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Za vzácnou návštěvou...

Naše londýnská komunita měla ve dnech 25. výročí
pádu komunismu důvod k radosti, přestože ve vlasti
panovala jakási smíšená nálada. Tam se totiž prolínaly
četné důstojné vzpomínkové akce - oživující zejména v
mladších generacích ,,listopadové povědomí‘‘ - se
znechucením občanů nad vulgárními výroky a politicky
nejapnými akty prezidenta Zemana, které – i podle
premiéra Sobotky - ,,poškodily dobré jméno republiky
ve světě‘‘ i nad několika výroky jiných politiků,
Biskup Václav Malý diskutuje s krajany v Londýně
znevažujícími roli a význam Václava Havla. Důvodem k
radosti naší komunity (přes ony výroky) byla návštěva jednoho z hlavních aktérů událostí
před 25ti roky. Tedy mluvčího Občanského Fóra a předtím mluvčího Charty 77, předního
člena Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, kněze bez státního souhlasu a vězně
režimu (za ,,podvracení
republiky‘‘), topiče,
šířitele samizdatu, člena
Helsinského výboru,
znovu prostého kněze a
pak, od r.1997 biskupa
-- Václava Malého.
Tu pastorační stránku
návštěvy (viz i zprávu na
straně 2) jsme ocenili
během jeho povznášející
promluvy při mši, na
téma textu proroka
Ezechiela. Na jeho
Vánoční koledy, tradiční české jídlo, svařák a cukroví, aktivity a
erudici, humor, přímost,
soutěže pro děti, bohatá tombola a vystoupení divadelního souboru a
pohotovost a otevřenost,
samozřejmě Mikuláš, čert a anděl s nadílkou pro hodné i zlobivé děti...
se kterými pak více než
Vstupné: děti od 1 roku £6, dospělí £2, rodina (2+2 děti) £14, děti
dvě hodiny po mši
z Okénka £4 (dobrovolníci zdarma). V ceně zahrnut balíček pro děti.
odpovídal na dotazy půl
Rezervace na: c.okenko@hotmail.co.uk Platba předem nutná!
stovky krajanů na
politická i náboženská
témata v sále Heythrop
College, bude také dost
těžké zapomenout. >>>>
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Za vzácnou návštěvou... (pokr. ze str.1)
Je tomu tak proto, že Václav Malý, zjevně věrný
svému biskupskému heslu ,,Pravda a pokora‘‘ dokázal
ve zmíněné promluvě vysvětlit (a mladí to potvrdili),
že v dnešní době ,,neustálé nesmyslné honby za penězi,
spěchu, horečnatého plnění úkolů či procent, je nutné
se občas zastavit a spočinout, zkusit žít v usebrání‘‘, jak
řekl, ,,překonávat marnost, zatrpklost, skepsi a pasivitu
a naslouchat v onom spočinutí hlasu Boha‘‘. Ten není
jakousi tvrdou, hrůznou a trestající silou, ale ,,v tichosti
nebombasticky volající něhou, vánkem, kterému záleží
na našich srdcích‘‘. On volá v té tichosti, ,,aniž ubírá
něco z našeho obdarování, aniž bere z naší osobitosti...‘‘
Tolik z promluvy Otce biskupa a se stejným potěšením a
obdivem byly přijaty odpovědi na zmíněnou řadu otázek
českých a slovenských krajanů během diskusního
odpoledne – od výroků politiků v poslední době, odkazu
listopadu ‘89 a jeho elokventní obhajoby Václava Havla,
až po stav české společnosti a perspektivy církve ve
Promluva a diskuse (a s moderátorem, ing. Ant.
vlasti, rozvody, celibát i situaci ve světě. Jedna mladá
Stáně, členem Správní rady charity Velehrad)
krajanka se pak se zjevným obdivem vyjádřila, že
netušila, že biskup může být nejen vzdělaný a sečtělý,
ale i tak skvěle ,,normální‘‘, naladěný na problémy nás
všech a schopný vše sdílet s přátelským pochopením
a dávkou ,,klukovského‘‘ humoru. A podobné pocity
jsme v ono nedělní odpoledne měli i my ostatní./jn/

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Biskup Malý mezi londýnskými krajany

Neděle 23.listopadu patřila setkání krajanů s pražským světícím biskupem Václavem
Malým, bývalým disidentem a vězněm režimu a jedním z ,,mužů listopadu 1989‘‘, který
má nyní na starosti česká katolická společenství ve světě. Slavnostní odpoledne začalo
koncelebrovanou mší Otce biskupa s ,,našimi‘‘ dvěma mladými kněžími z Říma, Otcem
Tomášem Roule a Otcem Jiřím Zámečníkem v kapli kláštera Maria Assumpta na
londýnském Kensington Square, kde se čtrnáctidenně konají české bohoslužby. Biskup
Malý přivítal přes šest desítek krajanů připomenutím Otců Langa a Pazderky a tradic
českého a slovenského Londýna a vyjádřil radost z toho, že rekonstrukce budovy
nynějšího londýnského Velehradu v Barnes bude příští rok ukončena, aby se celý objekt
stal ,,důstojným centrem duchovních i kulturních krajanských aktivit‘‘. V promluvě pak
rozebral biblický text proroka Ezechiela a připomněl chápání Boha ,,usebraným srdcem‘‘.
Po mši se účastníci odebrali ke skvělému občerstvení (chlebíčky jako z Jungmannky) a
k přátelským diskusím, aby pak v Newman Room Heythrop College, sousedící s kaplí,
Otec biskup více než dvě hodiny odpovídal na otázky – od odkazu listopadu a jeho role
mluvčího Občanského Fóra, po dnešní stav společnosti, perspektivy cirkve atd.

***************************************************
Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na pravidelné

ČESKÉ NEDĚLNÍ MŠE

v kapli kláštera Maria Assumpta, 20 Kensington Square, W8 5HN, za obch. domem Barkers, metro High St.Kensington
7.prosince slouží Otec Stanislav Brožka, 21.prosince Otec Tomáš Roule – po mši besedy
21. prosince přijďte o půl hodiny dřív do kostela ke zpěvu vánočních koled
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Blahopřání i vzpomínky

Koncem listopadu jsme se těšili z 73.narozenin paní
Jitky Lancaster-Pšurné a 18.prosince zas bude
slavit požehnaných 93 let obětavá sestra Bibi
(Adalberta Šimáková MMM), která pomáhala
komunitě po mnoho desetiletí (a starala se mimo
jiné i o bl. papeže Jana Pavla II. během jeho
londýnské návštěvy v rezidenci ve Wimbledonu).
Kdo by se jí chtěl ozvat, sestra Bibi je nyní v
Ještě ke vzpomínce na našem vojenském hřbitově v
ČR - adresa: Hradčanské nám.10, 11800 Praha 1. Brookwoodu. Dole veteráni (uprostřed žen a vdov) :
Vzpomínali jsme i našich zemřelých: 31.listopadu
gen. Ivan Schwarz ze 311.čs. bombard. perutě a
P.MUDr. Josefa Kadlece SJ, kdysi zdatného
plk. Rudolf Čapek z 1.čs. obrněné brigády. Další z
pastoračního pomocníka Otce Langa na našem
veteránů, plk.Arnošt Polák ze 311ky, letos opatroval
Velehradě, pak velmi oceňovaného vědce v oblasti
nemocnou manželku a nemohl bohužel přijet...
bioetiky v Americe (+2008). V prosinci vzpomeneme
plk.Františka Kaplana z První čs. obrněné brigády
v Normandii (+25.12.2013) a také bojovníka za
svobodu, vězně režimu a pak prezidenta opět
svobodného Československa a ČR, Václava Havla
(+18.12.2011). R.I.P.
Správní rada charity londýnského Velehradu
děkuje srdečně paní E.Jiránkové za finanční dar
na pomoc aktivitám charity. Pán Bůh zaplať!

Slovo do vlastních (krajanských) řad...

Během necelých dvou měsíců jsme měli dvě obzvláště významné příležitosti sejít se v
"rodinném kruhu" naší česko-slovenské londýnské (a nejen londýnské) komunity. Tedy
svátek svatého Václava (naše oslava byla v neděli 5.října) a pak opět při návštěvě
biskupa Václava Malého z Prahy 23. listopadu.
Při první z těchto událostí jsme se sešli v rozlehlé hale v areálu Heythrop College. A i
ta větší hala pak praskala ve švech. Při občerstvení jsme se setkali se starými i novými
přáteli, poslechli si trochu živé komorní hudby a - v neposlední řadě - připoměli jsme si
krásné výročí (a desítky let práce pro londýnskou velehradskou nadaci) našeho pana
Czernína, který - jako vždy - seděl mezi námi.
Předposlední listopadovou neděli přišla opět spousta krajanů. Nejprve na
"biskupskou" mši v kapli při Heythrop College, kterou s biskupem Malým koncelebrovali
dva mladí čeští kněží t. č. z Říma. Pak - v ještě hojnějším počtu - na další část nedělního
odpoledne, o kterém se dočtete jinde v čísle (nově v praktičtějším formátu a barevně).
Vracím se k těm událostem hlavně proto, že se chci podělit o radost, kterou jsem měl
z různých nadšených e-mailových ohlasů, které dorazily zejména na adresy dam a
děvčat, které věnovaly tolik času a úsilí přípravě obou těchto sešlostí. To, že tolik lidí ( ne
vždy těch samých) přijde a "užije si to" beru jako potvrzení, že má smysl pokračovat s
česko - slovenským střediskem v centru mnohamilionového Londýna, tedy v díle našeho
nezapomenutelného Otce Langa.
>>>>>>>

***************************************************
Britská skupina Společnosti pro vědy a umění (SVU) srdečně zve na přednášky

vždy poslední sobotu v měsíci na zajímavá aktuální témata
Informace: Milan Kocourek: 01932-259616.
Přiveďte přátele a známé. Po přednášce vždy občerstvení.
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Slovo do vlastních řad (pokračování ze str. 3)

Potvrzení toho, že pro mnohé je, podobně jako pro
mne, česko-slovenský Londýn nepominutelnou
součástí našich globalizovaných životů. A také
potvrzení toho, že langovsko-britský přístup, který
lze asi popsat "všichni slušní lidé vítáni", funguje.
Existuje však ještě další strana této mince.
Příprava těch sešlostí si vyžádá spoustu časově a
organizačně náročné práce. Totéž i zajištění jejich
průběhu. Snad to bude o trochu snadnější až
budeme mít svoji vlastní střechu nad hlavou, až
bude v provozu dům VELEHRAD u Hammersmith
Bridge. To ale ovšem přibyde řada dalších starostí
(ty mnohé, které souvisí s rekonstrukcí domu v
Barnes jsou aktuální už dnes). Celý tento náklad
spočívá nyní na bedrech několika málo
dobrovolných pracovníků (tedy vlastně hlavně
pracovnic) - členů správní rady a pár dalších.
A většina těchto lidiček už není nejmladší.
Vše výše uvedené je tedy i výzvou pro čtenáře
těchto řádek: pošlete e-mail na velehradskou
adresu ( trustees@velehrad.org.uk ), napište co
bychom měli uspořádat a podniknout a jak a kdy
byste k tomu Vy mohl/mohla přispět.
Za Správní radu ing. Antonín Stáně

ZPRÁVY Z DOMOVA VO ZKRATKE

Narození Páně, kopie středověké malby, Etiopie
(ze sbírky Národního muzea, Varšava)

SPRÁVNÍ RADA CHARITY
VELEHRAD LONDÝN
PŘEJE KRAJANŮM
RADOSTNÉ VÁNOCE

Slovenský prezident Andrej Kiska vyznamenal štyroch z účastníkov moskovského
protestu z augusta roku 1968 proti okupácii Československa. Syn Natálii Gorbanevskej
Jaroslav prevzal Rad Bieleho dvojkríža in memoriam, Viktor Fainberg prevzal medailu
osobne a Vladimirovi Dremliugovi a Pavlovi Litvinovi ju odovzdá ambasáda v Amerike.
Kiska vyhlásil, že vtedy mladí ľudia odvážne demonstrovali a nieskôr trpeli vo väzeniach
či na psychiatrii. Gorbanevskij povedal, že Rusko opäť porušuje medzinárodné zmluvy a
väzní ľudí za ich presvedčenie. Fainberg, žijúci vo Francúzsku, varoval: ‘‘Aj v súčasnosti
vidíme, že je tu ruský trójsky kôň a tak ako predtým bol plný zelených chlapcov, aj teraz
sa deje to isté a títo zelení chlapci sú aj blízko vašej hranice‘‘. O Po výroku na návštěvě
Číny, že se budeme od nich učit stabilizovat společnost, po proruských výrocích ohledně
Ukrajiny a po vulgárních slovech v rozhlasových Hovorech z Lán (po kterých následovaly
protesty studentů s červenými kartami), prezident Zeman pozval do ČR hlavy vítězných
mocností z r.1945, vč. prezidenta Putina (v rozporu se sankcemi EU), na výročí
osvobození koncentráku Osvětim (který se nachází v Polsku!!!). Deník The Times pod
titulkem ,,Putin’s European ally pelted with eggs‘‘ napsal, že Zeman ,,is a heavy drinker‘‘
a omlouvá potácení virózou a ,,Češi jdoucí do hospody nyní tvrdí, že jdou na virus‘‘. O
V Praze se konala autogramiáda knihy Havel našeho velvyslance Michaela Žantovského
(nakladatelství Argo). Karel Schwarzenberg o ní s úctou napsal: ,,Po přečtení tuto knihu
obdivuji‘‘. O Niekoľko tisíc ľudí demonštrovalo po tretí raz proti korupcii vo zdravotníctve
v Bratislave na Námestí SNP aj pred parlamentom a žiadali premiéra Fica o splnenie
požiadaviek. Zazneli piesne Karla Kryla a ľudia zo zapálenými sviečkami kričali ,,Premiér
odstúp’’ a ,,Zlodeji’’. Príšli aj herci bratislavských divadiel. O Banka zvaná První českoruská banka, majetek podle The Times Putinovi blízkého Romana Popova, udělila půjčku
9 milionů eur francouzské ultrapravicové Národní Frontě (Le Penovcům), kterým západní
banky nechtějí půjčit. Maďarská extrémistická strana Jobbik je mezitím vyšetřována
z podezření financování Ruskem a panují dohady i o jiných podobných stranách v EU.
O
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DUCHOVNÉ SLOVO

Cirkev: pútnička na ceste do neba...
(Pápež František, na generálnej audiencii 26.11. námestí sv.Petra)

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Máme trochu daždivý deň, ale vy ste
odvážni! Musím vás pochváliť! Dúfajme, že sa budeme môcť dnes
spoločne pomodliť.
Pri predstavovaní Cirkvi ľuďom našich čias, mal Druhý vatikánsky koncil na mysli
jednu základnú pravdu, na ktorú nemožno nikdy zabúdať: Cirkev nie je statická,
nehybná skutočnosť, nie je sama sebe cieľom, ale je neprestajne na ceste v dejinách v
ústrety poslednej a podivuhodnej méte, ktorou je Nebeské kráľovstvo, pričom Cirkev na
zemi je jeho zárodkom a počiatkom (porov. Lumen gentium, 5). Keď sa dnes obraciame k
tomuto horizontu, uvedomujeme si, že naša predstava je obmedzená a umožňuje nám
iba tušiť jas tajomstva, ktoré presahuje naše zmysly. A spontánne sa v nás vynárajú
niektoré otázky: Kedy sa uskutoční tento záverečný prechod? Aký bude nový rozmer, do
ktorého Cirkev vstúpi? Čo sa vtedy stane s ľudstvom? A so stvorením, ktoré nás
obklopuje? Tieto otázky však nie sú nové, svojho času ich už kládli učeníci Ježišovi:
«Kedy sa to všetko stane? Kedy nastane víťazstvo Ducha nad stvorením, nad
stvorenstvom, nad všetkým? Sú to ľudské, starodávne otázky. Aj my si ich kladieme.
1. Koncilová konštitúcia Gaudium et spes stojac pred týmito otáznikmi, ktoré vždy
zaznievajú v srdci človeka, potvrdzuje: «Nepoznáme čas zavŕšenia zeme a ľudstva ani
spôsob, akým bude vesmír pretvorený. Tvárnosť tohto sveta, znetvorená hriechom, sa
síce pomíňa, ale sme poučení zo Zjavenia, že Boh pripravuje nový príbytok a novú zem,
na ktorej prebýva spravodlivosť a ktorej blaženosť splní a prevýši všetky túžby po pokoji
rodiace sa v srdciach ľudí» (Gaudium et spes, 39). Toto je teda cieľ, ku ktorému smeruje
Cirkev: je to, ako hovorí Biblia, «nový Jeruzalem», «raj». Skôr ako o nejaké miesto, ide o
«stav» duše, v ktorom sa naše najhlbšie očakávania naplnia prekypujúcim spôsobom, a
naše bytie, ako stvorení a Božích detí, dosiahne plnú zrelosť. Budeme konečne oblečení
do radosti, pokoja a Božej lásky a to celkom, už bez akéhokoľvek obmedzenia a budeme
ho vidieť z tváre do tváre! (porov. 1 Kor 13,12). Je nádherné myslieť na to, myslieť na
nebo. My všetci sa tam hore stretneme, všetci. Je to prekrásne a posilňuje to dušu.
2. V tejto perspektíve je pekné všimnúť si, že je tu kontinuita a základné
spoločenstvo medzi Cirkvou, ktorá je v nebi a tou, ktorá je ešte na pozemskej ceste. Tí,
ktorí už žijú pred Božou tvárou nás môžu vskutku podporovať a prihovárať sa za nás,
modliť sa za nás. Z druhej strany, aj my sme neustále pozvaní prinášať dobré skutky,
modlitby i samotnú Eucharistiu na zmiernenie utrpenia duší, ktoré ešte očakávajú
blaženosť bez konca. Tak veru, pretože v kresťanskom ponímaní rozdiel viac nespočíva
medzi tým, ktorý už zomrel a tým, ktorý ešte nie, ale medzi tým, ktorý je v Kristovi a tým,
ktorý v ňom nie je! Toto je smerodajný prvok, rozhodujúci pre našu spásu a naše šťastie.
3. Zároveň nás Sväté písmo učí, že naplnenie tohto podivuhodného plánu má do
činenia aj so všetkým, čo nás obklopuje a čo vyšlo z Božej myšlienky a z Božieho srdca.
Apoštol Pavol to explicitným spôsobom potvrdzuje, keď hovorí, že «aj samo stvorenie, celé
stvorenstvo, bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve
Božích detí» (porov. Rim 8,21).
>>>>>>>>>>>>>>

***************************************************
British, Czech & Slovak Association srdečně zve krajany na

Večer tří výročí hudby: Smetany, Janáčka a Martinů
4.prosince v 18.30, velvyslanectví Slovenské republiky, 25 Kensington Palace Gdns, W8 4QY
a na setkání ,,Get to know you‘‘ ve středu 10.prosince,19-23 hod. v čs.nár.domě, 74 West End Lane, NW6
Registrace na bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875 či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX
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Cirkev: pútnička na ceste do neba... (pokr. zo str. 5)
Iné texty zasa používajú obraz «nového neba» a «novej zeme» (porov. 2 Pt 3,13; Sk
21,1) vo význame, že celý vesmír bude obnovený a oslobodený raz navždy od každej stopy
zla a od samotnej smrti. To, čo je naznačené ako naplnenie tejto premeny, ktorá sa v
skutočnosti už realizuje počnúc Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním, je teda nové
stvorenie. Nejde o zničenie vesmíru a všetkého, čo nás obklopuje, ale o privedenie každej
veci k jej plnosti bytia, pravdy a krásy. Toto je plán, ktorý Boh Otec, Syn a Ducha Svätý
chce odvždy uskutočniť a aj ho uskutočňuje.
Drahí priatelia, keď myslíme na tieto nádherné skutočnosti, ktoré nás očakávajú,
uvedomujeme si, že naša príslušnosť k Cirkvi je naozaj podivuhodným darom, ktorý má
v sebe vpísané vysoké povolanie! Poprosme teda Pannu Máriu, Matku Cirkvi, aby vždy
bdela nad našou cestou a pomáhala nám byť takými ako ona, radostným znamením
dôvery a nádeje uprostred našich bratov.
Preložila: sr. Agnes Jenčíková CJ (TK BKS)
DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy

Repre for ever...

Večerní pražské ulice potemněly jako každý rok po tom, kdy v říjnu ztrácíme letní
časomíru. Letní čas nám tady sice zavedli kdysi bolševici, ale z hlediska starého muže,
který ráno nemůže dospat a večer ještě rád obejde Václavák, to nebyl tak špatný počin. V
konečné rozvaze je to asi fuk, sluníčko v zimě na nebi nepodržíš i kdyby ses rozkrájel.
Ale zpět do potemnělých bulvárů. Když se rozhlédnete, uvidíte dívenky, kterým zpod
baloňáků vykukují okraje nadýchaných sukní pastelových barev a mladé muže, kterým z
černých obleků vykukuje límec bílé košile s motýlkem (pokud motýlka na gumičce se
sucháčem nesundali už ve východu do ulice, nebo dokonce už v šatně, žijeme totiž dnes v
době rozhalenek).
Jedná se samozřejmě o mládež z tanečních. Instituce tanečních nějakým zázrakem
přežila všachna ta desetiletí, kdy jsme zde měli vládu jedné strany. A to i přes to, že k
buržoazním rituálům strana sympatie neměla. Byla i dlouhá období, kdy je tvrdě
potlačovala. Taneční přesto pokračovaly přes příšerná léta padesátá, zlatá šedesátá i ta
šedivá normalizační.
My hoši z desáté třídy karlínské dvanáctiletky (tak se tehdy jmenovalo dnešní
gymnazium) jsme se na podzim jednašedesátého přihlásili do Obecního domu (lidem
zvaného Repre) k mistru arch. Trubačovi. Za půlrok základek to, myslím, stálo 60 korun.
Pan Trubač měl vždy na sobě bezvadný smoking a na tváři bezvadný usměv. Paní
Trubačová, s kterou předváděl příslušné kroky, byla velice podobná královně Alžbětě II.
V soudničkách ve Večerní Praze pana arch. Trubače opakovaně obviňovali z prohřešků
proti socialistickému soužití a psali, že má zákaz pracovat s mládeží. On se ale přesto
znovu a znovu objevil na seznamu tanečních mistrů v Repre, aby nás, naše předchůdce i
následovníky naučil valčík, foxtrot a další. A aby nás vtipnou formou poučil o tom, jak
doprovázet děvče na petřínskou rozhlednu (nahoru i dolu musí pán jít napřed). I o mnoha
dalších důležitých věcech z oboru etikety.
Byli mezi námi i tací hoši, kteří chodili za taneční do restaurace "U staré synagogy" v
Pařížské, kde pan vrchní Poskočil přimhuřoval oči nad naší nezletilostí a nosil mladistvým
plzeňské. Důvod k chození za taneční spočíval často v tom, že - náhle získaná a pro nás
nebývalá - možnost držet dospívající mladou dámu po tři minuty v předstíraném objetí
tance, bylo pro mnohé z nás trochu silné kafe. Myslím, že to platilo zejména pro hochy
menšího vzrůstu, pro které představa dvoumetrové tanečnice byla noční můrou. >>>>>>>

***************************************************
Slovenské centrum Londýn

http://www.slovenskecentrum

Pomáha Slovákom vo Velkej Británii pri hľadání si práce a ubytovania, poskytuje užitočné rady pre život a
štúdium vo Velkej Británii a v neposlednom rade disponuje možnosťami, ktoré pomáhajú rozvoju slovenskobritských vzťahov vo všetkých sférach.

***************************************************
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DOPIS Z PRAHY (pokračování ze str.6)
Předčasná a mnohdy předstíraná láska k pivu posloužila
jako šikovná zástěrka té dočasné slabosti. Já osobně jsem
párkrát za taneční šel, pak ale jsem se vzmužil a
absolvoval jsem u mistra Trubače nejen základky, ale i
pokračovačky a pak i speciálky. Když jsme chodili do
základek, končila právě renesance charlestonu, když jsme
dospěli do speciálek přicházel k nám přes Atlantik twist.
Do speciálek už většinou chodili lidé coby taneční páry.
Člověk se tedy musel s některou z dívek dohodnout. Já jsem sice - na rozdíl
od
1.
šikovnějších kamarádů - se žádnou z tanečnic nerandil (bohužel, řekl bych
2.
dnes), ale k
jakémusi srozumění s jednou z nich jsem se dobral. Jak se jmenovala,3.to už si dnes
nevzpomenu, mezi spolužáky se jí říkalo "ta pihovatá". Kde asi je jí dnes konec. Třeba
dodat, že ani ve speciálkách člověk netrávil celé dvě hodiny se "svojí" tanečnicí. Střidalo
se, ale šlapání na nohy už se nepovažovalo za tak samozřejmé jako v základních.
Tehdy mistři dbali o to, aby dívky "nestály". To bylo ošetřeno tím, že se na každý kurs
přijímalo o 40 - 50 % více chlapců nežli děvčat. Ti hoši, kteří si děvče pro momentální
taneček nezadali, se stáhli do rohu jak pianista začal hrát. Když kousek skončil, kolovaly
páry po obvodu sálu podle hodinových ručiček. "Liší" hoši uvnitř kolovali proti hodinám a
mohli si vybrat libovolného právě odtančivšího kolegu (respektive dívku), říci hochovi
"Dovolíš" a získat tak tanečnici pro další kousek.
Po devadesátém roce jsem se byl jednou podívat do neteřiných tanečních. S hrůzou
jsem si všiml, že tam bylo více dívek než kluků. A že jsou to děvčata, která kolují uvnitř a
říkají "Dovolíš". Zřejmě katastrofální nedostatek mužů, ať už proto, že se ve větších
počtech stahují do hospod, nebo že tanečky s dívkami už je dnes "neoslovují".
S kamarády jsme kdysi vedli dlouhé diskuze o tom, co má člověk těm holkám povídat
když s nimi tančí nebo promenáduje. Oblíbený návod na konverzaci byl "Slečno, já se
potím jako prase, potíte se taky tak?". Ale nemyslím si, že by některý z nás - hochů z
karlínské dvanáctiletky - některou dívku takto oslovil.
Srdečné pozdravy z Repre, tentokrát z plzeňské restaurace v suterénu, všem v Londýně
od Honzy Krátkého

***************************************************
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 19hodin 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 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

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

***************************************************
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Nenechte si ujít, aneb trocha kultury v Londýně v prosinci

4.prosince v 18.30 hodin se koná koncert BCSA v sále Slovenského velvyslanectví
(viz.str.5) věnovaný výročím Smetany, Janáčka a Martinů. Vystoupí Eric van Lauwe
(klarinet), Chris Underhil (klavír), Rupert Bawden (housle), Norman Starritt (cello) a
Ensemble Quintitus, Paříž. Info viz.str.5 - registrace nutná) Vstup: 5 liber pro nečleny.
o Téhož dne, také v 18.30, se v sousední budově velvyslanectví ČR bude konat křest
knihy Jiřího Pehe Three Faces of an Angel. Registrace nutná na 020 7243 7983.
o 9.prosince v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall Artemis Quartet. Na programu: Mozart:
Smyčcový kvartet v G, Péteris Vaskis: Smyčcový kvartet č.5 a Smetana: Smyčcový
kvartet č.1 v E moll Z mého života. Info: Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, W1U 2BP,
www.wigmore-hall.org.uk a 020 7935 2141.
o 13.prosince v 19.30 vystoupí také ve Wigmore Hall Pavel Haas Quartet s Nicholasem
Angelichem u klavíru s repertoárem: Janáček: V mlhách, Smetana: Smyčcový kvartet
č.2 v D moll a Dvořák: Klavírní kvintet. Info viz Wigmore Hall výše.
o Také 13.prosince v 19.30 se koná v Holy Trinity Church, Sloane Square, SW1X 9BZ,
koncert A Boy Was Born: Britten and New Europe, následovaný koledami z desítky
nových členských zemí EU z roku 2004 (tedy i z našich zemí). Vstup 15 liber, koncese
12 liber. Vstupenky na 020 7730 4500 a https://secure.cadoganhall.com
o Ještě 13.prosince v 19.30 vystoupí v King’s Place, 90 York Way, N1 9AG Academy of
St.Martin in the Fields Chamber Ensemble. Program: Dvořák: Smyčcový sextet v A moll
a Schubert: Smyčcový kvartet v C dur. Info: 020 7520 1490 a www.kingsplace.co.uk.
o V předvánočním čase se jako obvykle konají koncerty a pásma koled a hudby v Royal
Albert Hall, na South Bank či v Barbicanu (viz denní tisk a internet).
o Celý měsíc i až do 24.ledna se koná v DIVUS London, Enclave 5, 50 Resolution Way,
SE8 4AL, výstava malíře Otty Plachta (1962), absolventa AVU. Jeho semiabstrakce jsou
inspirovány hlavně peruánskými kmeny. Spoluorganizuje: České centrum.
o 28.prosince v 19.30 zahraje ve Wigmore Hall Zemlinsky Quartet. Program: Smyčcová
kvarteta Haydna, Janáčka a Dvořáka. Info: Wigmore Hall, viz výše.
o

***************************************************
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 ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA? STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE 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

***************************************************
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, na vás
čeká ono tradiční a vytoužené pohoštění.
Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/ neděli 12 - 22.30,
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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