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

            VELEHRADSKÝ 

                Z(S)PRAVODAJ 
                            Vydává Správní rada (Trustees) Velehrad London (Reg. Charity No.1154836) a  

                                                                     Velehradský výkonný výbor,  pro potřeby českých a slovenských  krajanů ve Velké 

                                                                    Británii. Adresa: 39 Lonsdale Rd, Barnes, London SW13 9JP - www.velehrad.org.uk 
                                                                         březen/február 2014                                                                                              číslo 61 

***************************************************      
Únor 1948, březen 1939 
a Ukrajina 2014 
Je do značné míry odborníky přijato za pravděpodobné, že bez  

15. března 1939 (a předtím Mnichovské zrady a jejích  

následků), by asi nebylo ani 25.února 1948. Ano - a už jsme zde 

o tom jednou hovořili – hrůzy nacistické okupace ovlivnily 

neblahým způsobem naše národy a připravily tak živnou půdu  

komunistické ideologii a pak už za vydatné pomoci Moskvy bylo 

nepříliš těžké nastolit režim, jehož konečné selhání jen potvrdilo, 

že ani násilím nelze natrvalo žádný národ pokořit. Ani přes  

262.000 politických vězňů, z nichž 2500 až 3000 ve vězeních a 

táborech smrti zahynulo a 241 popravených. A to už nepočítáme 

deset tisíc vysokoškoláků vyhozených po únoru 1948 ze škol a 

další desetitisíce lidí, kterým pak po desetiletí nebylo dovoleno  

studovat či pracovat v oboru, jak připomněli na shromáždění v  

pražské Nerudově ulici k výročí studentského pochodu před 66ti  

lety zástupce ,,Pražského akademického klubu 1948‘‘ Jiří Navrátil, rektor ČVUT Petr Konvalinka a místopředseda 

senátu Přemysl Sobotka. Vzhledem k tomu, jak v poslední době komunisté zvedali hlavy a začali zločiny popírat (viz 

výroky jejich poslankyně Semelové), což zas, také 25.února, připomnělo i  večerní shromáždění na Staroměstském 

náměstí, uspořádané iniciativou ,,Bez komunistů‘‘ i probíhající protestní řetězová hladovka, není dnes vůbec od věci 

připomínat si stále právě onen únor 1948 a jeho následky. Aby se ten režim už nemohl opakovat... 

        V těchto souvislostech je velmi potěšitelné, že nedaleko na východ od našich hranic, tedy hned v sousedství 

Slovenska, se právě v uplynulých únorových dnech odehrál zatím úspěšný pokus národa o smazání dědictví jiné 

neblahé události. Ano, jde o Ukrajinu a o smazání dědictví bolševické revoluce roku 1917 a nynějšího pokračujícího 

pomalého ,,otřepávání se‘‘ komunistických kádrů v onom celém postsovětském prostoru pod vlivem podivné 

karikatury demokracie, které předsedá nynější vláda v Moskvě a její vazalové v Minsku, Astaně a okolí. Nynější 

události by konečně mohly Ukrajincům přinést realizaci ideálů z Oranžové revoluce před deseti lety a je potěšitelné, 

jak naši lidé i sousedé Kyjevanům pomáhali penězi, potravinami i publicitou. Snad už se celá Visegradská Čtyřka nyní 

zbaví dědictví komunismu natrvalo a to, co požadují na kyjevském Majdanu mladí, totiž aby nová vláda neobsahovala 

dědice předchozího režimu ani jeho mafiální ,,kmotry‘‘ oligarchy, bude platit i u nás a jednou určitě i v Moskvě. /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) 
 

vždy v neděli ve 14 hod., poté přednáška/beseda vedle v Heythrop College (Newman Room) 
 

2.března 2014, celebruje P. Stanislav Brožka (předtím od 11.30 výroba svíček z pravého včelího vosku) 

  16. března 2014, celebruje P. Tomáš Roule  (a pak jeho přednáška ,,Křesťan a moderní ateismus‘‘ ) 

               30.března 2014, celebruje P. Stanislav Brožka. (pak přednáška o modlitbě žalmů) 
 

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 

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

 
 

 
Otec dr. Jan Lang SJ zemřel 21.3.2007,  

tedy před sedmi lety. Nezapomeneme! 

http://www.velehrad.org.uk/
mailto:info@velehrad.org.uk
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ZPRÁVY Z KOMUNITY V LONDÝNĚ A BRITÁNII        

Odešel prof. Jaroslav Krejčí 
V severoanglickém historickém Lancasteru zemřel 16. února  

ve věku požehnaných 98mi let doyen českého exilu po roce 1968  

profesor Jaroslav Krejčí, historik, sociolog a ekonom, který po 

mnoho let působil na místní univerzitě. Syn protektorátního  

premiéra původně studoval právo, za války se zapojil do odboje a 

po ní pracoval s Josefem Hlávkou v ekonomickém institutu. Jako  

aktivní člen sociální demokracie odmítl po únoru 1948 násilné  

splynutí strany se stranou komunistickou a byl pak v roce 1954  

odsouzen k deseti letům žaláře za velezradu. Po amnestii v roce  

1960 pracoval v nejrůznějších zaměstnáních většinou  

nedoceňujících jeho kvalifikace a po sovětské okupaci odešel s  

ženou do Británie. Zde byl v roce 1970 jmenován profesorem         Pohledy na budovy Nového Velehradu nyní v přestavbě  

lancasterské univerzity a specializoval se na oblast  

makrosociologické interpretace dějin civilizací. Byl aktivní v  

exilové československé sociální demokracii i ve Společnosti pro  

vědy a umění a po pádu komunismu začal také přednášet na  

pražské Karlově univerzitě, olomoucké Palackého univerzitě a  

na Diplomatické akademii a byl autorem řady knih. V roce 2006 

založil Nadaci Anny a Jaroslava Krejčího pro výzkum,  

který podporuje studenty humanitních odborů. V roce 1998 byl  

prof. Krejčí prezidentem Havlem poctěn medailí za zásluhy. RIP. 
 

Jedny skvělé narozeniny, aneb  
,,Za svobodu bych bojovala i dnes...‘‘  
Československá legionářka Nina Dobosharevich (roz. Vignerová) oslavila v Londýně 94. narozeniny přípitkem 

peruánského piva, vyrobeného ze žateckého chmele, který měl pro ni v životě tak zvláštní symbolický význam. 

      "Za svobodu bych bojovala i dnes, kdyby to bylo třeba," říká majorka v.v. československé armády, do které jako 

hrdá volyňská Češka  vstoupila v roce 1942 na Středním východě (viz foto na následující straně).  

      Nic v jejím životě nebylo tak snadné, jak se mohlo na první pohled zdát. Po útěku z Volyně, cestovala přes Polsko, 

Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Itálii do Francie, která však mezitím kapitulovala a tak pokračovaly její peripetie 

přes Turecko do Palestiny, kde působila v polském středisku v Tel Avivu. Tam si pro ni v roce 1942 přijeli 

Čechoslováci, aby se přihlásila do československých jednotek v Jeruzalémě. Po zjištění, že není československá 

občanka, nemohla tedy být zařazena do československé jednotky. Přesto se nevzdávala a aby získala občanství, vdala 

se v Jeruzalémě za československého vojáka, účastníka bojů v Tobrúku, o kterého se dříve starala.  

       Na Středním východě bylo 31 vojákyň československé armády, většinou židovského původu, které však musely 

být pro nedostatek žen přeřazeny k ATS (Army Teritorial Service). Zde působila Nina jako řidička a automechanička.  

       V roce 1946 se s manželem a dalšími vojáky vrátila zpět do Československa a do roku 1949 působila u 

vojenského útvaru v Žatci. Po odchodu z armády se podruhé provdala za žateckého chmelaře a pracovala jako účetní 

v družstvu pěstitelů chmele. Její antikomunistické postoje přilákaly pozornost kontrarozvědky, které ji několikrát 

vyslýchalo. Věděla, že je přísně střežená, proto si počkala, až nebudou mít pronásledovatelé o její aktivity enormní 

zájem a této chvíle využila, aby utekla za hranice.  

       Psal se rok 1949 a Nina pracovala jako kurýrka a ošetřovatelka v Německu, kde také založila Československou 

obec legionářskou. V roce 1950 odešla do Anglie, ale bez manžela. Ten se rozhodl odejít do bolivijského Quita. Ani 

druhé manželství nedopadlo šťastně a proto se vdala potřetí, tentokrát za srbského vlastence a veterána z druhé 

světové války, Doboshareviche. 

       Ačkoliv Nina pobývala v Československu pouze necelé tři roky ze svého dlouhého života,  dodnes se velmi živě 

zajímá o dění v České republice a má velmi dobrý přehled o aktuálním dění na domácí politické scéně. Ve Velké 

Británii se majorka Nina Dobosharevich podle svých zdravotních dispozic účastní činnosti asociace Czechoslovak 

Legionaires Abroad a akcí pořádaných velvyslanectvím ČR v Londýně.  

        K 94. narozeninám zaslali Nině Dobosharevich blahopřání státní tajemník MO a velvyslanec ČR ve V. Británii, 

které jí předali pracovníci Úřadu přidělence obrany v Londýně. (autor plk. Ing. Roman Siwek, přidělenec obrany ČR) 

*************************************************** 
                                               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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ZPRÁVY Z KOMUNITY V LONDÝNĚ A BRITÁNII (pokračování ze str.2.)                                      
                                                                                                                 Generál                                           
                                                                                                                 Miroslav 
                                                                                                                 Štandera (foto 
                                                                                                                 Vl.Burian), Nina    
                                                                                                                 Dobosharevich 
                                                                                                                 a profesor 
                                                                                                                 Jaroslav 
                                                                                                                 Krejčí 

 
 
 
 
 

Další odchody našich veteránů... 
V Plzni zemřel 19.února ve věku 95ti let brigádní generál Miroslav Štandera, který se do vlasti vrátil z Británie 

v roce 1994. Štandera byl jedním z posledních našich pilotů, kteří prodělali ve vzduchu celou válku. Se stal vojenským 

pilotem v roce 1936, po okupaci Československa v roce 1939 odešel přes Polsko do Francie, kde přispěl k její obraně 

v řadách letectva u elitní CG 1/6 a pak byl evakuován do Británie a vstoupil do řad Královského letectva. V listopadu 

1939 vstoupil po výcviku do řad 312té perutě RAF, druhé československé stíhacví perutě, která zasáhla do Bitvy o 

Británii. Po odlétání turnusu 230ti hodin byl v srpnu 1942 převelen k zalétávačům 13. a později 38. MU a v lednu 

1943 se pak vrátil do 312ky a absolvoval další bojové lety nad kanálem i Francií do srpna 1943. Pak byl přes výcvik 

v 51. OTU vybrán mezi noční stíhače ,,naší‘‘ 68.noční stíhací perutě vybavené Beaufightery a Mosquity, kde více než 

polovina perutě byli Čechoslováci a s radarovým operátorem Karlem Bednaříkem odlétali 167 nočních operačních 

hodin. Po válce sloužil v Praze, Plzni a Trenčíně a po únoru ilegálně odejel zpět do Británie a na sedm let znovu 

vstoupil do RAF a pak se profesionálně věnoval zlatnictví. Bednařík byl mezitím vězněn. Generál Štandera neztratil 

zájem o létání ani v pozdním věku, dočkal se rehabilitace  a povýšení. Byl vyznamenán mnoha řády, včetně 

francouzské čestné legie a řádu TGM a stal se čestným občanem Plzně. RIP.  

     Už právě po uzávěrce se objevila zpráva, že 25.února zemřel v Knutsfordu v hrabství Cheshire ve věku 95 let náš 

další letec Miloslav Kratochvíl-Bitton. Narozen českým rodičům v ruské Alexandrovce 14.října 1919, Kratochvíl 

nejdříve za války převáděl uprchlíky přes hranice a pak je sám následoval přes Balkán do Palestíny a bojoval v řadách 

naší zahraniční armády v Sýrii a pod gen. Klapálkem u afrického Tobruku. Pak v Británii vstoupil do řad RAF a po 

výcviku v Kanadě nakonec létal u slavné 310. čs. stíhací perutě. Dvakrát havaroval a byl zraněn, po válce se s britskou 

ženou vrátil do Československa, ale po únoru 1948 znovu odešel do Británie a pracoval jako restauratér nedaleko 

Manchesteru. RIP. 

     V březnu budeme vzpomínat našich zemřelých Otce Jana Langa (21.3.2007), vojáka a letce 311.čs.bombardovací 

perutě Jaroslava Brázdila (1.3.1997), z téže perutě Petra Uruby (1.3.2009) a také T.G.Masaryka a jeho syna Jana. 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA 

Spolupráce ČR a SR nabírá na intenzitě... 
Český premiér Bohuslav Sobotka se během návštěvy Slovenska dohodl se slovenským resortním kolegou Robertem 

Ficem o prohloubení spolupráce obou zemí. Prvním krokem bude společné zasedání obou vlád ještě před květnovými 

volbami do Evropského parlamentu. Půjde o spolupráci v obraně a o spojení obou zemí rychlostními komunikacemi 

mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem na jedné a Trnavským a Žilinským krajem na druhé straně. 
 

Andrej Kiska teraz favoritom slovenských prezidentských volieb 
Spomedzi kandidátov slovenských prezidentských volieb je teraz kurz na ,,nestranického a nezávislého‘‘ Andreja 

Kisku už rovnaký ako na premiéra a vôdcu sociálnych demokratov Roberta Fica, ktorý bol doteraz  podľa priezkumov 

favoritom. Kiska ma 51 rokov, je podľa slovenskej tlače veriaci, považuje politiku za službu ľuďom a na stretnutiach 

hovorí o tom, že takmer nič v štáte nefunguje. Milionár z hypotékových podnikov Triangel a Quatro, ktore po uspechu 

podnikania predal, Kiska je známy tiež ako zakladatel známej charity ,,Dobrý Anjel‘‘, ktora pomáha rodinám s deťmi 

chorými na rakovinu.  Vyštudoval mikroelektroniku, pracoval po revolúcii v Amerike...   

*************************************************** 
                   SVU - Společnost pro vědy a umění srdečně zve krajany na pravidelnou přednášku, tentokrát: 

 

Milan Kocourek: ,,Češi a Slováci v Londýně na začátku První světové války – jedeme domů?‘‘ 
 

    V sobotu, 29.března ve 14.30 v klubu kolonie 74 West End lane, NW6   Metro: West Hampstead 
     

                                 Po přednášce občerstvení. Přiveďte přátele a známé. Další informace předseda Milan Kocourek (01932 259 616) 
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DUCHOVNÉ SLOVO  

Byť blahoslavený znamená byť šťastný... 
Úryvok z posolstva Svätého Otca Františka k 29. svetovému dňu mládeže 2014 

Milí mladí, 
v pamäti mi ostali spomienky na mimoriadne stretnutie, ktoré sme zažili v Riu de Janeiro  
počas 28. svetových dní mládeže: aký veľký sviatok viery a bratstva! Skvelí Brazílčania nás prijali  
s otvoreným náručím, aké má socha Krista Vykupiteľa, ktorá z vrchu Corcovado dominuje nádhernej scenérii pláže 
Copacabana. Práve tu, na brehu mora, Ježiš znovu zopakoval svoje pozvanie, aby sa každý z nás stal jeho učeníkom 
a misionárom, aby v ňom objavil najcennejší poklad svojho života a podelil sa oň s ostatnými, blízkymi i vzdialenými, až 
po tie najvzdialenejšie geografické i existenciálne hranice našej doby. 
        Nasledujúca etapa medzinárodnej púte mladých sa uskutoční v roku 2016 v Krakove. Chcel by som vytýčiť našu 
cestu počas nasledujúcich troch rokov prípravy tým, že sa spolu s vami budem zamýšľať nad evanjeliovými 
blahoslavenstvami, ktoré sú uvedené v Evanjeliu podľa Matúša (5, 1 – 12). Tento rok začneme meditáciou o prvom z 
nich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3); na rok 2015 navrhujem: „Blahoslavení 
čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8); a konečne v roku 2016 témou bude: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni 
dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5, 7). 
  

1. Revolučná sila blahoslavenstiev 
Vždy je pre nás dobré čítať a meditovať o blahoslavenstvách! Ježiš ich vyhlásil vo svojej prvej veľkej kázni na brehu 
Galilejského jazera. Bolo tam veľa ľudí a on vystúpil na vrch, aby učil svojich učeníkov, preto sa táto kázeň nazýva „reč 
na vrchu“. V Biblii sa vrch považuje za miesto, kde sa zjavuje Boh, a Ježiš, ktorý káže na vrchu, sa tak ukazuje ako 
božský učiteľ, ako nový Mojžiš. A o čom hovorí? Ježiš ohlasuje cestu života; cestu, ktorou sám prechádza, vlastne 
ktorou sám je, a predkladá ju ako cestu pravého šťastia. V celom svojom živote, od narodenia v betlehemskej jaskyni 
až po smrť na kríži a vzkriesenie, Ježiš stelesňoval blahoslavenstvá. Všetky prisľúbenia o Božom kráľovstve sa v ňom 
naplnili. 
Pri ohlasovaní blahoslavenstiev nás Ježiš vyzýva, aby sme ho nasledovali a aby sme s ním kráčali po ceste lásky, ktorá 
jediná vedie k večnému životu. Nie je to jednoduchá cesta, ale Pán nás uisťuje, že nám dá svoju milosť a nikdy nás 
nenechá samotných. V našom živote sa stretáme s výzvou chudoby, trápenia, poníženia, s bojom za spravodlivosť, 
námahou každodenného obrátenia, so zápasom o uskutočňovanie povolania na svätosť, s prenasledovaním a mnohými 
ďalšími výzvami. No ak otvoríme dvere Ježišovi; ak mu dovolíme, aby bol prítomný v našich dejinách; ak sa s ním 
podelíme o radosti i bolesti, zakúsime pokoj a radosť, ktoré nám môže dať iba Boh, nekonečná Láska. 
Ježišove blahoslavenstvá prinášajú revolučnú novosť, model šťastia, ktorý protirečí tomu, čo nám zvyčajne predkladajú 
médiá a čo nám sprostredkuje prevládajúca mienka. Pre svetské myslenie je pohoršením, že Boh prišiel a stal sa jedným 
z nás; že zomrel na kríži. V logike tohto sveta sú tí, ktorých Ježiš vyhlasuje za blahoslavených, považovaní za 
„stratených“ a slabých. Naopak, vyzdvihuje sa úspech za každú cenu, blahobyt, arogancia moci, sebapresadzovanie na 
úkor druhých.  (pokr. v budúcom vydání) (zo stránok TK KBS)  

  

DALŠÍ ZPRÁVY Z DOMOVA 
O    Občané si 25.února v Praze připomněli pochod studentů na hrad před 66ti roky během tehdejšího komunistického převratu. 

Pietní akt se uskutečnil v Nerudově ulici pod Hradčanami a uspořádal jej ,,Pražský akademický klub 1948‘‘, jehož předseda Jiří 

Navrátil v projevu připomněl, jak je i nadále nutné, aby občané i dnes sledovali politické dění v zemi. Na místě vzpomínky 

zastavili 25. února 1948 policisté studentský průvod, vyjadřující podporu prezidentu Benešovi proti tlaku komunistů a následovalo 

tvrdé zatýkání a vyhazování ze škol. Letos po dalších projevech rektora ČVUT Petra Konvalinky a místopředsedy senátu 

Přemysla Sobotky mohl průvod pokračovat až k soše TGM na Hradčanském náměstí. Tam student Simon Heller a starosta spolku 

českých právníků Všehrd Jan Formánek přečetli Výzvu prezidentovi, původně Masarykovi, jejíž znění se však mohlo vztahovat na 

kteréhokoliv prezidenta a uvedli z ní: ,,Z tvořivých sil minulosti je třeba vyzvednout zejména mravní sílu, potřebnou k obraně 

pravdy a demokracie.‘‘ Zakončili pak slovy: ,,A za rok zase nashledanou, pane prezidente!‘‘ Potěšitelné je, že ve stejný den byli 

vyznamenáni i tři odbojáři boje proti nacismu a komunismu a političtí vězňové Marie Susedková, Vladislav Palát a Růžena 

Popílková.  O    Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský vydal výzvu k modlitbám za 

Ukrajinu. Výzva končí: ,,Ak nebude spoločnosť rešpektovať základné mravné hodnoty, nedokáže garantovať spravodlivosť. 

Modlime sa aj za verejných predstaviteľov ukrajinského štátu, aby mali dostatok rozvahy a dobrej vôle hľadať také riešenia, ktoré 

vyvedú spoločnosť z vážnej krízy, do ktorej sa dostala a budú mať na zreteli dobro každého jej člena.‘‘ (TK KBS)  O    Studenti 

Gymnázia Šumperk připravili výstavu ,,Příběh Jana Zajíce’’, k 45.výročí výročí tragického upálení devatenáctiletého studenta 

Jana Zajíce 25.února 1969, na protest proti počínající pasivitě lidí v procesu takzvané normalizace po okupaci sovětskými vojsky 

v srpnu 1969.  Putovní výstava začala 24.února v galerii Karolina, v historické budově univerzity, v rámci festivalu Mene Tekel  a 

pak byla organizátory – občanským sdružením PANT -- přesunuta do Vlastivědného muzea v Šumperku. Jan Zajíc tam studoval 

na střední průmyslovce dopravní, otřáslo jím upálení Jana Palacha a při pokračující pasivitě obyvatelstva se rozhodl jej následovat 

jako Pochodeň č.2. Výstava také přibližuje Zajícův myšlenkový svět, jeho rodinné zázemí a přináší ukázky jeho poezie.  O  Tento 

měsíc, tedy 28. března, uplyne sto let od narození českého spisovatele Bohumila Hrabala. Náš krajan, filmař dokumentarista a 

historický badatel Jan Kaplan, který se po mnoho let s Hrabalem dobře znal, vydává k výročí fotografický a textový medailonek 

k uctění jeho památky. Dvousetstránková kniha s několika stovkami unikátních a dosud nikde nepublikovaných Kaplanových 

fotografií – od hospod U tygra, U Háků, v Kersku s kočkami a během návštěvy v Londýně – bude opravdu vhodným uctěním 

Hrabalovy památky, stejně jako souběžná výstava nejlepších zvětšených fotografií spisovatele ve dvoraně pražské Lucerny (vchod 

ze Štěpánské), kde bude 28.března vernisáž i křest knihy, která se má dočkat i vydání v Polsku, kde je Hrabal velmi populární. ///  
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE (pokračování) 

O   Pražský Městský soud potvrdil tresty třem bývalým příslušníkům StB, 

kteří v červnu 1989 unesli a pak surově zmlátili disidenta Petra Placáka.  

Soud potvrdil rozsudek a dvěma z nich uložil nepodmíněný trest vězení na 

jeden a 1,5 roku a třetímu trest podmíněný. O  Film polské režiserky 

Agnieszky Hollandové o Janu Palachovi názvaný Hořící keř byl oceněn  

hned jedenácti Českými lvy, včetně za nejlepší film, scénář i režii. 

Hollandová kdysi studovala v Praze FAMU, zamilovala se do Prahy a 

hovoří velmi obstojně česky. Z dalších filmů získalo dva České lvy drama 

Zdeňka Tyce Jako nikdy a Klauni Viktora Tauše jednoho. Jako nejlepší 

dokument byl v pražském Rudolfínu oceněn film Šmejdi Sylvie Dymákové  

a scénarista/spisovatel Vladimír Körner dostal cenu za celoživotní dílo. 
 

DOPIS Z PRAHY 

Jistoty a nejistoty letošní zimy 
Kdopak si dnes vzpomene, že v jedněch předpředminulých volbách postavila kandidáty strana důchodců za životní 

jistoty. Ve volbách tehdy ta strana neuspěla a stala se pak nakrátko známou díky tomu, že její předseda se před 

volbami vsadil, že strana bude mít své poslance v parlamentu a musel za prohru v sázce veřejně sníst jakéhosi brouka. 

Strana práv občanů - Zemanovci, která se zůčastnila loňských parlamentních voleb, se mohla jevit jako 

pokračovatelka strany životních jistot. Ve volbách rovněž neuspěla, podle některých komentátorů i proto, že krátce 

před volbami samými,  jeji patron ( prezident Zeman) vypudil ze strany byvalého komunistického funkcionáře Šloufa, 

který - spolu s  dalšími přáteli - stranu původně založil. Mluvil jsem tehdy o tom se sousedem, kterému nájemníci v 

domě přezdívají Milicionář. Ten mi nakonec - v podstatě po pravdě - řekl: "Vy reakcionáři si na Zemana vždycky něco 

najdete".  

       Důchodce za životní jistoty jsem sice nikdy nevolil, ale věřím, že životní jistoty jsou potřebné opory na naší pouti 

životem. Zejména stárnoucí muž se bez životních jistot těžko obejde a ztráta každé z nich je ranou, která se těžko hojí.  

     Pro mne byla jednou z těchto jistot víra, že dostatek sněhu na českých horách v druhém měsíci roku je zaručen.  

Manželka sice říkala, že byly i zimy, kdy sníh na hory nedorazil, ale já si na nic takového nevzpomínám. A tak jsem o 

Vánocích vnoučatům slíbil spousty pololetkového sněhu v Podkrkonoší i v  Jizerkách v nadcházejícím zimním období.  

     Když jsme ale na hory dorazili, sníh nebyl a ze všech strání na nás zírala hnědožlutá loňská tráva. Nebyl jsem si jist 

jak to před vnoučaty ustojím, ale ukázalo se, že není docela zle. Vlekaři, v situaci kritického nedostatku přírodního 

sněhu, maximálně využilí svoji rozsáhlou sněhotvornou techniku. Díky nočním mrazíkům se jim jakžtakž dařilo 

udržovat bílou pokrývku na sjezdovkách a sjezdovčičkách na severních svazích. A tak i mladá generace našeho rodu 

mohla absolvovat dostatečný počet sjezdů na to, aby neomylnost stařešiny rodu nepadla úplně.  

      Po návratu do Prahy jsme se byli podívat na Olympijský park vybudovaný nákladem osmdesáti milionů korun na 

Letné,  aby nabídl - po omezenou  dobu - zimní sportovní vyžití nejen bruslařům a snowbordistům, ale i zájemcům o 

nový olympijský sport: curling. (Vyrozuměl jsem, že principem tohoto sportu je, že soutěžící metou smetáky led před 

jakýmsi závažím či "kamenem" a tak jej pohánějí k cíli.) Bohužel teplé počasí proměnilo areál v bahniště a my jsme 

zas raději odešli v zájmu svých polobotek. Neubránil jsem se sympatii ke kritikům projektu Olympijského parku, kteří 

argumentují tím, že osmdesát milionů by se v čase nedostatku finančních zdrojů dalo utratit lépe. Protiargument, že 

park byl postaven s přispěním sponzorských darů těžko obstojí, po tom, co se proneslo, že "dárci" jsou ponejvíce státní 

podniky, jejichž bosové si nejspíš takto kupují přízeň tam, kde se jim to může vyplatit. Takže nezaplatíme-li za park na 

daních, zaplatíme to v ceně služeb a zboží.  

      Olympijský park na Letné je jen malé pivo v porovnání s daleko větší horou bláta a s ní souvisíci obrovskou dírou 

do země, také v někdejších Letenských sadech. Toto je součást tunelu Blanka, který nám již několik let tuneluje v Praze 

firma Metrostav. Pražští konšelé do Blanky zatím investovali nějakých třicet miliard korun našich peněz. Blanka měla 

po léta štěstí, mimo jiné i v tom, že když se párkrát propadlo nadloží, bylo to ve Stromovce a v parkovišti jednoho 

ministerstva a nikdo nepřišel k ůrazu. Štěstí ale jaksi došlo, když poslední garnitura na pražské radnici vloni dospěla k 

názoru, že smlouva mezi městem a dodavatelam nebyla zcela řádná a legální a tím pádem snad ani oněch třicet 

miliard nebylo vyplaceno Metrostavu řádně a legálně. (Právníci mezi námi nechť mi prominou, že jsem to trochu 

zjednodušil.) Faktem je, že prakticky dokončená stavba byla pak zastavena a zakonzervována v naději, že právní 

geniové vše brzo vyřeší a my všichni se už brzo budeme moci prohánět fungl novým dlouhým tunelem. Kocourkovští 

měli štěstí, že jejich město se do stavby tohoto druhu a této velikosti nikdy nepustilo.  

      Z poněkud zablácené (a v převládajícím suchu také zaprášené) Prahy s příslibem jara za dveřmi všechny srdečně 

pozdravuje Honza Krátký 

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

                                                              ,,Get to know you''. 
 Příští je 12.března 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 643  či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 

*************************************************** 
                                                                                                            -- 5 -- 

Už po uzávěrce se dozvídáme, že 23.února  
zemřela v Londýně ve věku 110 let nejstarší 
vězeňkyně nacistů, která přežila holokaust,  
Alice Herzová-Sommerová. Pocházela z  
pražské německožidovské rodiny a stala se 
uznávanou klavíristkou. Za války byla 
transportována do Terezína, kde právě díky  
hudbě v situaci, kdy tam nacisté povolili  
kulturní činnost vězňů, aby světu ukazovali,  
že je o vězně postaráno, přežila, ale manžel 
zahynul v koncentráku Dachau. Nastudovala 
tam např. patnáckrát reprízované Verdiho 
Requiem. Po válce žila do roku 1949 v  
Praze, pak v Izraeli a u syna v Londýně. RIP 



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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v březnu 
o    6.března v 19.30 vystoupí v Milton Court Concert Hall, Guildhall School of Music and Drama, Silk Street, Barbican, 

London EC2Y 8DT Britten Sinfonia pod taktovkou Patricie Kopatchinské s programem Brahms: Chorální preludy, Tigran 

Mansurian: Čtyři vážné písně dle Brahmse, Bartok: Rumunské tance, Janáček: Kreuzerova sonáta a Mendelssohn: Houslový 

koncert v E moll. Info a vstupenky: 0207 638 8891 a www.barbican.org.uk  

o   15.března v 19.30 představí v St.Christopher‘s Church, Wey Hill, Haslemere, Surrey GU27 1DD nedaleko Londýna HHH 

Concerts Doric Quartet s programem Haydn: Smyčcový kvartet v C dur, Janáček: Smyčcový kvartet č.1, Kreuzerava sonáta a 

Schubert: Smyčcový kvartet č.15 v G dur. Info a vstupenky: 01428 652448 a haslemere.com/hhh/   

o    18.března v 19.45 vystoupí v Purcell Room, Southbank Centre, London, Tippett Quartet s programem Haydn: Smyčcový 

kvartet v D moll, Mozart: Adagio a fuga v C moll, Janáček: Smyčcový kvartet Intimní listy a Schubert: Smyčcový kvartet v D 

moll č.14 – Smrt a dívka. Info a vstupenky: 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk  

o   22.března v 19.30 provedou v High Street Methodist Church, Harpenden, Herts AL5 2RU nedaleko londýnské M25, 

Harpenden Choral Society a The King’s Sinfonietta pod taktovkou Johna Andrewse Dvořákovo Te deum a jeho Svatební košili. 

Info a vstupernky: 01582 419379 a www.harpendenchoralsociety.org  

o   29.března v 19.30 se v All Saints Church, Lovelace Road, West Dulwich, London SE21 8JY představí Lambeth Orchestra se 

sólistou Vashti Hunterem (cello) a pod taktovkou Christophera Fifielda se skladbami Holst: Somersetská rapsodie, Waltonův 

Koncert pro cello a Dvořákova Novosvětská. Info a vstupenky: www.lambeth-orchestra.org.uk  

o    6.dubna v 19.30 vystoupí v St.John’s Smith Square, London SW1P 3HA London Piano Trio s programem Josef Suk: 

Klavírní trio v Cdur, Smetana: Klavírní trio v Gmoll a Dvořák: Klavírní trio v Emoll. Informace a vstupenky k dostání na 

tel.: 020 7222 1061 a www.sjss.org.uk  
*************************************************** 

              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, 13 Harley Street, London W1G 9QG 
Telefon: +44-207-307-5180, Fax: +44-207-323-3709 

 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, 

                            67 Lewisham Hill, London SE13 7PL, Tel: 0208 852 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 na druhý den v úterý.  Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193 

***************************************************    
Vydává a rozesílá Správní výbor charity Velehrad London (Publisher : Velehrad London, Charity registered in England and Wales (number: 1154836) and a company limited by    
 guarantee (registered company No.: 08684201) Reg. offices: 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP) a rediguje v tradicích Věstníku a Londýnských Listů J.M. P.Jůn 
                                                                                                       --6 - 

 

http://www.barbican.org.uk/
http://www.haslemere.com/hhh/
http://www.southbankcentre.co.uk/
http://www.harpendenchoralsociety.org/
http://www.lambeth-orchestra.org.uk/
http://www.sjss.org.uk/
mailto:c.okenko@hotmail.co.uk
http://krajane.radio.cz/
http://www.dvorak-society.org/
http://www.velehrad.org.uk/

