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Znovu jsou tu výročí dvou totalit...
Jen tři týdny v kalendáři dějinných událostí dělí dvě výročí počátků
tak rozdílných a zároveň tak si podobných totalit, každé s jinými, ale
vlastně velmi podobnými dopady na naši národní psyché.
Ano, 25. února 1948 se naše národy poprve (a doufejme i naposled)
v jejich tisícileté historii ocitly pod vládou Kremlu, což brzy na to tak
výstižně po návratu z Moskvy (ohledně odmítnutí Marshallova plánu)
potvrdil ministr zahraničí Jan Masaryk. Stovky sovětských poradců už
předtím infiltrovaly leckteré státní orgány a instituce a mnohé z nich,
vedené komunisty, i fakticky řídily. Po rezignaci demokratických
ministrů a pochodech ,,Lidových milicí‘‘ to pak šlo ráz na ráz.
Nemocný prezident Beneš byl přinucen jmenovat vládu Klementa
21.března 2007 odešel na
Gottwalda, 10.března byl ,,zasebevražděn‘‘ Jan Masaryk a v září pak
zemřel Beneš, který ještě předtím v posledním pokusu o vzdor
věčnost Otec dr. Jan Lang SJ.
odmítl podepsat novou ústavu, vytvořenou podle sovětského vzoru.
Nezapomeneme!
Začalo propouštění ,,nespolehlivých‘‘ a zanedlouho i zatýkání
,,podezřelých‘‘. Kdo mohl, tak utíkal za hranice, kdo nemohl, či se
domníval, že snad nedojde k nejhoršímu, zůstal. Postupně dál přitvrzovalo a pak už začaly procesy a Ruzyň a Pankrác,
Bory, Mírov, Ilava, Jáchymov, Leopoldov, Sabinov a další věznice a tábory nucených prací se staly na léta
,,domovem‘‘ demokratů. Od letců a vojáků, kněží a řeholníků, politiků a diplomatů, ale i sousedy či spolupracovníky
za neopatrné výroky udaných učitelů, úředníků i dělníků a řada z nich tam zemřela či se pak vrátili s podlomeným
zdravím. Totalita začala semílat i leckteré snílky, naivky i zastánce a činovníky režimu a lámat mnohé charaktery už
podlomené během válečných let okupace nacistické. Pozoruhodné je, že mnozí vězňové komunistů později svědčili o
tom, že během jejich věznění nacisty za války i v padesátých letech tam byli ti samí bachaři. Ano, tehdy jen tři v
mnohém nadějné poválečné roky dělily naše národy od těch předchozích hrůz nacistické okupace, na což jsme ostatně
vzpomínali nedávno v den Holokaustu. Není proto divu, že mnozí tehdy velmi dobře pamatovali mnichovskou zradu
roku 1938 i 15.březen 1939, kdy Hitlerovci vtrhli do okleštěného Československa a kdy u nás začala ona první totalita
-- což si zas budeme připomínat v těchto dnech – ale nevyvodili z lekcí ve vzdoru i v ohýbání páteře důsledky. Ona
vlastně ta totalita nebyla v Evropě první, neboť, jak známo, nacistické koncentráky byly kopií sovětského systému
Gulagů ze třicátých let. V době sovětsko-nacistického paktu o spolupráci (Ribbentrop-Molotov), se nacisté naučili od
sovětských komunistů i mnoho dalších metod, jak totalitu ,,vylepšovat‘‘. Proto dnes -- kdy s Ukrajinou čelí i Evropa
imperialistické rozpínavosti mafiálního režimu, vedeného pohrobky komunismu a Berijovy KGB a účinnost jejich
bezostyšně lživé propagandy na domácí obyvatelstvo i na mnohé v demokratických zemích by jim jistě záviděl i
Goebels – je velmi důležité si obě dějinné události nejen připomínat, ale je také studovat. Aby se nám nestalo to, co
demokratickým, leč naivním ministrům československé vlády v únoru 1948, nebo západním spojencům v Mnichově a
nám o půl roku později. Aby dnešní mladé generace byly náležitě utvrzeny v jistotě, že appeasement se nevyplácí./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
1.března slouží P.Stanislav Brožka, 15.března P.Josef Mikulášek a 29.března P.Tomáš Roule
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

Projekt oprav a úprav nového domu
londýnského Velehradu pokračuje
Jak jsme již informovali, během loňského roku byla na domě
položena nová střecha a vyměněny okapy. Práce dál pokročily a nyní
jsou už také opravená okna a fasáda domu je odborně vyčistěná.
Na konci loňského roku schválil Richmond Council úpravy
fasád, oken, vstupu a okolí domu. Druhou žádost o přístavbu výtahu
(přístup pro invalidy) však Richmond Council bohužel zamítl.
Architekti tedy následně vytvořili nový koncept přístupu pro invalidy
a tuto novou žádost právě Richmond Council konečně schválil. Na
výsledek třetí žádosti, týkající se oprav a úprav k budově přiléhajícího
bývalého "coach house", stále čekáme.
/Člen Správní rady charity Velehrad London Ing. Antonín Stáně/

Budovy nového sídla londýnského Velehradu, které
dál procházejí náročnými opravami

Vatikánská kancelář poděkovala krajance za báseň pro papeže Františka
Krajanka paní Jitka Lancaster-Pšurná, která pracuje v oboru péče o stařečky a starušky (a mimo jiné je přítelkyní
třiadevadesátileté sestry Bibi (Adalberty) Šimákové, která po dlouhá desetiletí sloužila v sídle papežské nunciatury ve
Wimbledonu, obsluhovala tam během jejich návštěv šest papežů a nyní si užívá zaslouženého odpočinku v Praze) má
důvod k radosti. Před časem totiž napsala pěknou báseň pod názvem ,,Na počátku bylo slovo‘‘ a poslala jí jako dárek
papeži Františkovi k Vánocům a myslela si, že jí tam někde založí a bude to. Paní Jitku však v lednu po jejím návratu
z Moravy překvapil v Londýně na ní čekající úřední dopis z Vatikánu, z kanceláře papežova ministra zahraničí, který jí
papežovým jménem srdečně za báseň poděkoval. Paní Jitka píše, že pro ní je tento dopis z Vatikánu velkou osobní
událostí, o kterou by se chtěla podělit s každým členem pospolitosti kolem Velehradu. (Báseň přetiskujeme na.str.4.)

Vzpomeneme úmrtí Otce Langa a dalších
V březnu budeme vzpomínat úmrtí slavné postavy britského exilu, P. dr. Jana Langa SJ, známého nám všem jako
dobrotivý, laskavý a obětavý Otec Lang. Byl to farář, rádce, důvěrník, přítel, organizátor poutí a výletů a exilového
Naardenského ekumenického hnutí, vedoucí dětských táborů, zároveň však bojovník proti totalitě, přední člen
European Liaison Group porobených národů a přítel mnoha vlivných Britů, kteří pomáhali ve vlasti Chartistům a
dalším a zde burcovali vlády, aby vyvíjely tlak na vládu v Československu. Rodák z moravského Rajhradu, Otec Lang
zemřel 21.března 2007. Nezapomeneme!
Další naši zemřelí, kterých tento měsíc vzpomeneme,
zahrnují pplk. Jaroslava Brázdila, navigátora slavné
311.čs. bombardovací perutě a po mnoho let i farníka
Londýnského Velehradu (1.března 1997), také
1.března (2009) Petra Uruby, z téže perutě a
pochopitelně si připomeneme narozeniny prezidenta
Tomáše. G. Masaryka (7.března 1850 v Hodoníně) a
vraždu syna Jana (10.3.1948) vytlačením z okna
jeho bytu v Černínském paláci (min.zahraničí).
Správní rada charity Velehradu děkuje dárcům
paní Koblihové a dr.Květě Sunové za vítanou
finanční pomoc.

Prezident T.G.Masaryk a syn Jan, ministr zahraničí, zavražděn 7.3.1948

****************************************************
Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU srdiečne pozývá krajanov na diskusiu s
Profesorom Janom Markom,
vedúcim odd. prenatálnej kardiológie v Great Ormond Street Hospital

o jeho živote, práci, českej aj britskej medicíne a akademickom svete. Moderovať ho bude
česko-britský novinár Ivan Kytka (Česká televize, BBC, Český rozhlas)
V sobotu 28.března 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.

****************************************************
-- 2 --

***************************************************
Z DOMOVA A OKOLÍ
Prezident Kiska nepochybuje o ruské účasti vo
vojne na ukrajinskom východe
Slovenský prezident Andrej Kiska si po tom, čo si v Kyjeve pozrel
výstavu ruskej modernej vojenskej techniky - dôkazov o ruskej
agresii na Ukrajine – povedal novinárom, že pohľad v ňom vyvolal
pocity rozhorčenia, pretože malá krajina sa musí bránit pred
obrovskou krajinou a že konflikt by už bol zažehnaný, ak by táto
obrovská krajina nepomáhala v jeho roznecovaní. Každý, kto
má dostatočné informácie a nepodľahol ruskej propagande, nemôže
mať pochybnosti o účasti Ruska, povedal a zdôraznil: „Prišiel som
vyjadriť podporu Ukrajine a ukrajinskému ľudu, aby sa na ich
Pražský hrad, sídlo hlav státu v dobrých i zlých časech
území ukončila vojna.“ Majdan bol podľa neho vyjadrením ľudí, že
Ukrajina chce ísť smerom k Európe a nechcú oligarchov a dodal: „Ľudia boli za to ochotní položiť životy.“ Kiska sa
v Kyjeve zošiel s lídrami viacerých európských štátov stretol sa na bilaterálnom rokovaní s ukrajinským prezidentom
Porošenkom. V tom istom čase horlil v Bratislave za ,,zjemnenie alebo zmäkčenie“ sankcií voči Rusku premiér Robert
Fico a podobne sa aj v Prahe vyjádril prezident Zeman. Tiež pozoruhodne sa vyjadril aj Ján Čarnogurský, predseda
Slovensko-ruskej spoločnosti a bývalý slovenský vôdca, ktorý povedal, že prezident Kiska poškodil vyhláseniami o
účasti Ruska vo vojne na východe Ukrajiny záujmy Slovenska.

Prezident Zeman chce mít v ČNB svoje lidi
Český prezident Miloš Zeman se nedávno v Hradci Králové jasně vyjádřil, že chce mít v radě České národní banky
nikoli nezávislé odborníky, ale své lidi, kteří by podporovali vstup ČR do eurozóny a byli proti devalvaci koruny. Jako
další důkaz odlišných pohledů prezidenta a vlády na řadu problémů řekl v reakci na tyto výroky místopředseda vlády a
ministr financí Andrej Babiš, že centrální banka by měla být nezávislou institucí a že takové podmínky pro vstup do
bankovní rady jsou nepřijatelné.

Slovenská ekonomika rástla najrýchlejšie za posledné tri roky
Slovenský Štatistický úrad zverejnil odhad rastu za rok 2014, podľa ktorého slovenská ekonomika rástla najrýchlejšie
za posledné tri roky a hrubý domácí produk sa zvýšil o 2,4% po rastu o 1,4% v roku 2013. Domáci dopyt bol opäť
kľúčovým motorom rastu a nulová inflácia tiež bola podľa analytikov plusom.

Polsko a Ukrajina uzavřely strategické partnerství
Během návštěvy polské premiérky Ewy Kopaczové v Kyjevě uzavřely Polsko a Ukrajina strategické partnertství,
jehož součástí je i garance polského úvěru Kyjevu ve výši 100 milionů eur, dohoda o dodávkách zemního plynu a
nabídka dodávek polského černého uhlí, výměnu učitelů a studentů a spolupráci při rozvoji železnic. Varšavská
finanční pomoc bude závislá na pokroku hospodářských reforem na Ukrajině. Podobné partnerství by podle zdrojů ve
Varšavě chtěla Ukrajina uzavřít i s dalšími zeměmi v sousedství, včetně ČR a SR, i když nepochopitelně proruská
stanoviska českého prezidenta a slovenského premiéra to zjevně zatím vylučují.

Výbor Snemovne lordov pripomíná vláde zodpovednosť za Ukrajinu
Kritická správa výboru Snemovne lordov pripomína, že Británia je jedným zo štyroch signatárov Budapeštianskeho
memoranda z roku 1994, ktoré Ukrajine poskytuje záruku zachovania jej územnej celistvosti a vláda má preto
osobitnú zodpovednosť za vývoj na Ukrajine. V reakcii na správu povedala hovorkyňa britského ministerstva
zahraničných vecí, že rozsah "neospravedlniteľnej a nezákonnej" intervencie Ruska na východe Ukrajiny nedokázal
predpovedať nikto a pripomenula: "Vina spočíva len na proruských separatistoch podporovaných ruskými úradmi, nie
na asociačnej zmluve EÚ s Ukrajinou". Ta bola naozaj podpísana pred viac ako sedmi rokami pred ruskú protiprávnú
inváziu do susedného štátu a anektovaniem časťi jeho územia. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí tiež
uviedla, že ‘‘O tom, či Ukrajina bude mať s EÚ tesnejšie sociálne, ekonomické a politické vzťahy, rozhodne
ukrajinský národ, nie Rusko".

***************************************************
The Friends of Czech Heritage ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR zvou na besedu s

Velvyslancem ČR Michaelem Žantovským o jeho biografii prezidenta Václava Havla
Ve čtvrtek 5. března v 18.30 v sále londýnského Velvyslanectví ČR,
Vstupné £15, včetně skleničky vína či limonády, info@czechfriends.net, vstupenky michaeldeval@btinternet.com
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DUCHOVNÉ SLOVO

Pôst je časom duchovného zápasu...
Posolstvo pápeža Františka k vstupu do Pôstneho obdobia pred príchodom Veľkej noci
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V stredu sa obradom popolca začala Pôstna doba a dnes je prvá
nedeľa tohto liturgického obdobia, ktoré odkazuje na štyridsať dní,
ktoré Ježiš strávil v púšti, po krste v rieke Jordán. Sv. Marek v
dnešnom evanjeliu píše: «Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol
štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu
posluhovali» (1,12-13). Týmito stručnými slovami evanjelista opisuje
skúšku dobrovoľne podstúpenú Ježišom prv než začal svoje
mesiášske poslanie. Je to skúška, z ktorej Pán vychádza víťazne a
ktorá ho pripravuje na ohlasovanie evanjelia o Božom kráľovstve.
Počas tých štyridsiatich dní v samote sa postavil Satanovi „tvárou v
tvár“, odhalil jeho pokušenia a zvíťazil nad ním. A v ňom sme zvíťazili
všetci, je však na nás, aby sme si v našej každodennosti uchránili
toto víťazstvo.
Cirkev nám pripomína toto tajomstvo na začiatku Pôstu, pretože
ono nám dáva perspektívu a zmysel tohto obdobia, ktoré je obdobím
duchovného zápasu – počas Pôstu treba zápasiť – proti duchu zla
(porov. modlitba Kolekty Popolcovej stredy). A počas nášho putovania
pôstnou „púšťou“, máme zrak upretý na Veľkú noc, ktorá je
Ježišovým definitívnym víťazstvom nad Zlým, nad hriechom a nad
smrťou. Tu je teda význam tejto prvej pôstnej nedele: s rozhodnosťou
vykročiť Ježišovou cestou, cestou, ktorá privádza k životu. Hľadieť na
Ježiša, na to čo Ježiš konal, a ísť s ním.
A táto Ježišova cesta prechádza cez púšť. Púšť je miestom, kde
sa dá počúvať hlas Boha a hlas pokušiteľa. V ruchu a v zmätku sa to
nedá, je počuť len povrchné hlasy. Avšak v púšti môžeme zostúpiť do
hĺbky, kde je v hre naozaj náš osud, život alebo smrť. A ako
počujeme hlas Boží? Počujeme ho v jeho slove. Preto je dôležité
poznať Sväté písmo, inak totiž nebudeme vedieť odpovedať na úklady
diabla. A tu sa chcem opäť vrátiť k mojej rade čítať každý deň
evanjelium: každý deň si prečítať z evanjelia a premeditovať to,
chvíľočku, desať minúť. A aj ho nosiť vždy so sebou: vo vrecku, v
taške... čiže mať evanjelium na dosah ruky. Pôstna púšť nám
pomáha povedať nie „svetáctvu“, „bôžikom“, pomáha nám robiť
odvážne rozhodnutia v súlade s evanjeliom a posilňovať vzájomnú
solidaritu s bratmi.
Vstupujeme teda do púšte bez strachu, pretože nie sme sami:
sme s Ježišom, s Otcom a s Duchom Svätým. Ba viac, tak ako v
Ježišovom prípade je to sám Duch Svätý, kto nás vedie na ceste
Pôstom, ten istý Duch, ktorý zostúpil na Ježiša a ktorý nám bol
darovaný v krste. Pôst je preto priaznivým časom, ktorý nás má
priviesť k tomu, aby sme si boli stále viac vedomí toho, čo v nás
vykonal a môže vykonať Duch Svätý, ktorého sme prijali v krste. A v
závere pôstneho putovania, vo Veľkonočnej vigílii, budeme si môcť s
hlbším porozumením obnoviť krstnú zmluvu a záväzky, ktoré z nej
plynú.
Presvätá Panna, vzor poslušnosti Duchu Svätému, nech nám
pomáha, aby sme sa ním nechali viesť, tým, ktorý chce každého z
nás urobiť „novým stvorením“. Jej zverujem osobitne tento týždeň
duchovných cvičení, ktorý sa začne dnes popoludní, a na ktorých sa
zúčastním spolu s mojimi spolupracovníkmi z Rímskej kúrie. Modlite
sa, aby sme na tejto „púšti“, ktorou sú duchovné cvičenia, dokázali
načúvať Ježišovmu hlasu a aj ponaprávať mnohé chyby, ktoré my
všetci máme, a tiež čeliť pokušeniam, ktoré na nás každodenne
útočia. Prosím vás preto o sprevádzanie vašou modlitbou.“
Preložila: Slovenská redakcia VR (z webových stránok TK KBS)
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Na počátku bylo slovo...
Když zemřu, kdo oživí mou myšlenku?
Kdo báseň zachytí,
co jako malá stružka proudí po tenku,
celým mým bytím prolíná.
Myšlenka lechtá v podkoží,
buší i dotírá.
Raděj se zastavím v umírání.
Myšlenku za křídlo zachytím,
tak jako plachého motýla.
Myšlenka obchází
a opět dotírá.
Chce se dát chytit?
Je možné beztrestně uvěznit motýla?
Je možné nezlámat mu křídla?
Kde před zrozením báseň moje dřímá?
Snad v srdci, v mozku,
v toku krve?
Když zemřu,
co z mé básně zbude?
Zbude jen prázdno.
Či snad prázdno není?
Myšlenka prvá myšlenku druhou navádí,
nutí k zamyšlení.
Ve větru vanutí, ve třpytu prachu
hvězdném,
v slunečním sálání,
ve stříbře měsíčním
rozlitém ve vesmíru věčném.
Má báseň bez únavy tančit bude
jak tanečnice špičková.
Svůj život báseň má si uchová.
Když tělo přemění se v pouhý prach,
když líce pozbude
broskvový života měkký nach,
když oči jako svíce vyhoří
rozlita, zmařena, vylita
veškerá života zřídla
a kolem cítit je
přítomnost smrti vanutí,
anděla smrti,
bělostná jeho křídla.
Snad přece něco vzklíčí z prázdna nicoty.
Tak jako vesmír povstal z prázdnoty.
Z pouhého slova.
Neboť ve slovu je klíček počátku.
Můj verši, kráčej
mnohokrát miliony roků pozpátku,
k momentu,
kdy Pán napřáhl paži
a Slovo vyslovil,
snad hlasem mocným,
snad vydaly rty Jeho jen náznak šepotu,
když řekl: ,,Staniž se!‘‘
V tom slovu tušíš Pána dobrotu.
A snad to bylo hromů burácení,
či snad to bylo rtů pouhé šelestění.
,,A Slovo bylo učiněno tělem.‘‘
Bezmezná prázdnota zmizela!
Není!
Slovo Jeho došlo naplnění!
A moje báseň zpívat věčně bude
o lásce Boha k člověku,
lásce neskonalé.
Neboť Bůh, to je Láska.
Neboť Bůh je ztělesněním Lásky.
/Jitka J.M. Lancaster-Pšurná, 2014/

***************************************************
Z DOMOVA A ODJINUD VE ZKRATCE (pokr.ze str 3)
Moravské město Uherský Brod prožívá těžké chvíle poté, co třiašedesátiletý Zdeněk K., zjevně duševně
nemocný, avšak s loveckým zbrojním pasem, zastřelil v restauraci Družba osm lidí. Střelec, který nakonec obrátil
hlaveň k sobě a zemřel, bydlel se zejvně také poněkud duševně nestabilní a na ulici občas vykřikující ženou v malém
domku u sídliště Olšava a policie i městský úřad se pokoušejí zjistit proč oba nebyli v péči lekařů. o Do Bratislavy
pricestuje na pozvanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons.Stanislava Zvolenského na návštevu
generálný sekretár Biskupskej synody v Ríme, Kardinál Lorenzo Baldisseri. Kardinál vystúpí na konferencii ,,Co
môžeme urobiť pre šírenie kultúry života‘‘ 24. marca a bude v tento deň zároveň celebrovat svätú omšu v katedrále
sv.Martina. o Slovenského referenda o definicii rodiny, adopciách a sexuálnej výchove 7. februára sa zúčastnilo
21,4 % občanov a bolo tak neplatné. Na tri otázky sa 95%, 92% a 90% z tých voličov čo príšli hlasovať vyjadrilo
,,áno’’. Najviac ludí hlasovalo v Prešovskom kraji (32,3%). Referendum vyvolalo vášnivé diskusie, ktoré pokračujú.
o

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy

Únor – čas pololetek a snídaně s knížkou v posteli
Měli jsme v Krkonoších několik božských dní, kdy nebe bylo bez mráčku a sněhobílý sníh jiskřil jako pole broušených
démantů. O víkendu, právě když dorazili naši mladí, se obloha zamračila a v dalších dnech přišla trochu obleva, sem
tam zasněžilo a občas to vypadalo, že spíš prší než sněží.
Paní Krátká a já jsme ráno setrvávali déle v posteli, kde se k nám - den ode dne časněji - přidávala tlupa vnoučat,
které si snídani před televizorem zvykly považovat za samozřejmou součást pololetních prázdnin.
Mládež však - čas nečas - musí dopoledne vyrazit na svah. Prarodiče pak mohou pokračovat v četbě, dokud
nenastane čas vyrazit do hospody na oběd. Po obědě následuje krátká vizitace na svahu, abychom viděli jaký pokrok
mladá generace učinila od loňska a od včerejška. A pak zase hodinka s iPadem a s knihou, dokud ve čtyři hodiny
vleky nezastaví. Na svahy vyrazí upravovací mašiny a lyžaři vyžadují rehydrataci.
Po večeři se děti koupou, těm menším čtou rodiče pohádky a důchodci mají zase hodinku klidu. Opět jsem si
potvrdil, že v knihovničkach v různých koutech naší chalupy je množství knih, za jeden lidský život prakticky
nepřečitelné. Na jednom fochu sedí půl běžného metru Peroutkova Budování státu. Nevím ani proč jsem opět po
letech sáhl po prvním dílu. Snad mi Ferdinanda Peroutku připoměly nedávné - zřejmě vyfantazírované dehonestující poznámky na Peroutkovu adresu z úst současné hlavy českého státu.
Čtete Peroutku a neodbytně se vám vtírají všelijaké myšlenky.

- Peroutka své veliké dílo dokončil v raných třicátých letech. Jak by se asi jeho pohled změnil, kdyby byl věděl co nás
a jeho čeká - nás okupace a válka a jeho ještě k tomu nacistické věznění.
- Čeští politici (ne všichni) se za století zas tak moc nezměnili. Dnes tu máme všechny ty svobodomyslné demokraty,
leč u kolika z nich si já nebo brácha vzpomeneme jací oni byli tehdy nadšení soudruzi, kteří by třídního nepřítele na
lžíci vody utopili. Jako ti čeští poslanci ve Vídni, kteří se v roce sedmnáctém mohli přetrhnout oddaností k císaři a
mocnářstvi, aby v létě roku následujícího (když prakticky už poražená Vídeň nad rebelováním přimhuřovala oči)
vystupovali jako ryzí a neoblomní českoslovenští vlastenci a zastánci sebeurčení našich národů.

- Nikdo to v Čechách neslyší rád, ale byli to emigranti, kteří nám republiku dali dohromady. Národní výbor v Praze
se ujal iniciativy až 28. října, tedy po pauzičce po Masarykově Washingtonské deklaraci, po Wilsonově ultimatu. A
po vyhlášení československé vlády v Paříži a jejím uznáni mocnostmi vítězné Dohody.
A ještě kacířská myšlenka: jestli by to nebylo lepší - jestli bychom se nevyhnuli minulé a (nedejpánbůh) i příští
evropské válce - kdyby tehdy vítězové přistoupili na nabídku poražených Rakušáků zachovat alespoň rámec
monarchie, ať už ve formě federace, nebo autonomních zemí/oblastí. To ale pana Peroutku v těch třicátých letech asi
netrápilo.
I z těch nejméně zidealizovaných srovnání s dneškem mi první republika stále vychází lépe. Snad to je tím, že
základy slušnosti a mravnosti po první světové válce sahaly hlouběji nežli po šestileté německé okupaci a následné
komunistické katastrofě. A snad voličstvo nebylo v té době tak krátkozraké a - s prominutím - pitomé, jakým se zdá být
na počátku století jednadvacátého.
Z míst, kde se naše krásné hory snoubí s oblohou, do Spojeného Království britského, všechny zdraví Honza Krátký

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

Maroše Banga - ,,slovenského Bocelliho‘‘ 11.března v 19 hod, sál Velvyslanectví SR
a vernisáž výstavy obrazů Oľgy Paštekové

(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 březnu
o

1.března v 18.30 zahraje v Conway Hall, 25 Red Lion Square, WC1R 4RL Odysseus Trio s programem
Beethovenovo klavírní trio v C moll, klavírní trio Bohuslava Martinů č.1 (Pět krátkých kousků) a Brahmsovo klavírní
trio v B. Info: 020 4705 1818 a www.conwayhall.org.uk
o
4.března v 19 hod. vystoupí v Royal Festival Hall, Southbank Centre Orchestra of the Age of Enlightenment pod
taktovkou Adama Fishera a s Viktorií Mullovou na housle. Program: Smetana: Předehra k Prodané nevěstě, Brahms:
Houslový koncert v D dur a Dvořákova Novosvětská. Info: 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk.
o
8.března v 19 hodin vystoupí v Mill Hill Music Club, The Henrietta Barnett School, Central Sq., Hampstead
Garden Suburb, NW11 7BN Škampa Quartet s programem Haydn: Smyčcový kvartet v F, Pavel Fisher: Morava a
Dvořák: Smyčcový kvartet č.12 (Americký) Info: 020 8959 3866 a www.millhillmusicclub.co.uk
o
10.března v 19.30 vystoupí v Great Hall, 23 Lee Rd., Blackheath, SE3 9RQ Trinity Laban Concert Orchestra s
Jonathanem Tilbrookem a u klavíru Gen Li. Program: Vítězslav Novák: V Tatrách, Šostakovič: Klavírní koncert č.2
v F dur, Erica MacLeod: nový kus a Dvořák: Symfonie č.8 v G dur. Info: 020 8463 0100 a www.trinitylaban.ac.uk.
o
14.března v 10 hodin v rámci Public Masterclass bude tamtéž opět Wihan Quartet učit studenty Trinity Laban.
o
25.března v 19.30 zahraje v Royal Festival Hall, Southbank Centre, London Philharmonic Orchestra pod
taktovkou Ilyche Rivase a s Dmitriem Mayborodou u klavíru. Na programu Mozartova symfonie č.36 (Linecká),
Rachmaninovův Klavírní koncert č.1 v F moll a Dvořákova symfonie č.8 v G dur. Info: 0844 875 0073
o
Dva týdny, až do 16.března potrvá v British Film Institute, Southbank Centre, výstava o díle a způsobu práce
režisérky Věry Chytilové, spolu s promítáním řady jejích filmů (Ovoce stromů rajských jíme, Sedmikrásky, Skřivánci
na niti, atd. Info: BFI 020 7928 3232 a České centrum (spoluorganizátor).
o
27.března skončí výstava kreseb známého architekta Jana Kaplického (1937-2009) ve Front Members' Room,
Architectural Association School of Architecture, 36 Bedford Square, WC1B 3ES. Spoluorganizuje s 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.

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