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Neveselé eventuality...        
Uplynul měsíc a Ukrajina stále vévodí zprávám ve vlasti i ve  

většině evropských zemí. Pro naše doma, zvláště pak Slováky,  

je nyní možná perspektiva opětného sousedství s Ruskem, ať  

už by se Putinův nový Sovětský svaz nazýval tak či onak, velmi  

nepříjemná. Jak však připoměl zásadní článek ve slovenském  

deníku SME, mnozí, včetně slovenských vládních představitelů, 

si zjevně neuvědomují, že je to opravdu reálná, byť hrůzostrašná  

možnost. Putinovo Rusko totiž okupací Krymu a vyhrožováním 

Ukrajině, že zasáhne na ochranu tamních vlastních ruských  

občanů, pokud budou ohroženi, se vlastně nejen neliší od             Z velikonoční Květné neděle londýnské komunity - svěcení 

Hitlerova harašení zbraněmi a pomocí Henleinovcům před           kočiček před kaplí kláštera Maria Assumpta, Kensington Sq 

Mnichovem, ale -- a co je horší -- už nyní vlastně anexí Krymu      

zneplatnilo dosavadní mezinárodní dohody. Jak připomíná autor Róbert Ondrejcsák, ty stanovily tři zásadně důležité 

strategické postuláty, že totiž je mezinárodně garantována územní celistvost Ukrajiny, že střední Evropa je mimo 

dosah ruských vojsk a že válka, tedy agresivní zásah ozbrojených sil, není přípustným řešením problémů 

mezinárodních vztahů. Navíc, Putin neplní podle amerického ministra zahraničí Kerryho a prezidenta Obamy ani 

jeden z bodů dohody ze Ženevy, tedy například vyklizení separatisty obsazených budov na východě země a naopak 

hrozí okupací Ukrajiny. Že situace je vážná a podobné okupace ,,na pomoc místním Rusům‘‘ se bojí i další sousedi 

Ruska, jako Kazachstán či Azerbajdžán a že se proti Putinovým hrozbám Ukrajině ozval dokonce i dosud více než 

,,věrný‘‘ běloruský prezident Lukašenko, je výmluvným svědectvím Putinova mentálního vykolejení.                     

        Za této situace je asi v podstatě jedinou možností, jak Putina od invaze odradit, hrozba vyslání vojsk NATO na 

Ukrajinu. Sankce EU a mnohem více ty americké, které by nyní údajně měly zamrazit padesátimiliardovou dolarovou 

část Putinových peněz ve švýcarských bankách, by jej sice také bolely, ale s větší částí jeho bohatství v akciích 

ropných a plynových firem, by pro něj nebyly pohromou. Je příjemné, že nová česká vláda zjevně bere uvedené 

strategické ohrožení vážně a dokonce nabízí naše gripeny i armádní sbor k hlídkování aliance v oblasti, ale zároveň 

ústy premiéra po společném zasedání s vládou slovenskou ve Skalici hovoří neprozřetelně o ,,pochybnostech‘‘ 

ohledně širších sankcí proti Rusku, neboť ,,by to mohlo ohrozit ekonomický růst v Evropě‘‘. Co tedy má EU podle 

obou premiérů dělat? Nechat raději Moskvu zardousit Ukrajinu? To, že evropská ekonomika jistě sankcemi také utrpí, 

všichni dávno vědí (viz též prohlášení Williama Haguea) a snaží se nahradit ztráty reorientací zahraničního obchodu. 

ČR a SR by se raději měly zamyslet -- podobně jako i další členské země unie – nad tím, proč nedávají na obranu 

zdaleka ani to, k čemu se zavázaly, jak ostatně během návštěvy Prahy připoměl generální tajemník aliance Rasmussen, 

který to nahlas říká i jinde. Když totiž Evropa nebude ochotná hájit demokracii před agresorem, stane se snadno jeho 

kořistí. Pokud nespoléhá na to, že jí – už potřetí za století – příjde na pomoc poněkud méně váhavá Amerika. /jn/                                                                                                                                      

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

                          Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na nedělní 
 

ČESKÉ MŠE V KAPLI KLÁŠTERA MARIA ASSUMPTA 

20 Kensington Square, W8 5HN (za obchodním domem Barkers, metro High Street Kensington) 
 

 Obvykle 1. a 3. neděli v měsíci ve 14 hod., poté přednáška/beseda vedle v Heythrop College (Newman Room) 

     Nejbližší termíny: 4.května (celebruje P.Radek Tichý) a 18.května (celebruje 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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INFORMACE SPRÁVNÍ RADY                                                        

Rekonstrukce nových budov pro  
Velehrad pokračuje 

Hlavní budova (,,Victorian villa") Velehradu v Lonsdale Road má  

nyní již opravenou střechu (a okapy, komíny a parapety ...) a tak 

kbelíky k zachycováni protékajícího deště jsou zpět v kůlně.  

      Na domě je stále lešení, které nyní používá dodavatel dalšího  

,,balíčku" prací při čištění a spárováni fasádního zdiva, natírání 

kamených a betonových prvků a opravě oken a balkonových dveří. 

Architekti dokončují plány úprav potřebných pro budoucí využití  

domu naší komunitou a vylepšení přilehlé shromažďovací haly a  

někdejšího ,,coach house", který bude z části sloužit jako zázemí  

(šatna, záchody, kuchyňka, sklad).  

       Důležitým dalším krokem pak bude podání nezbytné žadosti   

("planning application") stavebnímu úřadu.  

Za Správní radu charity Velehrad London - ing.Antonín Stáně 
 

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA 

Předvelikonoční úspěch v Okénku  
Sobotní dopoledne i odpoledne 5.dubna bylo až do 15ti hodin pro  

krajany kolem londýnského Okénka ve Streathamu i mnohé další  

příležitostí ke zjevně dobře naplánovaným předvelikonočním  

aktivitám pro rodiče i děti. Ty zahrnovaly malování vajíček, pletení  

pomlázek, ochutnávání kuchařských výrobků, ale také her jako  

honba za vejci a vystoupení dětí školičky a školky Okénka i jeho         

divadelního souboru. Pak následovala tombola a nakonec i  

diskotéka a (jak napovídají i fotografie) rozzářené tváře dětí i rodičů 

svědčily o tom, že zábava i naučná část programu slavily úspěch. 
 

Dvořákova společnost slaví čtyřicítku   
Dvořákova společnost pro českou a slovenskou hudbu právě slaví  

uctihodných čtyřicet let od založení a uspořádá v Leamington Spa  

při této příležitosti pro členy oslavnou hostinu 3.května ve známém    Shora dolů: P. Tomáš Roule a svěcení kočiček na 

Regency Room, Victoria House. Následujícího dne uspořádá ve          Květnou neděli na Kensington Sq; čtení pašijí v kapli         

14.30 v neméně známých leamingtonských Pump Rooms výroční       kláštera a záběry z příprav na Velikonoce v Okénku 

schůzi, po které bude následovat veřejně přístupná přednáška  

Richarda Beitha na téma: ,,Royal Leamington Spa a hudební přínosy  

přítomnosti československého exilu ve Spojeném království během  

Druhé světové války‘‘. Je dobré připomenout, že právě v  

Leamingtonu byly od října 1940 do května 1942 umístěny jednotky  

svobodné československé armády ve Velké Británii a právě tam (v  

Assembly Hall Royal Pump Rooms) slavný dirigent, klavírista a  

skladatel Vilém Tauský sestavil a cvičil pěvecký sbor svobodné  

československé armády a v nedaleké Moreton Hall také armádní  

orchestr, se kterými pak jezdil po Británii a připomínal tak  

obyvatelstvu československou kulturu a náš boj za svobodu, což  

mělo tehdy obrovský význam jako součást spojeneckého válečného usilí. Ve stejnou dobu začne Leamingtonský 

víkendový hudební festival (od 2.května do 1.června), během kterého zazní i hudba celé dlouhé řady našich skladatelů 

(podrobnosti na internetových stranách Dvořákovy společnosti - viz str.6). Obětavému vedení i členstvu Dvořákovy 

společnosti patří za těch dlouhých 40 let nesmírně záslužné propagace naší hudby v Británii vřelé poděkování. /jn/ 

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

SVU – Britská skupina Společnosti pro vědy a umění srdečně zve na pravidelná setkání, tentokrát 

                             Tradiční sraz členů i přátel v parku...  

      

  v pátek, 23.května v 17hod na Cleveland Square, W2, nedaleko velvyslanectví (předčítání esejí, literární diskuse, atd) 
     
Přijeďte metrem – parkování do 18.30 omezeno! Další info: Milan Kocourek: 01932-259616 a Zuzana Slobodová: 07940-519667 

*************************************************** 
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Sir Michael Burton předal předsednictví 
BCSA a byl zvolen prezidentem 
Sir Michael Burton, dlouholetý předseda BCSA, tedy Britsko-  

česko-slovenské asociace, bývalý britský velvyslanec v Praze a 

zkušený diplomat s kariérou 37ti let ve službách britského  

ministerstva zahraničí od Afriky a Blízkého východu až po Berlín, 

si asi bude dlouho pamatovat letošní výroční schůzi BCSA. Vedl 

sice ve stejné funkci od odchodu z diplomacie také Euro- 

atlantickou skupinu a Hurlingham Club a byl členem rady  

Královské společnosti pro asijské záležitosti, ale jistě nebyl  

připraven na to, že až ohlásí 24.dubna rezignaci na post předsedy, 

bude hned navržen do čestné funkce prezidenta asociace a  

zároveň si bude muset vyslechnout mnoho chvály od přítomných  

členů. Navíc, bude obdarován kopií Hollarova známého pohledu  

na Londýn a oslavován účastníky slavnosti a recepce v sále  

velvyslanectví ČR. Včetně nástupce ve funkci předsedy BCSA,  

bývalého britského velvyslance v Bratislavě, Michaela Robertse, zástupce českého velvyslance dr. Antonína Hradílka, 

novináře a jednoho z vedoucích představitelů BBC, Johna Tusy a dalších přítomných. Sir Michael, který se kromě 

jiného zasloužil o přípravy a hladký průběh návštěvy královny Alžběty II. v ČR v březnu 1996, je znám svým vřelým 

vztahem k naší zemi a je zjevně dobře, že bude dál dodávat na vážnosti různým akcím BCSA jako činil dosud. /jn/ 
 

Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti 
Zmocněnec pro krajanské záležitosti JUDr.Karel Kühnl připomíná dopisem krajanským komunitám ve světě letošní 

projekty, které podporuje jeho kancelář na ministerstvu zahraničí. Je to jednak 8.ročník Mezinárodního krajanského 

festivalu, pořádaný Občanským sdružením Sedm paprsků 11. – 14. září ve spolupráci se Stálou komisí Senátu 

Parlamentu ČR (info: www.krajanskyfestival.eu ). Před ním se bude 10. až 12. září konat Konference zahraničních 

Čechů ,,Krajané a čeština‘‘, pořádaná Mezinárodním koordinačním výborem zahraničních Čechů, MZV, Národním 

muzeem, atd (info: info@zahranicnicesi.com ). V srpnu (od 4.) se pak bude konat Konference Českých škol bez hranic 

(info: www.csbh.cz) a předtím (26.7. – 2.8.) bude uspořádán každoroční šestidenní Letní výtvarně-jazykový tábor pro 

děti od šesti let, letos v Sluňákově, v Centru ekologických aktivit u Olomouce (info ČŠBH). Zároveň jsou na 3. až 15. 

srpna připravovány letní tábory pro starší děti (14 – 17 let) ve Studijním středisku v Mariánských Lázních (také ČŠBH 

a Gymnázium J.Gutha-Jarkovského a Ústav pro jazykovou a odbornou přípravu UK), zahrnující intenzivní přípravu na 

mezinárodní zkoušku z češtiny a příjímací zkoušku na české střední školy (info a ceny kurzů na: http://ujop.cuni.cz ). 

ČŠBH připravily i výukový program Výtvarníci v čs.legiích pro studenty (viz stránky: www.csbh.cz s materiály pro 

školy, kde naši legionáři bojovali. Zmocněnec Kühnl končí dopis pozdravem od odborníků Masarykovy demokratické 

akademie, kteří připravují dotisk spisu ,,Živé hodnoty Masarykova Československa pro 21.století‘‘ a novinku ,,Věrni 

zůstaneme‘‘. Zájemci se mohou obrátit na Ing. Mgr. Dušana Krátkého (kratky.dusan@seznam.cz ). Dr.Kühnl dodává, 

že MZV i on osobně si váží i dalších krajanských iniciativ a těší se na spolupráci i osobní setkání. /jn/ 
 

Prestižní Templetonova cena  
Monsignoru Halíkovi 
Londýnští krajané se spolu s ostatními i s našimi ve  

vlasti těší z mezinárodní pocty, kterou je udělení  

prestižní Templetonovy ceny českému filozofovi a  

teologovi Monsignoru Tomáši Halíkovi, autorovi  

mnoha knih a studií, profesorovi Karlovy univerzity  

a duchovnímu správci akademické farnosti u 

Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Otec profesor  

převezme cenu v kostele St.Martin-in-the-Fields v  

Londýně 14.května, o čemž a o jeho skvělém díle  

budeme podrobněji referovat v příštím čísle.             Sir Michael Burton řídí naposledy BCSA a nový předseda Michael Roberts 

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

 

    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 slovensko-britských    
                                                                              vzťahov vo všetkých sférach. 

                                                          http://www.slovenskecentrum 
*************************************************** 
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     Svaz Letců Svobodného Československa a   

                 Úřady přidělenců obrany  

                  velvyslanectví ČR a SR              
 

           oznamují krajanům, že každoroční  
 

pietní akt na hřbitově v Brookwoodu  
              nedaleko Wokingu v hrabství Surrey 

 
      se bude letos konat u příležitosti 69. výročí       
             ukončení bojů Druhé světové války               
                           
      
    v neděli 11. května ve 14.00 hodin  
   u tamního československého památníku 
 
  Blízko železniční stanice Brookwood, South West 
Trains z Clapham Junction 12.23 a 13.23, doba jízdy je        
                                     35 minut 
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Nové sídlo charity Velehrad London je prostě Velehrad... 
Správní rada charity Velehrad London sděluje krajanům, že její nové sídlo v Lonsdale Road, Barnes, poblíž Hammersmith Bridge, 

se nazývá Velehrad a nikoli Nový Velehrad nebo Velehrad II. Charita se nezměnila, vykonává stále stejnou činnost a jen se 

přestěhovala do vhodnějších prostor a jiné názvy sídla by proto byly zjevně zavádějící.  

     Charita Velehrad, založená Otcem Langem a hrabětem Czernínem v roce 1958, měla daleko širší záběr, který nebyl na domě 

závislý a po mnoho let žádný dům charita neměla (dům na Ladbroke Square byl opatřen až v roce 1965). Práci charity Velehrad 

(pastoraci a pomoc potřebným krajanům) vykonávali Trustees (otec Lang, otec Rochla, Hrabě Czernin, pani Kuttelwasherová a 

další) i dlouho před tím než byl dům na Ladbroke Square k dispozici (a jak víme, tak na větší krajanské akce nestačil a 

pronajímaly se různé prostory u Poláků, ve Farm Street, v čs.klubu, atd).  

     Práce, kterou i dnes vykazují Trustees charity Velehradu London (podle oficiálního poslání schváleného Charity Commission 

v r. 1958 a potvrzeného v r. 2013), je daleko širší než jen ta, která se koná v domě charitou vlastněném.  

     Správní rada Velehradu má navíc to štěstí, že Otce Langa napadlo koupit pro charitu dům v kdysi nezajímavé čtvrti a v dnes tak 

prestižním místě. Takže po prodeji již nevyhovujíciho domu mají Trustees prostředky na nový, krásný objekt v Barnes, na jeho 

opravu a úpravu a ještě na ostatní charitativní činnosti (pastoraci, podporu studentů, pomoc potřebným krajanům, atd). Navíc, 

budou-li jiné krajanské charitativní organizace potřebovat prostory a bude-li jim Velehrad v Lonsdale Road vyhovovat, správní 

rada jim tam ráda prostory poskytne. /ls/ 
 

DUCHOVNÉ SLOVO                      

Z apoštolskej exhortácii pápeža Františka ,,Evangelii gaudium‘‘  
...Katolícka viera mnohých národov čelí výzve rozširovania nových náboženských hnutí, z ktorých určitá časť má 
tendenciu k fundamentalizmu a zasa iná smeruje k predkladaniu duchovnosti bez Boha. To je z jednej strany 
výsledkom ľudskej reakcie na materialistickú, konzumnú spoločnosť plnú individualizmu, na druhej strane zneužitím 
núdze obyvateľov, ktorí žijú na periférii a v chudobných oblastiach; teda ľudí, ktorí prežívajú uprostred veľkých bolestí 
a hľadajú okamžité riešenia vlastných potrieb. Tieto náboženské hnutia, charakteristické svojou prefíkanosťou, 
uprostred prevládajúceho imperializmu zapĺňajú vákuum, ktoré zanechal sekulárny racionalizmus. Okrem toho je však 
potrebné, aby sme si uvedomili, že ak časť našich pokrstených veriacich nepociťuje náležitú príslušnosť k Cirkvi, 
môžu za to aj niektoré naše štruktúry; môže za to málo priateľská atmosféra v niektorých farnostiach a spoločenstvách 
alebo byrokratický prístup k riešeniu problémov –  jednoduchých, ako aj zložitých – týkajúcich sa života našich 
národov. Na mnohých miestach prevláda administratívny prístup nad pastoračným a tiež vysluhovanie sviatostí bez 
ostatných foriem evanjelizácie.  
    Proces sekularizácie má tendenciu uzatvárať vieru a Cirkev do súkromnej a  
intímnej oblasti. Okrem toho prostredníctvom popierania čohokoľvek  
nadprirodzeného tento proces spôsobil rastúcu etickú deformáciu a oslabenie  
zmyslu pre osobný i sociálny hriech, ako aj postupný nárast relativizmu, ktorých  
spoločným dôsledkom je všeobecná strata správneho smeru, najmä čo sa týka  
ľudí v obdobiach dospievania a mladosti, ktoré sú veľmi zraniteľné zmenami.  
Ako správne poznamenávajú biskupi Spojených štátov amerických, zatiaľ čo  
Cirkev nástojí na existencii objektívnych morálnych noriem, platných pre všetkých, 
„nájdu sa aj takí, ktorí toto učenie prezentujú ako nespravodlivé, teda odporujúce  
základným ľudským právam. Takáto argumentácia zvyčajne vychádza z istej  
formy morálneho relativizmu, ktorá je – nie bez súvislosti – spojená s vierou v  
absolútne práva jednotlivcov. V tejto optike je Cirkev vnímaná, akoby hlásala  
predsudky a zasahovala do osobnej slobody“.[59] Žijeme v spoločnosti informácií,  
ktorá nás neustále presycuje údajmi, a to takým spôsobom, akoby všetky boli na  
rovnakej úrovni, až napokon nás privádza k hroznej povrchnosti pri posudzovaní  
morálnych otázok. V dôsledku toho je veľmi potrebná výchova, ktorá učí kriticky  
myslieť a ponúka cestu dozrievania v hodnotách...           (zo stránok TK KBS) 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA I KOMUNITY 
O Slovenský ústav pamäti národa zverejnil na svej internetovej stránke ďalšie mená  

príslušníkov komunistickej ŠtB. Sú to mená 473 ľudí, ktorí pôsobili v banskobystrickej  

správe ŠtB v rokoch 1975 - 89. UPN tam zverejnil ich civilné mená a priezviská aj ich  

útvary a pri niektorých aj fotografie. „Sú to mená príslušníkov, ktorí nesú priamu  

zodpovednosť za perzekúcie,“ vyhlásil pre tlač predseda rady ÚPN Ondrej Krajňák a  

povedal, že ústav umožní nahliadnuť aj do osobných zväzkov estebákov. Koncom roka by 

mal UPN zverejnit mena príslušníkov bratislavskej ŠtB. O  Charita The Friends of Czech  

Heritage se připravuje na ustavení české obdoby britské instituce pečující o kulturní  

památky, známého The National Trust. Organizace se bude anglicky jmenovat The Czech  

National Trust a má být pod patronátem velvyslance ČR Michaela Žantovského slavnostně 

ustavena už 18. června. (podrobnosti, vč. adopce oltáře v klášteře v Kladrubech stejnou  

charitou, příště).  O  Na Květnou neděli jsme se dozvěděli, že v Londýně ve věku pouhých 

64let zemřela paní Marie Vlčková, maminka Marušky Murešanové. RIP.  O  Výtvarnici  

Doře Martínkové se dostalo významného ocenění. Její dětský animovaný film ,,Vzpoura v  

akváriu‘‘ bude od května do září promítán v National Gallery (výstava Take One Picture). 
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Probuzení jara 
Ať na oslavu roztančí se den!  

Zvony ať vyzvání bez ustání.  

Slunce ať plýtvá z1atými doteky. 

Ať voní brázdy  

a zpívá trio skřivanů.  

Teplé větry ať obnažují zemi,  

sněhy se promění ve vláhu  

a lidé, lidé ať staré písně opráší, 

co kdesi na dně hrdel zamrzly. 

 

Přichází jaro do mé dědiny!  

Jaro s vůní země a chleba,  

s drsnou vůní postrojů koní, 

jaro s ošlehanými tvářemi, 

žlutého motýla s klikatým letem,  

s mozoly na mužské dlani, 

jaro s prvým milenců vzdechem... 

 

Já vprostřed toho všeho stojím  

a každý záchvěv jara procitaní  

se mě dotýká.  

Chráním jej celým tělem,  

bojím se o každé jeho zachvění.  

Stojím jak žena, matka,  

zdá se mi,  

že jaro se mi budí  

přímo v náručí. 

 

Napsala londýnská krajanka  

Jitka Pošturná-Lancaster 

30.března 1966 ve  

Veselí nad Moravou, Milohošti 

 

http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/sprava-stb-banska-bystrica/organizacna-struktura-1975.php
http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/sprava-stb-banska-bystrica/organizacna-struktura-1975.php


*************************************************** 
Správní rada Velehradu s díky obdržela mezi jinými i  
toto velikonoční přání od Otce biskupa Malého... 

 

Slovensko musí škrtnúť výdavky 
Dlh Slovenska narástol v roku 2014 na 55,4  

percenta ročného výkonu ekonomiky (HDP) a  

bol tak vyšší, ako vláda plánovala v rozpočte,  

zverejnil Eurostat. Vláda musí už v polovici  

mája viazať tri percentá výdavkov rozpočtu a  

minister financií Peter Kažimír tak nebude môcť 

použiť 305 miliónov eur plánovaných výdavkov.  
 

DOPISY ČTENÁŘŮ -- Dopis z Prahy 

Trápení s Blankou...  
Už je to hezkých pár let, co jsem měl kancelář v Praze 1 na Starém Městě. Ke kanceláři patřilo i místo v parkovišti a 

tak jsem - přiznám se - neekologicky často jezdil do práce autem ze Střešovic, kde jsme tehdy bydleli.  

     Před budovou ministerstva kultury jsem obvykle z Patočkovy ulice zahnul doprava do ulice U Brusnice, abych pak 

mohl Jelení kolem pražského hradu, letohrádku královny Anny a Chotkových sadů pokračovat ke sjezdu na Klárov. 

Vyhnul jsem se tak křižovatce u Prašného mostu, která se - s pokračujícími pracemi na novém automobilovém tunelu 

Blanka - stávala stále zacpanější a nezvládnutelnější.  

      Někdy v roce 2008 se v ulici U Brusnice objevila cedule POZOR! PROJÍŽDÍTE PODDOLOVANÝM ÚZEMÍM. 

Lámal jsem si hlavu, jak svou jízdu stavu poddolovanosti přizpůsobit, ale nic mě nenapadlo. Jezdil jsem tedy tou ulicí 

tak jako před tím (spolu s ostatními auty a tramvajemi). Trochu mě trápila představa, že se i s autem náhle propadnu 

do vytunelovaného podzemí.  

      Měl jsem štěstí a nepropadl. K propadu však skutečně došlo o pár metrů dál na parkovišti ministerstva kultury, kde 

se vytvořil  kráter o průměru nějakých 15 metrů. Naštěstí v noci, kdy tam nikdo neparkoval. Báňský Úřad za to pak 

milionovou pokutou potrestal Metrostav ( stavebního dodavatele tunelu). Byl to už třetí propad na stavbě šest a půl 

kilometrového tunelu. Několik měsíců před tím byli  návštěvníci Stromovky vyplašeni náhle se objevivší obrovskou 

dírou uprostřed parku.  

       Naše kancelář se nedlouho potom stěhovala pryč z centra a mé dilema s cestou přes poddolované území skončilo.  

       Šest let uteklo. Tunel Blanka, který jednou umožní plynulý a snadný průjezd aut mezi Plec Tyrolkou poblíž pražské 

ZOO a Malovankou v Praze 6, dodnes Pražanům neslouží. A to i přes to, že jeho cena se od září 2006 vyšplhala z 

pětadvaceti miliard korun na třicet sedm miliard. Způsobila to inflace, geologické problémy, změny požadavků 

zadavatele (pražského magistrátu) a kdovíco ještě. Dodavatelé také, zdá se, umí efektivně využít chyb, změn a nejistot 

na straně investora a jeho poradců - ve svůj finanční prospěch. A že těch změn bylo!  Například v zadání nového 

mostu přes Vltavu, který nahradí starý most (známý pod jménem Rámusák) jehož demolice právě probíhá. Nový most 

by se měl hrdě vyrovnat uskutečněným projektům španělského Francisca Calatravy a dalších "mostních" architektů 

minulých desetiletí. Přidaná estetická hodnota ovšem není zadarmo.  

      Tunel už dnes měl být v provozu. Před půldruhým rokem se však (opět) změnilo vedení města a nový primátor za 

TOP 09 Tomáš Holeček obdržel právní expertízu v tom smyslu, že původní smlouva mezi městem a Metrostavem z 

roku 2006 nebyla uzavřena řádně podle práva. Město proto přestalo platit faktury Metrostavu a Metrostav záhy 

přestal pracovat na díle, jehož dokončení se tehdy jevilo být otázkou pouhých několika měsíců.  

       Různé "generace" bývalých primátorů a radních vinili jeden druhého, byly zveřejněny všelijaké právní názory, 

padala obvinění včetně kriminálních a práce stály. Experti spočetli, že každý den prostoje znamená ztrátu zhruba čtyř 

milionů korun.  

       Počátkem tohoto roku kauza dospěla k arbitráži, padlo rozhodnutí, že práce mají pokračovat, město má platit a 

Metrostav stavět. Otevření tunelu bychom se měli dočkat letos na podzim. Pražským řidičům - a nejen jim - se přiblížil 

sen, že vedle snadnějšího průjezdu městem, zmizí i z povrchu výkopy, zátarasy, zácpy a objížďky (o propadech ani 

nemluvě), které nás mezitím učí používat auto výlučně v jediném směru: z města ven.   

       Zcela bez jakékoliv souvislosti s předchozími informacemi: jestlipak víte, že Mariánské náměstí, kde se nachází 

sídlo pražské městské rady, překřtila pražská lidová tvořivost na Mafiánské náměstí? 

S pozdravem "Pražské MHD (městské hromadné dopravě) zdar!"                          Honza Krátký, t.č. Praha Vinohrady 

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

                                                           ,,Get to know you'' 
 Příští je 14.května od 19 do 23 hod., jako vždy v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, (vždy 2. středa v měsíci)  
                            Info na bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. :0208-795-4875  či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 

Připomínáme besedu s Paulem Wilsonem (viz Nenechte si ujít) a tradiční Garden Party BCSA, tentokrát 28.června    

          od 15 do 18ti hodin v prostorách velvyslanectví ČR a SR. Podrobnosti programu v příštím čísle a u BCSA... 
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***************************************************  

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v květnu  
o    4. května v 19.30 uspořádá ve Wigmore Hall, Wigmore St., W1U 2BP koncert Royal Academy of Music Baroque Soloists 

pod taktovkou (a s houslemi) Rachel Podger. Na programu ,,A Bohemian Bazaar‘‘ skladby Schmelzera, Georga Muffata a pět 

sonát Biebra. Ve Wigmore Hall také vystoupí (5.května ve 13 hodin) klavírista Jonathan Biss se sonátami Beethovena a 

Janáčkovou ,,Po zarostlém chodníčku‘‘. Nakonec 11.května v 11.30 vystoupí tamtéž Doric String Quartet s Haydnovým 

kvartetem ,,Kaiser‘‘ a Janáčkovou ,,Kreutzerovou sonátou‘‘. Info a vstupenky: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk   

o   10.května v 16.45 promluví na téma ,,Evropa a Post-Evropa ve filosofické reflexi Jana Patočky‘‘ na závěr konference ,,Europe, 

the Very Idea: Exploring Europe as a Philosophical Idea‘‘ v bristolské Watershed (1 Cannon‘s Way) dr.Karel Novotný (KU, 

Praha). Konferenci organizují University of the West of England, Royal Institute of Philosophy a České centrum (viz níže). 

o   15.května v 18.30 se v sále velvyslanectví ČR bude konat výstava a seminář ,,Karel Čapek – The Life and Times of the 

Writer‘‘ k 90. výročí publikace jeho ,,Anglických listů‘‘. Registrace zájemců nutná jako obvykle.  

o   15.května v 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall, Southbank Centre, London, Philharmonia Orchestra v programu Bohemian 

Legends. Diriguje Jakub Hrůša a sólistou na cello bude Truls Moerk. Na programu Dvořákův Koncert pro cello v Bmoll a 

Sukova Symfonie č.2 v Cmoll ,,Asrael‘‘. Info: 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk   Spoluorganizuje České centrum. 

o   18.května v 15 hodin vystoupí v kostelíku St.-Martha-on-the-Hill na North Downs nad Guildfordem v rámci cyklu ,,Music on 

the Hilltop‘‘ v recitalu slovenský cellista Jozef Lupták. Vstup volný. Další info: BCSA (bcsa@bcsa.co.uk a 0208 795 4875).  

o   22.května v 18.30 koná BCSA v sále velvyslanectví ČR besedu se známým kanadským autorem, novinářem a překladatelem 

Paulem Wilsonem, který pobýval od roku 1967 do vyhoštění v r.1977 v Praze a pomáhal disidentům, včetně ,,Plastiků‘‘ a pak 

pokračoval v Torontu v překladech našich autorů, včetně Václava Havla. Registrace nutná jako obvykle. Info: BCSA. 

o   31.května v 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall, Southbank Centre, Philharmonia Orchestra pod taktovkou Jurije Ternikanova 

s Denisem Kožuchinem u klavíru. Program Čajkovského Klavírní koncert č.1 v Bmoll a Dvořákova Novosvětská. Info viz výše 

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

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

                            Centrum pro děti i rodiče OKÉNKO. 

Každou sobotu od 10ti do 13ti hod. posezení rodičů a česká školka a jesle v sále St.ThomasChurch, 

Telford Avenue, SW2 4XW a každé úterý od 10ti do 12ti hod. Dětský klub, blízko ve Weir Link, 33Weir 

Road. Měsíčně v sobotu od 19ti hod. 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  KOMUNITÁCH? 

Zkuste si na internetu najít  http://krajane.radio.cz/  
   Budete překvapeni, je to totiž internetová platforma, určená k získávání a výměně  informací, týkajících se zahraničních Čechů 

v celém světě... A najdete tam i informace o londýnském Velehradě 

*************************************************** 
                    ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA?  STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE ANGLICKÉ ZNÁMÉ DO 

                     The Dvořák Society for Czech and Slovak Music 
  Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma 

     Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org  ) a další rád sdělí Terry Heard, Membership Secretary, 

                            16 Colebrook Street, Winchester SO23 9LH. Tel.: 01962 864184, 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 na druhý den v úterý.  Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193 

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