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Potřeba obnovy duchovní
síly národa ...
Globální hospodářská krize končí (byť poněkud pomalu) a s
tím opět naplno začíná tradiční soutěžení národů o přední
postavení na žebříčku schopností a dovedností, určujících
jejich mezinárodní prestiž a dobrobyt jejich obyvatel.
V úterý 7.dubna, hned po nedělním vzkříšení, hlavní to
události křesťanských Velikonoc a pondělní pomlázce, bude
slavit významné, i když nekulaté výročí pražská Univerzita
Karlova. Ano, 7.dubna 1348 bylo bulou Karla IV. založeno
sídlo vědění a vzdělávání národa a tedy jeho duševního
potenciálu na řadu staletí. Podle vzoru pařížské Sorbonny,
kde Karel studoval, měla tehdy škola čtyři fakulty, tedy
umění a filosofii, právnickou, lékařskou a teologickou. Spolu
s udržováním svatováclavské tradice i prostřednictvím nové
Správní rada charity Velehrad Londýn
královské koruny sv.Václava (symbolicky jen propůjčované
panovníkům) a arcibiskupství, umocněného novou katedrálou
přeje krajanům radostné Velikonoce
s kaplí s ostatky světce, Karel tak před necelými sedmi
stoletími položil základy dalšího rozvoje národa v rovině, která je pro jeho úšpěšnou existenci přímo klíčová, i když
zároveň budoval Prahu a královská města a zakládal vinice a rybníky a další součásti rozvinuté infrastruktury státu. A
mimochodem, ta koruna bude příští rok znovu vystavena u příležitosti výročí Karlova narození. Dějiny národa i
univerzity od té doby mnohokrát potvrdily, že i přes těžký los osudu platilo to, co před stoletím potvrdil novodobý
,,Otec vlasti‘‘, pozdější prezident T.G.Masaryk, že totiž ,,kdykoli jsme v dějinách vítězili, bylo to silou ducha...‘‘
Je potěšitelné, že pokud se zamyslíme nad osudem a smyslem existence národa v kontextu dnešního světa, stále
více těžícího z myšlenkového potenciálu a vědy a techniky, tedy na rozvoji onoho duševního rozměru, tento
Masarykův výrok stále platí -- i s tím jeho naznačeným a dnes stále pokulhávajícím morálním atributem řady našinců
-- a při formulování národního zájmu hraje veledůležitou roli. Ano, dnešní svět je přes snahy Ruska a Číny stále méně
ovládán velmocemi a existence Evropské unie a třeba i Beneluxu či Visegradu dokazuje, že menší národy dokáží
společně hrát významnou roli. Je tedy užitečné přemýšlet o tom, jaký je náš národní a státní zájem a strategie pro
budoucnost. Logické je, že nesmírně důležitý je další rozvoj školství, podpora vědy a výzkumu, aktivní účast na
mezinárodních výzkumných projektech, stejně jako další vzdělávání dospělých, podpora knihoven, výuka jazyků a
podobně. A také systematická propagace významných kapitol našich národních dějin, slavných postav, našich úspěchů
a památek (třeba jako tomu bylo nedávno v televizních přenosech z atletického evropského klání v Praze) a výchova
k patriotismu, neboť se nemáme za co stydět. A to platí i pro nás krajany, neboť zde reprezentujeme náš národ. /jn/
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Správní rada charity londýnského Velehradu zve srdečně krajany na nedělní

české mše v kapli kláštera Maria Assumpta
20 Kensington Square, W8 5HN (za obchodním domem Barkers, metro High Street Kensington)

Mše obvykle 1. a 3. neděli v měsíci ve 14 hod., poté beseda vedle v Heythrop College

Příští slouží 19.dubna P.Stanislav Brožka

Využijte návštěvy českých kněží, kteří přijíždějí z Říma, máte-li zájem o zpověď nebo duchovní pohovor. Pošlete
email na: info@velehrad.org.uk nebo zavolejte na 07999 986 199
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

SVU diskutovala o hrůzách
komunistických vězení 50tých let
Téměř čtyři desítky krajanů přišly poslední únorovou sobotu
do salónku Českého klubu (kam se diskusechtiví krajané téměř
nevešli) pobesedovat s Virginií Fábíkovou, jejíž matka
Angličanka prožívala v padesátých a šedesátých
letech v Československu se dvěma malými dětmi kruté věznění
jejího českého manžela. Ten se odmítal přiznat a byl proto
sadisticky mučen, což mu natrvalo podlomilo zdraví, zatímco
jeho žena a děti byly ostrakizovány a neměly často co jíst.
Účastníci se za společné moderace spolupředsedkyň SVU
Zuzany Slobodové a Věry Vavrečkové vyptávali na podrobnosti
z tehdejšího života rodiny, na neskutečnou návštěvu na Mírově
v novoroční sněhové vánici, na situaci po propuštění otce a na
rehabilitaci i vystěhování rodiny do Británie. Vše je skvěle
popsáno matkou Virginie v knize ,,Prague Winter‘‘ které má
rodina ještě pár výtisků (info SVU). Bylo to velmi zajímavé, i
když smutné odpoledne, vzhledem k tomu, čeho byli v těch
letech schopni někteří lidé ve vlasti. Beseda ovšem nakonec
vyzněla optimisticky, vzhledem k nadlidské výdrži a soudržnosti
rodiny za podmínek tehdejšího stalinistického Československa,
které si dnes už mladší generace jen těžko dokáží představit...
Z diskuse SVU s Virginií Fábíkovou v čs. klubu a záběr

Zajímavá londýnská výroční schůze
nadace pražské English College

z úvodní moderace Zuzany Slobodové (vpravo)

Účastníci letošní výroční schůze (už kulaté, dvacáté!) English College Foundation z řad vedení pražské školy, sboru
guvernérů, studentů i absolventů a také pochopitelně členů BCSA, měli skvělou možnost vyslechnout si nejen projev
velvyslance ČR Michala Žantovského, takto kolegy a přítele zakládajícího patrona školy Václava Havla, ale také klást
mu otázky. Dozvěděli se tak mnohé i o velvyslancově životopisu prezidenta, nedávno konečně vydaném i česky
nakladatelstvím Argo pod názvem ,,Havel‘‘. Po oficiálním programu pak následovalo občerstvení, nabídka různých
suvenýrů na pomoc školnímu fondu a přátelské diskuse mezi účastníky. Schůze se konala v sále St.Bride‘s Foundation
za rohem od Fleet Street, kdysi sídla britských deníků. Další informace: dinah.bond@info-europe.demon.co.uk

Vzpomeneme našich v dubnu zemřelých
V dubnu budeme mezi jinými vzpomínat na Zdeňka Mastníka (ročník 1920), dlouholetého ředitele československého
vysílání rozhlasu BBC a šiřitele slávy našich knih, včetně pašování těch exilových do komunistického Československa
(odešel 10.4.2008), dále pak na paní Patricii Josten (8.4.2007) laskavou a obětavou ženu novináře a za války
mluvčího Benešovy exilové vlády Josefa Jostena, dále na dlouholetého varhaníka našich nedělních bohoslužeb v kapli
na Farm Street a učitele hudby, dr.Františka Fišera (odešel 14.4.2011) a na MUDr.Milana Vavrečku, dlouholetého
lékaře na Canvey Island a člena tam působící skupiny našich lékařů.
Dozvěděli jsme se také, že koncem roku zemřela ve věku přes 90 let známá psychiatrická odbornice dr.Eva
Martin a její dobrá známá, bydlící blízko ní (nedaleko Kew Gardens) přítelkyně Věra Madojan. Pokud by někdo
znal podrobnosti skonu obou dlouholetých přítelkyň londýnského Velehradu, dejte prosím vědět správní radě i panu
Franku Srbovi (srbafrank@gmail.com).
POZOR: Hledá se au pair pro jednu holčičku školního věku, dobré podmínky, ve 2. zóně Londýna, od 20. dubna do

července, nebo déle. Ví někdo o nějaké spolehlivé dívce? Volejte: 07858 054777

****************************************************
Britská skupina Společnosti pro vědy a umění SVU srdečne zve krajany na diskusi s

dr. Evou Hnízdo,
praktickou lékařkou v Čechách i GP v Británii, o výhodách a problémech obou systémů zdravotnictví

zároveň se poté bude konat valná hromada společnosti
v sobotu 25. dubna ve 14.30
v knihovně klubu Národního Domu, 74 West End Lane, NW6 (metro West Hampstead)
Informace: Zuzana Slobodová (0207 724 4675) a Věra Vavrečková (0170 2614 767) Přiveďte přátele a známé. Po přednášce občerstvení.
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Z DOMOVA A OKOLÍ
Průjezd kolony americké armády přes ČR potvrdil
velkou podporu členství v NATO
Průjezd pěti stovek amerických vojáků ve 115ti obrněných
transportérech Stryker a dalších vozidlech ze cvičení aliance Atlantic
Resolve v Pobaltí přes ČR na trasách přes Liberec, Náchod a
Bohumín na Prahu a do základen v Německu vyvolal v zemi
nebývalou vlnu podpory NATO a spojenectví s Amerikou. Kolony
Američanů všude podél trasy pozdravovaly desetitisíce mladých i
starších občanů s americkými vlajkami a transparenty a v částech ČR,
které nebyly v roce 1945 osvobozeny americkou armádou se objevily Česká delegace vedená TGM a dr.Benešem s vedením
i plakáty ,,O 70 let pozdě, ale přece‘‘. Ve městech, kde po cestě
SSEES při založení v r 1915 (plakát symposia, viz níže)
z Estonska přenocovali, byli vojáci spontálně vítáni pivem a českými
specialitami a konaly se veselice s místními mladými i staršími občany. Objevily se i ojedinělé protesty, většinou
organizované komunisty, avšak v tak minimálním rozsahu, že to překvapilo i česká média. Například známý bývalý
senátor Jiří Vyvadil přišel jen s hrstkou jednotlivců před ruzyňská kasárna a po hlasité kritice proamerickou většinou
,,vítačů‘‘ rychle zas zmizel. Sami Američané byli tak srdečným přivítáním velmi dojati a česká média se tázala, kde že
jsou ti odpůrci amerického radaru v Brdech a další skupiny, které se před časem chovaly tak neomaleně, že to působilo
dojmem, že je jich velmi mnoho. Průjezd amerických vojáků ukázal, že skutečnost je zcela jiná a jejich velitel označil
přivítání v ČR za velkolepé. Pochvalně se o průjezdu vyjádřili i premiér Sobotka a ministr obrany Stropnický, podle
kterých je symbolem, že patříme na Západ a že potřebujeme spojence, abychom už nikdy nezůstali sami jako v r 1938.

V Praze se konal sjezd ČSSD...
Polovina března byla důležitým mezníkem pro české sociální demokraty, kteří se v Praze sešli na stranickém sjezdu.
Předseda Bohuslav Sobotka obhájil svou politiku i křeslo a nové předsednictvo více odpovídá jeho nastoupenému
kurzu. Podle zpráv účastníků byl sjezd tentokrát pracovní a bez kontroverzí, byly schváleny změny stanov s tím, že
budou hrát větší roli základní organizace a nikoliv, jako dosud, kraje, což je považováno za další krok k demokratizaci.
Potěšitelná byla prý i skutečnost, že se objevila řada mladých s věcným a inteligentním přístupem k politickým
otázkám a plných nejen nadšení, ale i realismu ohledně dalšího vývoje a cílů strany. V obsáhlé zprávě stranický sjezd
mezi jiným kritizoval prezidenta Zemana za jeho ,,stranu poškozující‘‘ chování po prezidentských volbách, vyzdvihl
však i Zemanovy zásluhy o sociální demokracii v letech 1993 až 2002. Zpráva zdůrazňuje: „Změnu chování Miloše
Zemana k vlastní straně lze pozorovat od jeho neúspěšné prezidentské volby v roce 2003“. Zeman prohlášení nedávno
odmítl coby lež. A ještě smutný vtip z Prahy: ,,Prezident Zeman se rozhodl jet na přátelskou návštěvu Ukrajiny...‘‘

Letní škola slovanských studií v Olomouci informuje
Ve dnech 18. července až 15. srpna 2015 se uskuteční Letní škola slovanských studií v Olomouci. Škola nabízí
zájemcům všech úrovní znalosti a všech věkových kategorií výuku českého jazyka a jiných slovanských jazyků. Pro
studenty je také připraven doprovodný kulturní program zahrnující divadelní workshop, nácvik lidových tanců,
promítání tvorby české kinematografie a víkendové exkurze do historicky a turisticky atraktivních míst Moravy a
Čech. Podrobnější informace na webových stránkách školy: http://lsss.upol.cz/ a info přes e-mail: lsss@upol.cz.

Z KOMUNITY I Z DOMOVA VE ZKRATCE
o

Pápež František reagoval na list, ktorý dostal koncom minulého roka od mladých Slovákov po Púti kríža SDM a
ikony Panny Márie. Informovali ho v ňom aj o príprave letného Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade. o
Známá londýnská Škola slovanských a východoevropských studií při UCL připravuje na 21.dubna Středoevropské
symposium 2015 ke 100. výročí založení našim pozdějším prezidentem Masarykem. Akci podpoří ambasády ČR, SR,
Polska, Rakouska a Maďarska. Registrace na https://historicalparallels.eventbrite.co.uk o V Afghánistánu v březnu
2013 vyděrači zadržené Češky Hana Humpálová a Antonie Chrástecká byly s pomocí turecké neziskové organizace IHH
propuštěny na svobodu, podle ministra vnitra Chovance bez zaplacení výkupného. o The Free Czechoslovak Air Force
Association předběžně upozorňuje, že tradiční vzpomínka na čs. vojenském hřbitově v Brookwoodu se letos bude konat
v neděli 10.května. o Letošním laureátem Templetonovy ceny, kterou loni obdržel náš filozof a teolog prof. Halík, se
stal Francouz Jean Vanier, zakladatel komunit L’Arche, kde společně žijí lidé s intelektuálními poruchami s
nepostiženými ve 35ti zemích. Cena mu bude v Londýně předána 18.května. o Londýnská Guildhall School of Music
připravuje na 26.května hudební oslavu památky brněnského skladatele Pavla Haase, žáka Janáčka. Haas byl vězněn
v Terezíně a poté zavražděn v Osvětimi v r.1944 (info: http://ladavalesova.wix.com/homage-to-pavel-haas a vstupenky
na haasconcert@gmail.com). o Už po uzávěrce hlásí londýnská SVU, že diskuse s profesorem Janem Markem,
vedoucím konzultantem oddělení Prenatální kardiologie a echokardiografie ve známé nemocnici v Great Ormond
Street, moderovaná novinářem Ivanem Kytkou, byla ,,fantastická‘‘. Profesor Marek hovořil se zanícením a přitom
srozumitelně o své práci a porovnal také stav české a britské odborné medicíny. Podrobnosti příště! o Květná neděle
v kapli na Kensington Square byla letos opět ve znamení svěcení kočiček a čtení pašijí Otcem Tomášem Roulem z
Říma, který pak pohovořil v Newman Room na téma ,,Proč jsou kněží šťastní‘‘ a vyvolal tak debatu. Účastníci se také
pomodlili za zdraví seniora správní rady londýnského Velehradu hraběte Czernina, zotavujícího se po těžké operaci.
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DUCHOVNÉ SLOVO

Deti sú nádejou spoločnosti, nie záťažou
Katechéza pápeža Františka na tému rodiny a úlohu detí v rodine
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Po zamyslení sa nad postavami matky a otca, chcel by som v tejto katechéze o rodine hovoriť o dieťati, či lepšie, o
deťoch. Vyjdem z pekného Izaiášovho obrazu. Prorok píše: «Zďaleka prichádzajú tvoji synovia a tvoje dcéry nesú v
náručí. Uvidíš to a zažiariš, rozochveje a rozšíri sa tvoje srdce» (Iz 60,4-5a). Je to nádherný obraz, obraz šťastia, ktoré
sa uskutočňuje pri stretnutí rodičov s deťmi, ktorí spoločne kráčajú v ústrety budúcnosti v slobode a pokoji po dlhom
období útrap a odlúčenia, tak ako tomu bolo v tom úseku dejín, keď boli vzdialení od vlasti.
Vskutku, medzi nádejou národa a harmóniou medzi generáciami je úzke prepojenie. Toto si dobre uvedomme.
Medzi nádejou národa a harmóniou medzi generáciami je úzky súvis. Radosť detí rozochvieva srdcia rodičov a otvára
budúcnosť. Deti sú radosťou rodiny a spoločnosti. Nie sú akýmsi problémom reprodukčnej biológie, ani nie sú jedným
z mnohých spôsobov sebarealizácie. A ešte menej sú vlastníctvom rodičov... Nie, to nie. Deti sú darom, rozumieme
tomu? Deti sú dar. Každý je jedinečný a neopakovateľný a zároveň zreteľne spojený so svojimi koreňmi.
Byť synom a dcérou podľa Božieho plánu vskutku značí niesť v sebe pamäť a nádej vzťahujúcu sa na lásku, ktorá
zrealizovala seba samú, keď zažala život inej ľudskej bytosti, originálnej a novej. A pre rodičov je každé dieťa samo
sebou, je odlišné, je iné. Dovoľte mi jednu spomienku na rodinu. Pamätám si, ako o nás naša mama, keďže nás bolo
päť, hovorievala: «Mám päť detí». Pýtali sa jej: «A ktoré je tvoje najobľúbenejšie?» Odpovedala: «Nuž, mám päť detí, tak
ako päť prstov. Ak ma udrú po tomto, bolí ma to. Ak po tomto druhom, tiež ma to bolí. Pri všetkých piatich ma to bolí.
Všetci sú moji, ale sú odlišní, tak ako prsty na jednej dlani». Toto je rodina! Deti sú odlišné, ale všetky sú deti!
Syna milujeme preto, lebo je synom, nie preto, že je pekný, alebo pre to, či pre ono, ale pretože je synom! Nie preto,
že zmýšľa ako ja, alebo že je stelesnením mojich prianí. Syn je synom: život, ktorý sa zrodil z nás, avšak je určený
preňho, pre jeho dobro, pre dobro rodiny, spoločnosti a celého ľudstva.
Odtiaľto vychádza i hĺbka ľudskej skúsenosti byť synom a dcérou, ktorá nám umožňuje odhaliť najnezištnejší
rozmer lásky, ktorý nás neprestajne udivuje. Je to krása toho, že sme boli milovaní už prv: deti sú milované prv, ako
prídu. Koľkokrát tu stretávam matky, ktoré ukazujú na brucho a prosia ma o požehnanie... pretože tieto deti sú
milované skôr, ako prídu na svet. A toto je nezištnosť, toto je láska: sú milovaní už vopred, tak ako je to pri láske
Boha, ktorý nás miluje vždy prvý. Sú milovaní skôr než by urobili čokoľvek, čím by si to zaslúžili, skôr než dokážu
rozprávať či rozmýšľať, dokonca skôr než prídu na svet! Byť deťmi je základnou podmienkou pre spoznanie Božej
lásky, ktorá je prvotným zdrojom tohto pravého zázraku. Do duše každého dieťaťa, pretože je zraniteľné, Boh vkladá
pečať tejto lásky, ktorá je základom jeho osobnej dôstojnosti, dôstojnosti, ktorú nič a nikto nebude môcť zničiť.
Zdá sa, že dnes je pre deti náročnejšie predstaviť si vlastnú budúcnosť. Otcovia – ako som to naznačil v predošlých
katechézach – možno urobili krok dozadu a deti sa stali menej istými pri svojich krokoch vpred. Dobrému vzťahu
medzi generáciami sa môžeme učiť od nášho nebeského Otca, ktorý necháva každého z nás slobodného, ale nikdy nás
nenechá osamotených. A ak sa zmýlime, naďalej nás trpezlivo sprevádza bez toho, aby oslabla jeho láska voči nám.
Nebeský Otec nerobí krok dozadu vo svojej láske k nám, nikdy! Ide vždy vpred, a ak sa to nedá, očakáva nás, ale nikdy
nejde naspäť. Chce, aby jeho deti boli odvážne a kráčali dopredu.
Deti sa zo svojej strany nemajú ľakať námahy pri budovaní lepšieho sveta: je správne, aby túžili po lepšom svete,
než aký dostali! To však má byť bez arogancie, bez namyslenosti. Je potrebné vedieť uznať hodnotu detí a rodičom
treba vždy priznať úctu. Štvrté prikázanie vyžaduje od detí – a nimi sme všetci – aby si ctili otca a matku (porov. Ex
20,12). Toto prikázanie nasleduje hneď po tých, ktoré sa týkajú samého Boha; po tých troch prikázaniach, ktoré sa
týkajú samotného Boha, nasleduje toto ako štvrté. Naozaj, obsahuje čosi posvätné, niečo božské, niečo, čo je pri koreni
každého iného druhu úcty medzi ľuďmi. A v biblickej formulácii štvrtého prikázania sa dodáva: «Cti svojho otca a svoju
matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh».
Pozitívne puto medzi generáciami je zábezpekou budúcnosti a zárukou ozajstnej humánnosti dejín. Spoločnosť, v
ktorej si deti nectia svojich rodičov, je spoločnosťou bez cti; keď si nectíme rodičov, strácame vlastnú česť! Taká
spoločnosť speje k tomu, že ju zaplnia mladí ľudia, ktorí budú prázdni a chamtiví. Avšak aj spoločnosť skúpa na
plodnosť, ktorá sa nerada obklopuje deťmi, ktorá ich považuje predovšetkým za starosť, za bremeno, za riziko, je
spoločnosťou v depresii.
Pomyslime na toľké spoločnosti, ktoré sú nám známe tu v Európe: sú to spoločnosti v depresii, pretože nechcú deti,
nemajú deti, úroveň pôrodnosti nedosahuje jedno percento. Prečo? Každý z nás nech sa zamyslí a nech si odpovie. Ak
sa na rodinu bohatú na deti hľadí ako na bremeno, niečo tu nesedí! Plodenie detí má byť zodpovedné, ako to učí aj
encyklika Humanae vitae blahoslaveného pápeža Pavla VI., avšak rozhodnutie mať viac detí sa nemôže stať
automaticky nezodpovednou voľbou. Navyše, rozhodnutie nemať deti je sebeckou voľbou.
Život sa omladzuje a naberá na energii, keď sa znásobuje: obohacuje sa, a nie ochudobňuje! Deti sa učia preberať
zodpovednosť za svoju rodinu, dozrievajú vo vzájomnom delení sa o jej obety, rastú v oceňovaní jej darov. Radostná
skúsenosť bratstva oživuje úctu a starostlivosť o rodičov, ktorým sme povinní našou vďačnosťou.
Mnohí z vás majú deti a všetci sme deťmi. Urobme teraz jednu vec, na minútku, nebude to dlho. Nech každý z nás
myslí v srdci na svoje deti – ak ich má –; nech myslí v tichu. A všetci si pomyslime i na našich rodičov a ďakujme Bohu
za dar života. V tichu, tí, ktorí majú deti, nech na ne myslia, a všetci myslime na našich rodičov. [chvíľa ticha] Pán
nech požehnáva našich rodičov a požehnáva i vaše deti.
Ježiš, večný Syn, ktorý sa v čase stal dieťaťom, nech nám pomôže nájsť cestu, na ktorej nanovo zažiari táto ľudská
skúsenosť, tak jednoduchá a tak veľká, akou je byť deťmi. V množení sa ľudského pokolenia je tajomstvo, ktoré
obohacuje život všetkých, ktoré prichádza od samého Boha. Musíme ho znovu objaviť, postaviť sa zoči-voči
predsudkom; a prežívať ho vo viere a v dokonalej radosti. A poviem vám: aké krásne to je, keď prechádzam pomedzi
vás a vidím otcov a mamy, ktorí zdvíhajú svoje deti, aby dostali požehnanie. Je to priam božské gesto. Ďakujem, že tak
robíte.‘‘
Preložila: Slovenská redakcia VR (z webových stránok TK KBS)
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Z DOMOVA A ODJINUD VE ZKRATCE (pokr.ze str 3)
Ve věku 80ti let zemřel slavný český kameraman Miroslav Ondříček, nejbližší spolupracovník režiséra Miloše
Formana a spolutvůrce sedmi velmi úspěšných filmů -- od Hoří, má panenko, přes Ragtime až k Amadeovi.
Spolupracoval také později s Robertem de Niro. o Rusko podpísalo zmluvu „o spojenectve a integrácii“ s
odštiepeneckou oblasťou Gruzínska Južným Osetskom. Táto zmluva včleňuje osetskú armádu do ruskej a osetský
colný systém do ruského. Inými slovami, sbohom Gruzínsko, vítaj pripojenie k Rusku. o Ministr financí české vlády
Andrej Babiš a předseda hnutí ANO řekl v odpovědi na dotaz, zda je rozdíl mezi zabráním Sudet Němci v roce 1938 a
ruským zabráním Krymu a části východu Ukrajiny, že – citujeme: „Naše vláda si je dobře vědoma velmi vážné krize
na Ukrajině, včetně zabrání Krymu Rusy. Česká republika se jako člen EU připojila k sankcím proti Rusku a
podporuje aktivity EU směrem k diplomatickému řešení krize, které vidíme jako jediné možné řešení.“ Babiš pak
zdůraznil, že EU je povinna udělat maximum pro to, aby se situace stabilizovala, aniž by ustupovala agresi.
o

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy

Wellington, Putin a Chytrá horákyně
Vévoda z Wellingtonu prý, po tom co přehlížel jistou armádní jednotku, poznamenal: " Tito vojáci možná nevzbudí
hrůzu v řadách nepřítele, zato mě vyděsili pořádně".
Vzpomněl jsem si na tuhle anekdotu, když jsme si teď v březnu připomínali, že uplynulo patnáct let od podepsání
dokumentů, kterými se Česká republika a její sousedé připojili k obranému společenství NATO.
Napadlo mě, že všudypřítomná chytrá horákyně - šedá eminence české politiky - vyřešila obranu našeho státu
chytře: nýčko jsme v NATO, bezpečnost je zajištěna a ani nás to moc nestojí. To nejspíš odpovídá názoru většiny
národa. Tedy alespoň většiny těch, kteří to s republikou myslí dobře. Ti naši spoluobčané, kteří jsou přesvědčeni, že
nejlepším režimem pro tuto zemi by byla vláda sponzorovaná Putinem (Leninem, Stalinem, Brežněvem atd.) to asi
vidí ještě trochu jinak.
Lze namítnout, že máme svoji malou profesionální armádu, a že příslušníci této armády osvědčili svoji chrabrost a
další kvality v nasazení do sil NATO v Iráku a Afgánistánu. To je pravda, a nic na tom nemění ani okolnosti, za
kterých tyto konflikty skončily (pro nás skončily).
Na druhé straně je zde trochu mnoho různých "ale". Dosti lze vyčíst už z toho, že investice do obrany státu v
posledních letech v ČR prudce klesají. Poslední údaj, který jsem nalezl na Internetu - za rok 2014 - je 1.08
procenta hrubého domácího produktu (HDP). Kolik z toho jednoho procenta rozkradou dodavatelé,
zprostředkovatelé a jejich přátelé, jak je v kraji zvykem, si odhadnout netroufnu.
Jasný je závazek států NATO investovat do obrany ročně 2% HDP. To, že většina zůčastněných států tento závazek
neplní, není omluva, nybrž smutná skutečnost. Asi i jejich vládám radí chytrá horákyně.
Připravenost a bojeschopnost vojska laik těžko posoudí. Přečetl jsem si, že plánovaný početní stav české armády
je nyní naplněn na sedmdesát procent. Stratégové obecně tvrdi, že - aby armáda mohla plnit plánované obranné
úkoly - nesmí její skutečný stav klesnout pod 90% stavu plánovaného. Prý se to teď řeší tak, že naše jednotky, které
se účastní mezinárodních cvičení, si chybějící mužstvo "vypůjčí" od jednotek na daném cvičení nezůčastněných. Kdo
by toto vymyslel ne-li chytrá horákyně.
Povzbudivým faktem je, že v naší armádě, pokud je mi známo, dosud nebylo nutné, aby vojáci nacvičovali s
násadami od košťat místo chybějících osobních zbraní. (K tomu údajně došlo u našich spojenců v Německu, a jestli si
myslíte, že zase žertuji, tak bohužel nikoliv.)
Když sleduji zprávy o anexi Krymu a bojích na Ukrajině, za jejíž územní celistvost se - relativně nedávno (v roce
1994) - zaručily jak Spojené Státy a Velká Británie, tak i Ruská Federace, vzpomenu si na toho amerického
prezidenta, který říkal něco jako "Hovoř laskavě, ale měj po ruce pořádný klacek". Asi jste si všimli, že teď mají v
USA prezidenta jiného typu.
Podobně jako jiní blahobytní Evropané, i já žiju s nadějí, že Američané nad námi i nadále budou držet svou
ochrannou ruku. Někdy mě ale napadne, že odešli z Iráku i z Afgánistánu, a že to nemusí dlouho trvat a vykašlou se i
na Evropu.
Ze svobodných Královských Vinohrad ve svobodné Praze vás pozdravuje Honza Krátký

***************************************************
British, Czech & Slovak Association ve spolupráci s velvyslanectvím SR srdečně zve na pěvecký recitál

Daniela Dobiáše: Mistr Jan Hus – Známý a neznámý
ve čtvrtek 23.dubna v 19 hod, sál Velvyslanectví Slovenské republiky
k 600.výročí Husovy hrdinské smrti v Kostnici a inspirováno středověkými a renesančními texty o vstupné 5 liber, pro členy BCSA
zdarma o předtím od 18.30 výroční schůze BCSA (počet vstupenek omezen, nutnost registrace*)
a na setkání ,,Get to know you‘‘ ve středu 8.dubna od 19 do 23 hod. v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6
*Info a registrace: emb.london@mzv.sk a bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875 či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v dubnu
o

Už od 27.března se v Divus London, Enclave 5, 50 Resolution Way, SE8 4AL, koná výstava českého výtvarníka,
dramatika a hrobníka Miloslava Vojtíška, dvojnásobného držitele ceny Alfréda Radoka a autora her, vystupujícího
pod jménem S.D.CH. Obrazy, koláže a čtení hry Duchovní smrt v Benátkách do 23.5.. Info: České centrum
o
Až do 6.dubna pokračuje ve Whitechapel Gallery, 77 – 82 Whitechapel High Street, London E1 7QX, významná
výstava abstraktních malířů, včetně dvou děl české kolážistky Běly Kolářové (1923-2010). Info: České centrum.
o
12.dubna v 19.30 zahraje ve Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, W1U 2BP, Lisa Uede (housle) a Daniele Rinaldo
(klavír) s programem Janáček: Sonáta pro housle a klavír, Mozart: Houslová sonáta v B, Robert Matthew-Walker:
Sonáta č.2 pro housle a klavír (světová premiéra) a Respighi: Houslová sonáta v B moll. Info: 020 7935 2141 a
www.wigmore-hall.org.uk
o
Od 18. do 24. dubna bude v Británii na turné po městech Bristol, Leeds, Edinburgh, Nottingham, Basingstoke,
Birmingham a Safron Walden, Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem. Info: České centrum
o
21.dubna od 10ti do 17ti hodin se bude v SSEES konat symposium ke stému výročí založení školy TGM. Název:
Historické paralely, současné perspektivy – střední Evropa po 100 letech a místem konání UCL Archeology LT, 31-34
Gordon Square, London WC1H 0PY. Registrace na: https://historical parallels.eventbrite.co.uk
o
25.dubna se bude v City of London School, 107 Queen Victoria Street, EC4V 3AL, konat výroční schůze
Dvořákovy společnosti (info viz oznámení níže).
o
25.dubna vystoupí v St.Selpuchre’s, Holborn Viaduct, EC1A 2DQ The Whitehall Orchestra s dirigentem
Michaelem Nebe spolu s The Mahler Chorus (dirigent Stephen Hall), Rebeccou Goulden (soprán), Annou Harvey
(mezzo). Na programu Mahlerova Symfonie č.2 ,,Vzkříšení‘‘. Vstup 12 liber (10 slevy) www.whitehallorchestra.org.uk
o
25.dubna v 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall, Southbank Centre, London Philharmonic Orchestra and Choir
pod taktovkou Tomáše Netopila. Vystoupí: Orfeó Catalá, Andrea Daňková (soprán), Karen Cargill (mezzo), Kor-Jan
Dusseljee (tenor) a Jochene Schmeckenbecher (barytón). Na programu: Wágnerova overtura Létající Holanďan,
Beethovenova Symfonie č.4 a Janáčkova Hlaholská mše. Info: 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk

***************************************************
Bydlíte ve Streathamu či okolí? V tom případě vás na zajímavé akce zve

Centrum pro děti i rodiče OKÉNKO
Každou sobotu 10-13hod. posezení rodičů a česká školka a jesle v City Heights E-ACT Academy, 33 Abbotts
Park, London, SW2 3PW. Každou středu 10-12 hod. Dětský klub, ve Weir Link, 33Weir Road, SW120NU.
Měsíčně v sobotu v 19h. Knižní klub. Info: c.okenko@hotmail.co.uk a 07903-867883

***************************************************
Sväté omše našej londýnskej komunity
Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica
metra London Bridge: Nedeľa 13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. Farnosťou

Sviatosť pokánia (svätá spoveď) – pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom

***************************************************
Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii?

Kontaktujte Czech Centre na nové adrese: 116 Long Acre (Covent Garden), London WC2E 9PA
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

Zkuste si na internetu najít

KOMUNITÁCH?

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 - zatím zasílejte šeky na adresu: Velehrad, PO Box 3148, Purley CR8 9DE

***************************************************
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.
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
v pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193
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