektoru (který spolyká až 60% vytvořeného národního přijmu) nebyl vyřešen a odkládá se na 

neurčito. Macronův cíl zvýšit věk odchodu do penze nebyl realizován a odkládá se rovněž. 

   Příčiny volebního neúspěchu Macronovy strany jsou mnohé. Ani jeho zásluhy nejsou zcele zanedbatelné. Na čelném místě je to 

určitě úspěšná snaha obnovit důstojnost prezidentské funkce po skopičinách, ve kterých se předváděli jeho dva předchůdci.                           

Všechny v Londýně zdraví  Honza Krátký 

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

             Restaurant Bohemia v hampsteadské West End Lane (dříve Český a slovenský národní dům) 

upozorňuje krajany, že začal plánovanou rekonstrukci toilet,  mění otevírací hodiny do odvolání dle dřívějšího rozvrhu 
                                a nebude tedy otevřen na polední obědy od pondělků do pátků              
 

    Nové otevírací hodiny jsou: pondělí až pátek od 17 do 22 hodin, pátky od 17 do 23 hod, soboty od 12 do 23 hodin a            

            neděle od 12 do 21 hodin. Kromě toho lze otevřít dříve na různé schůze či podobné předem ohlášené akce. 
      

 

       Vedení restaurantu Bohemia děkuje za porozumění a omlouvá se za případné obtíže. Zdeněk Kudr (07999 014294) 

***************************************************                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                -- 5 –

 

 
 

 

https://www.hithit.com/cs/project/11030/kniha-nemeli-jsme-prezit


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

o  Prezidentské volby v ČR se podle oznámení Senátu budou konat 13. a 14.  
ledna a podle průzkumů je sice ještě brzy na formování veřejného mínění, 
ale nejvíce hlasů voličů by nyní získal ex-premiér Andrej Babiš s 20 procenty 
a na druhém místě je generál Petr Pavel se 16 procenty. Agentura STEM/ 
MARK však tvrdí, že Pavel by ve druhém kole dostal 45 procent hlasů a  
Babiš jen 30 procent, hlavně od starších lidí.  o   Česko zasáhly ničivé bouře. 
Nejvíce napadalo v Praze v Komořanech – 10 cm – ale jihočeské Strakonice  
hlásily neuvěřitelných 19 cm. Hasiči zasahovali v 500 případech, aby čerpali  
zatopená obydlí a plošně byly nejvíce zasaženy Praha, Středočeský a Plzeňský 
kraj.  O  V pražské katedrále sv. Víta (...) na Hradčanech bylo slavnostně  
pohřbeno žebro posledního rakousko-uherského císaře Karla (syna Františka 
Josefa II.), který zemřel ve vyhnanství na Madeiře ve věku 34 let v roce 1922. 
Ceremonie, za přítomnosti řady hodnostářů – neboť Karel byl také posledním 
českým králem (i když poslední, korunovaný v Praze, byl Ferdinand V.  
zvaný Dobrotivý v roce 1835), uzavírá také kolekci ostatků našich  
panovníků v katedrále.  O   Slovenská jadrová a vyraďovacia spoločnosť  
(JAVYS) mala podľa italského denníka Il Giornalle a slovenského SME za  
druhej a tretej vlády Smeru nelegálne obchodovať s talianským jadrovým 
odpadom a to bez verejnej súťaže. Denník SME požiadal JAVYS o stanovisko 

k pochybnému obchodování.  O   Bratislavská Petržalka pripravuje výstavbu  
novej mestskej čiasti na ploche podniku Matador s 2300 byty aj vybavením. 
 

***************************************************    
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                 
www.velehrad.org.uk                                                                                                                                          http://www.scmlondon.org 

se opět konají jednou měsíčně v neděli ve 14 hod                                 sa opäť konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe                                                      
kromě prázdnin                                                                                                     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: +44-207-836-3669  e-mail: info@czechcentre.org.uk  
  Posláním Českého centra je šířit dobré jméno České republiky aktivní prezentací české kultury, umělecké tvorby a inovace v Británii  

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

                     CHCETE VĚDET 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  

                         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 ), další poskytne Terry Heard, Membership Secretary, 67 Lewisham Hill, 
London SE13 7PL, Tel: 020 8852 9263, e-mail: membership@dvorak-society.org Členství nyní zdarma pro studenty a mládež do 25 let! 

*************************************************** 
                   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. 
                           Další rekonstrukce vynuitila dočasnou změnu otevíracích hodin až do odvolání – viz oznámení str 5.  Telefon: klub 0207 328 0131,    
                                                restaurace 0207 372 1193.   (kuchyň otevřena do 21hod v týdnu a v sobotu, v 19 hodin v neděli)                     

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