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Na konec rušného roku...
Rok se opět chýlí ke konci a není nadsázkou tvrdit, že
ten letošní byl v Británii, Londýně i ve vlasti opravdu
rušný a zvláště ve druhé polovině se událo neobvykle
mnoho špatného i kontroverzního, ale i dobrého. Vývoj
ve vlastech českých a slovenských je snad lépe
nekomentovovat, ale zdá se, že po tom všem naivním,
nedokonalém, trapném, či provinčním se začínají
objevovat jiskérky nadějnější občanské aktivity, která by
mohla poměry změnit k lepšímu.
Naše komunita kolem londýnského Velehradu se po
složité a značně náročné rekonstrukci budov v Barnes
letos konečně dočkala velmi důstojného kulturního a
náboženského střediska, které architektonicky snoubí
tradiční viktoriánské a moderní prvky a disponuje
rozsáhlou zahradou a je opravdu potěšitelné slyšet tolik
slov obdivu od tolika návštěvníků, takže čekání se
opravdu vyplatilo.
Navíc, po dvojitém zahájení provozu – promítáním
filmu o atentátu na Heydricha a nedávným odpolednem
s kardinálem Dukou, který také prostory posvětil (a též
po akci Dvořákovy společnosti) se už začíná rýsovat pro
některé krajany zjevně ne zcela očekávaná skutečnost, že SPRÁVNÍ RADA LONDÝNSKÉHO VELEHRADU
starousedlíci i mladí se najednou - na zlost pesimistům - PŘEJE VŠEM KRAJANŮM RADOSTNÉ A
POŽEHNANÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
znovu objevili v hojném počtu a s novou chutí účastnit
se dalších krajanských aktivit i mimo dosavadní čs. klub Iniciála ze zpěvníku augustiánů, Praha Karlov, začátek XV. století
či naše ambasády, zvláště když ta česká je v rekonstrukci.
Na film a diskusi po něm přišla téměř stovka zájemců a na odpoledne s kardinálem dokonce o hodně více než sto
osob a tak se kromě družné zábavy a obnovování starých, či navazování nových známostí a pojídání skvělých
chlebíčků a koláčů diskutovalo i o tom, co všechno by se v nových budovách, které byly po shlédnutí zaslouženě
vychvalovány, dalo pořádat. A nejen dalo, ale bude – stačí se podívat na akce ohlašované v tomto čísle a uvidíme
s čím se přihlásí leden. Takže, si opět pište do kalendáře: ,,Nezapomeň, Velehrad!‘‘ A řekněte to i známým! /jn/

****************************************************
Správní rada londýnského Velehradu, SVU a BCSA srdečně zvou krajany na

KONCERT KOMORNÍHO SBORU HLAHOL-OXON
v sobotu 3.prosince ve 14:30 v prostorách londýnského Velehradu v Barnes,
39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP (metro Hammersmith a autobusy 33, 72, 419 či 15 min. pěšky přes most)
Přijďte si poslechnout první vystoupení komorního sboru, který již několik let vede v hrabství Oxford Eva Pinkavová
starší, která bude večer moderovat. Koncert bude věnován připomínce výročí nedožitých devadesátých narozenin
spisovatele, polyhistora a bývalého předsedy britské SVU PhDr Václava J.K.Pinkavy CSc, známého i pod literárnám
pseudonymem Jan Křesadlo. (viz také zprávu na str.2.) Členové sboru také zazpívají česky a několik vokálních skladeb a
ukázky z Křesadlovy poesie budou zpívány nebo recitovány dvojjazyčně (zejména Tučapským zhudebněných šest básní
ze sbírky Sedmihlásek).
REGISTRACE JE NUTNÁ PŘEDEM DO 30.11.2016 na e-mail: ludmilastane@gmail.com nebo text na 07500 804 510
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SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE

Návštěva J E kardinála Dominika
Duky na londýnském Velehradě
Více než stovka krajanů se přišla setkat v neděli 6.
listopadu s českým primasem a pražským arcibiskupem
kardinálem Dominikem Dukou v nově rekonstruovaném
domě londýnského Velehradu a byla přítomna požehnání
nového střediska nadace, jejíž kořeny sahají zpět více než
půl století.
V krátkém vystoupení uvítal všechny předseda
londýnské velehradské charity ing. Antonín Stáně, který
také připoměl zakladatelskou práci P.Dr.Jana Langa SJ.
Domu i práci nadace pak požehnal kardinál Duka, načež
promluvil i přítomný velvyslanec České republiky ve
Velké Britanii Libor Sečka. Nakonec ještě zazpívalo dívčí
trio. Tím skončilo půlhodinové shromáždení a všichni
přešli do přilehlé haly, kde již čekalo bohaté občerstvení
včetně pravých českých chlebíčků a českého piva.
Kardinál Duka byl hostem londýnského Velehradu od
pátku čtvrtého listopadu do nedělního večera. Správní
rada Velehradu mu připravila bohatý program, ve kterém
nechyběla návštěva Canterburské katedrály, první mše v
novém domě velehradské nadace, večeře pořádaná
českým velvyslancem, návštěva válečného kabinetu
Winstona Churchila, ani nedělní česká mše v jednom z
centrálnich londýnských kostelů.
Kardinál Duka svojí návštěvou otevřel novou kapitolu
v kronice " českého Londýna" a londýnský Velehrad - se
svým nově otevřeným domovem – mu děkuje a těší se na
jeho příští návštěvu.

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA
Krajané uctili padlé v Brookwoodu
Několik desítek krajanů a rodin našich veteránú se spolu
s diplomatickými zástupci i vojenskými přidělenci sešlo
ke každoroční vzpomínkové slavnosti v československé
části spojeneckého válečného hřbitova v Brookwoodu
nedaleko Wokingu v hrabství Surrey v neděli, 30.října.
Podle svědectví přítomných byla návštěvnost větší i díky
přízni počasí a tak se pokládání věnců i tiché vzpomínky
letos obešly bez deštníků.

Budeme vzpomínat na naše zemřelé
v prosinci...
Budou mezi nimi stihač z čs. 312. (a z 32. a 258.) perutě Momentky z návštěvy kardinála Duky na londýnském Velehradě: Před
ŠKpt František Štička (16.12.1980), prezident Václav
zahájením; ing. Ant. Stáně zahajuje; zpívá dívčí trio; kardinál Duka
Havel (18.12. 2011), věrný farník Antonín Kuča (19.12. žehná prostory budov; velvyslanec České republiky Libor Sečka
2015) a Plk František Kaplan z 1. čs.obrněné brigády
zdraví krajany. (Další záběry z hojně navštívené události na str.3)
(25.12.2013). Z nových úmrtí jsme zaznamenali skon,
v 66 letech, paní Jadwigy Trýbové z croydonské skupiny po dlouhé a těžké nemoci 23. října. Pohřeb oblíbené rodačky
z Nejdku se konal 25. listopadu. V 94 letech pak zemřel generál v.v. Stanislav Hnělička, člen 11. čs pěšího praporu
v Palestíně, 200. čs. protiletadlového pluku v Tobruku i 1.čs. obrněné brigády u Dunkerque a nositel Řádu bílého lva a
dvou válečných křížů. RIP. Ve vlasti udělil k 28. říjnu prezident Zeman Řád bílého lva žijícímu výsadkáři Jaroslavu
Klemešovi a vojáku Aloisi Dubcovi a posmrtně vicemaršálu RAF a veliteli našeho letectva v Británii za Druhé světové
války, Karlu Janouškovi a nejlepšímu (převážně nočnímu) čs. stihači války Karlu Kuttelwasherovi DFC & bar.
o Charita londýnského Velehradu srdečně děkuje za dar paní Lole Hruškové. Bůh zaplať!

***************************************************
Správní rada londýnského Velehradu v Barnes srdečně zve krajany a děti na

MIKULÁŠSKOU SLAVNOST S NADÍLKOU

s koncertem sboru Stojanova gymnázia z moravského Velehradu

v neděli 11. prosince odpoledne od 14 do 16.30 hodin
odpoledne zahájí koncert pěveckého souboru Stojanova gymnázia,
po něm občerstvení a přijde sv. Mikuláš a obdaruje děti tradiční punčochou
vstupné pro rodinu s dětmi £5 a jednotlivci £3 (placení při vstupu do budovy)
REGISTRACE JE NUTNÁ PŘEDEM DO 5.12.2016 na e-mail: ludmilastane@gmail.com nebo text na 07500 804 510
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA
K nedožité devadesátce Jana Křesadla...
Spisovatel a polyhistor PhDr Václav Jaroslav Karel
Pinkava CSc (9.12.1926 - 13.8.1995) )je veřejnosti více
znám po svým literárním pseudonymem Jan Křesadlo,
jako autor beletrie. Povoláním klinický psycholog, po
odchodu do penze napsal řadu románů.Jeho první román
Mrchopěvci vyšel v osmdesátých letech v 68 Publishers v
Torontu a loni v anglickém překladu pod titulem
Gravelarks v Londýně v nakladatelství Jantar.
Křesadlovo Magnum opus Astronautilia, sci-fi o
putování vesmírem, vyšlo v Praze až po jeho smrti. Je to
dílo napsané ve více než šesti tisících verších Homérskou
starořečtinou, s paralelním českým překladem v
hexametrech, obdivované mnoha akademiky. Toto jeho
jedinečné dílo bylo nedávno přeloženo do němčiny a čeká
na anglický překlad. Na počest autora, v den jeho
nedožitých devadesátin 9.12., proběhne na jedné
německé universitě konference o jeho životě a díle.
Soubor HLAHOL-Oxon, který vystoupí 3. prosince na
londýnském Velerhradě v Barnes, se zde v Anglii
soustředí zejména na ukázky z Křesadlovy poesie a pro
koncert je také připravena nahrávka autorova hlasu při
recitaci několika jeho básní a zároveň i několik nahrávek
sboru Musica Sarensis, který zazpíval na českém
vyslanectví v roce 2010. Jde o Tučapského harmonizaci
šesti Křesadlových básní ze sbírky Sedmihlásek. Je také
připraven videozáznam s ukázkou předčítání autora z
jeho rýmovaného románu Obětina na jeho večeru v
Ještě z odpoledne s kardinálem Dukou a (dole) i o děti bylo zvlášť postaráno...
pražské kavárně Viola v r.1992. Nenechme si to vše ujít!

Made in Prague, aneb chvála české kultury
Jestli jste se při návštěvě Prahy pokusili dostat lístky na
cokoliv v Dejvickém Divadle, asi jste nepochodili. Mají
permanentně vyprodáno. Měli jsme tedy štěsti, že dejvičtí
přijeli do Londýna, na tři vystoupení v Greenwood Theatre,
nedaleko London Bridge. V neděli 6.listopadu hráli
"Ucpaný systém" britského spisovatele Irwina Shawa. Pro
staršího pána (tedy mně) byl příval verbální sprostoty,
kterou se hra vyznačuje, natolik omračující, že hledat
hlubší smysl hry by pro mě bylo obtížné. (Ale většinu
diváků tvořili mladí!) Ostatně, nesnažím se psát recenzi na
toto ani na pondělní představení Shakespearovy Zimní
pohádky, které - i se soudobými kostýmy, které jsou v
dnešních inscenacích Shakespeara snad povinné - určitě potěšilo mnoho bardových fanoušků. (Vždy znovu si
uvědomím, že Shakespeara mám nejradši v češtině.)
Představení dejvického divadla byla součástí asi třiceti kulturních akcí, které v listopadu v Londýně zorganizovalo
České Centrum (agentura českého ministerstva zahraničních věcí). Viděl jsem ještě několik filmových představení, z
nichž nejen "Domácí péče" (s Bolkem Polívkou) stála za to.
Třeba poznamenat, že festival "Made in Prague" nabízel i expozice výtvarného typu.
Dámy z Českého Centra (včetně stážistek) zasluhují veliké blahopřání a poděkování za vynikající práci a organizaci. Už
po dvacáté takto přinesly ukázky živé české kultury do Londýna.
/Antonín Stáně/

ZPRÁVY Z DOMOVA
Slovenský prezident Andrej Kiska k výročiu 17. novembra 1989
„Milí študenti. Vážení pedagógovia. Priatelia. Som rád, že ste prišli práve dnes - v deň nášho štátneho sviatku. Dnešný
deň, 17. november, je totiž najvýznamnejší deň v našich novodobých dejinách. Týmto dňom ako keby sa uzavrel oblúk
našej kľukatej cesty k slobode, k demokracii a potom neskôr aj ku našej vlastnej demokratickej štátnosti. Ale aj k
nášmu zjednoteniu so slobodnou a demokratickou Európou.
Osobitne posledné roky si uvedomujeme, že v roku 1989 sa nielen čosi uzavrelo. A že získaná sloboda a demokracia
boli iba príležitosťou. Sloboda a demokracia, ktoré sme 17. novembra získali, boli príležitosťou - a obsah týmto dvom
slovám odvtedy dávame každý deň znova a znova, a to tým, ako sa k našej slobode a demokracii správame.
Znova a znova sa každý rok v tento deň pýtame, ako sa nám darí. A znova a znova každý rok sa pýtame, čo máme
spraviť, aby sme túto našu príležitosť využili ešte lepšie. Aby boli pravidlá hry našej demokracie férové ku každému
rovnako bez ohľadu na majetok, postavenie či príslušnosť k politickej strane. Aby bol štát väčším garantom istoty, keď
sa potrebujeme dovolať spravodlivosti. Aby lepšie využíval zdroje, ktoré máme. Aby pravidlá, ktoré nastavuje štát,
umožnili tým najlepším rásť, bežným ľuďom spokojný život a tým najslabším pomohli. Aby bola naša republika
presvedčivejšou zárukou bezpečia, keby nám niekto chcel siahnuť na našu slobodu a demokraciu, aby bol zárukou
vlády zákona v prospech slušných a poctivých.
>>>>>>>>>>>>>>
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Slovenský prezident Andrej Kiska k výročiu 17.novembra 1989 (pokračovanie zo str 3.)

Každý rok sme v tento deň sme mnohí nespokojní a zdá sa nám, že mnohí z roka na rok aj nespokojnejší. A pritom
sme dosiahli už tak veľa. Stačí jeden príbeh nenápadných hrdinov, s ktorými ste sa vy mnohí zoznámili, a uvedomíme
si, čo všetko sme už dosiahli a akým sviatkom je to, že máme slobodu a demokraciu. Nespokojnosť môžeme vyjadriť,
môžeme kritizovať, ale to najdôležitejšie – našu nespokojnosť môžeme pretaviť do nápadov, ako veci zmeniť. Môžeme
politikov alebo vládu, ktorá sa nám nepáči, vo voľbách slobodne vymeniť. Každý sa môže do politiky aktívne zapojiť.
Nikto síce za nás našu prácu neurobí, ale to, čo spravíme pre seba a pre Slovensko, nám už nikto a nikdy nezoberie.
Dnešný sviatok nesie názov Deň boja za slobodu a demokraciu. Po tomto stretnutí s vami budem mať vzácnych
hostí: politických väzňov, pamätníkov tohto zápasu a utrpenia neslobody minulosti. Bojovníkmi za slobodu a
demokraciu v prítomnosti a v budúcnosti ste pre mňa hlavne vy, mladí ľudia. Mladá generácia bola vždy kritická k tej
predchádzajúcej, vždy bola nositeľom požiadaviek na zmeny. Aj dnes cítiť sklamanie medzi mnohými mladými ľuďmi, a
na rozdiel od generácie našich rodičov a starých rodičov máte vy, mladí ľudia, možnosť slobodne sa rozhodnúť, využiť
možnosť, ktoré nám členstvo v EÚ poskytuje a ísť žiť aj do inej krajiny. Ale naše tak krásne Slovensko vás potrebuje.
Potrebujeme vaše zanietenie, vaše srdcia. Potrebujeme aj vaše poznanie a schopnosti. Potrebujeme ich aj my, čo sme
vo verejných funkciách, v politike. Možno už nedokážeme odovzdať alebo vysvetľovať vašej generácii hodnotu toho, čo
my sme nemali. A čo je pre vašu generáciu samozrejmosť. Slobodu a demokraciu. So študentmi vždy stoja
pedagógovia. Vy, vážení pedagógovia, ktorí ste dnes tu, robíte viac, ako musíte. Ste príkladom pre mnohých. Pretože
sloboda a demokracia potrebujú ľudí, ako ste vy. Ktorí každý deň robia poctivo svoju prácu a pokiaľ je ich práca
spoločensky dôležitá, sú pripravení jej dať viac, ako je len bežná povinnosť.
Dovoľte mi na záver pogratulovať vám všetkým, ale aj všetkým našim občanom k dnešnému štátnemu sviatku.
Nech sa darí krásnemu, slobodnému a demokratickému Slovensku. Nech sa darí slobodnej a demokratickej Európe.“
O Vzpomínky na 17. listopad 1989 se konaly v hlavních městech Česka i Slovenska. Prezident Zeman se akcí
nezúčastnil a zústal v Lánech, zatímco v Praze ovládly Národní třídu po dopoledním kladení věnců ke známému
pomníčku a hlavně Albertov tisíce studentů. Příznivci prezidenta zas ovládli Letnou. Večer pak na Václavském náměstí
zvonily tisíce lidí budíky, ,,aby se národ probudil‘‘. O V Bratislave si prišli ludia pripomenúť 17. november na
Námestie SNP. Ján Budaj a další kritizovali v prejavoch politické vedenie, ,,bezprávný štát‘‘ aj ,,spoločnosť v rozklade‘‘.
O Premiér Robert Fico obedoval so 17 studentmi vysokých škôl v jedálenskom vozňi na bratislavskej hlavnej stanici.
Boli tam s premiérom aj ministr financií Peter Kažimír a vicepremiér pre investície Peter Pellegrini. O 11.listopadu se
konaly v Praze na Vítkově oslavy Dne veteránů a ministr obrany Stropnický udělil veteránům 15 vyznamenání. Slavilo
se také na Náměstí míru a byly vidět i červené máčky na klopy. V Brně se zas školám představila vyškovská posádka.
K

DUCHOVNÉ SLOVO

Trpezlivosť s nepríjemnými ľuďmi je skutok milosrdenstva...
Plné znenie katechézy pápeža Františka na koniec jubilejného roku
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešnú katechézu venujeme jednému skutku milosrdenstva, ktorý všetci veľmi
dobre poznáme, ale ktorý možno neuvádzame do praxe tak, ako by sme mali: trpezlivo znášať nepríjemné osoby. A tie
jestvujú, nie je tak? Všetci sme veľmi dobrí v identifikovaní toho, kto je nám na obtiaž: stáva sa to, keď niekoho
stretneme na ulici, či keď príde nejaký telefonát... Rýchlo si pomyslíme: „Ako dlho budem musieť počúvať sťažnosti,
klebety, žiadosti či vystatovania tejto osoby?“ Niekedy sa stáva že nepríjemnou osobou je niekto v našej blízkosti,
spomedzi tých najbližších, aj medzi rodinnými príslušníkmi je vždy niekto taký; nechýbajú ani na pracovisku; ba nie
sme bez nich ani vo voľnom čase. Čo musíme robiť s nepríjemnými osobami? Veď aj my sme mnohokrát nepríjemní k
druhým, no nie? Aj my... Prečo bol medzi skutky milosrdenstva začlenený aj tento skutok – trpezlivo znášať
nepríjemné osoby?
V Biblii vidíme, že sám Boh musí použiť milosrdenstvo, aby znášal sťažnosti svojho ľudu. Napríklad v Knihe Exodus
sa ľud javí ako skutočne neznesiteľný: najprv narieka, lebo je otrokom v Egypte a Boh ho oslobodzuje; potom sa v
púšti sťažuje, lebo niet jedla (porov. 16,3) a Boh posiela prepelice a mannu (porov. 16,13-16), avšak aj napriek tomuto
sťažnosti neprestávajú. Mojžiš bol prostredníkom medzi Bohom a ľudom, a aj on sa niekedy javil ako nepríjemný pre
Pána. Avšak Boh mal trpezlivosť a tak Mojžiša a ľud naučil aj tomuto nevyhnutnému rozmeru viery.
Spontánne tu teda vyvstáva prvá otázka: spytujeme si niekedy svedomie, aby sme videli či sa aj my niekedy
môžeme druhým javiť ako nepríjemní? Je ľahké ukazovať prstom na chyby a nedostatky iných, avšak musíme sa
naučiť byť v koži toho druhého.
Hľaďme predovšetkým na Ježiša: koľkú trpezlivosť musel mať počas troch rokov svojho verejného života! Raz, kým
bol na ceste s učeníkmi, ho pristavila matka Jakuba a Jána, hovoriac: «Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v
tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici» (Mt 20,21). Veru, mama lobovala za svojich synov, či nie?
To bola mama... Aj z tejto situácie si Ježiš berie podnet, aby podal zásadnú náuku: jeho kráľovstvo nie je kráľovstvom
moci, nie je kráľovstvom slávy ako pri pozemských kráľovstvách, ale je kráľovstvom služby a darovania druhým. Ježiš
učí ísť vždy k podstate a hľadieť ďalej, aby sme so zodpovednosťou prijali vlastné poslanie.
Tu by sme mohli vidieť odvolanie sa na ďalšie dva skutky duchovného milosrdenstva: napomínať hriešnikov a učiť
nevedomých. Pomyslime koľko námahy nás to môže stáť, keď pomáhame človeku rásť vo viere a v živote. Myslím
napríklad na katechétov – medzi ktorými sú mnohé mamy a mnohé rehoľníčky –, ktorí venujú čas vyučovaniu detí a
mládeže základným prvkom viery. Koľko námahy – predovšetkým vtedy, keď by deti dali radšej prednosť hre než
počúvaniu katechizmu!
Sprevádzať pri hľadaní podstaty je pekné a dôležité, lebo nám to pomáha deliť sa o radosť zo zakusovania zmyslu
života. Častokrát sa nám stáva, že stretneme osoby, ktoré sa pristavujú pri povrchných, prchavých a banálnych
veciach; niekedy preto, že nestretli nikoho, kto by ich stimuloval hľadať niečo iné, ceniť si skutočné poklady. Učiť
druhých hľadieť na podstatu je rozhodujúcou pomocou, osobitne v dobe ako tá naša, ktorá, zdá sa, stratila orientáciu
a pachtí sa za chvíľkovými uspokojeniami.
>>>>>>>>>>>>>>
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-- 4 --

***************************************************
Trpezlivosť s nepríjemnými luďmi... (pokračovanie z str.4)

Učiť druhých odhaľovať, čo od nás chce Pán a ako na to môžeme
odpovedať znamená uvádzať ich na cestu rastu vo vlastnom povolaní,
na cestu skutočnej radosti. Tak Ježišove slová adresované matke
Jakuba a Jána a potom aj celej skupine učeníkov ukazujú cestu, aby
sme sa vyhli upadnutiu do závisti, ambícií, pochlebovania – pokušení,
ktoré vždy číhajú aj na nás kresťanov.
Nevyhnutnosť podávať radu, napomínať a vyučovať nás nesmie
vesť k pocitu nadradenosti nad druhými, ale predovšetkým nás to
zaväzuje vstúpiť do seba, aby sme preverili, či žijeme v súlade s tým,
čo žiadame od druhých. Nezabúdajme na Ježišove sková: «Prečo vidíš
smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?»
(Lk 6,41). Duch Svätý nech nám pomáha byť trpezlivými v znášaní
druhých a pokornými a jednoduchými pri podávaní rád. Ďakujem.
(Preklad: Slovenská redakcia VR) (TK BKS)

JEŠTĚ VE ZKRATCE Z DOMOVA

O V Praze oslavili 28. říjen tisíce lidí na Staroměstském náměstí na
protest proti odstranění odbojáře Jiřího Bradyho (strýce ministra
Hermana) s řad vyznamenaných prezidentem Zemanem. O Slavnostní
setkání 50 rómských studentů středních a vyšších odborných škol
se konalo v Praze v Kaiserštejnském paláci, kde převzali stipendijní
certifikáty organizace Romea na podporu vzdělanosti Rómů v ČR.

MIKULÁŠSKÁ V OKÉNKU
10. prosince od 11 do 15 hod
City Heights Academy, 33 Abbot’s Park,
London SW2 3PW
Zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob, koledy a
tanečky, tombola, nákup cukroví, chlebíčky, řízky,
saláty, moučníky, sladkosti a svařák...
a také Mikuláš a čert s dárky...
Vstup jen na vstupenky k dostání přes internet na:

c.okenko@hotmail.co.uk (od £2 dospělý člen a
£5 dítě, do £12 rodina členů a £26 rodina nečlenů)

DOPISY ČTENÁŘŮ

Dopis z Prahy: Vzpomínky na Čínu
Mohlo mi být nějakých deset let, když Prahu navštívil hrdina dlouhého pochodu maršál Ču Te. My školní dítka jsme byly
odvedeny do Revoluční, abychom mu dělali vítací špalír při průjezdu Prahou, aby se mu u nás líbilo. Vzpomínám si, že
ještě předtím nám soudruh učitel Vosátka udělil lekci čínského jazyka. Naučil nás, že "Vítáme vás" se činsky řekne "Kuan
jing". Pamatuju si to i po těch mnoha desítkách let asi proto, že jsme to všichni volali silnými hlasy, a to i dlouho po tom,
co kolona vozidel s maršálem byla už dávno pryč. Pamatuji si i to, že jsem tam přišel o dvacet pět haléřů. Vsadil jsem se
totiž neprozíravě s Vaníčkem, že soudružce učitelce Mokré nevytáhne z kabelky portmonku.
Kromě toho, že jsme volali přivítání v činštině, také jsme mávali mávátky, která nám byla rozdána po příchodu na
stanoviště. Používat správně mávátka jsme uměli od předchozích návštěv spřátelených činitelů.
Později následovaly roky, kdy jsme čínským soudruhům už tak moc nakloněni nebyli, neboť ve sporu o území se
Sovětským Svazem, stříleli přes jakousi řeku v Asii na sovětské soudruhy.
Ve vztazích mezi naší socialistickou republikou a Čínou nastalo dočasné oteplení ma počátku šedesátých let. Tehdy
byla v Repre výstava činských fotografů. Byl jsem zrovna blázen do focení a na výstavě byl vstup volný. Šel jsem se tam
podívat, ale přiznám, že jsem byl vystavenými snimky zklamán. Všechny totiž měly jediný námět: jevištní představení s
názvem "Rudý oddíl žen" a příliš se od sebe nelišily.
Čas oponou trhnul a my se nacházíme ve století jednadvacátém. V létě se u nás zastavil dokonce činský soudruh
prezident na cestě za paní Merkelovou. Byl si pohovořit i s naším panem prezidentem a v Lánech si spolu vypili pár
sklenic plzeňského, jak dosvědčovaly fotografie v denním tisku. Činskému prezidentovi se u nás nic zlého nestalo. S
potenciálními narušiteli klidu a pohody si naši i čínští ochránci pořádku poradili ještě rázněji, nežli jejich předchůdci v
letech padesátých.
Pan prezident Zeman nám v létě řekl, že Číňané do ČR nainvestují devadesát miliard korun. To by hodilo nějakých
devět tisíc korun na hlavu (včetně nemluvňat a penzistů) a docela bych si to nechal líbit.
Minulý týden pan prezident upřesnil, že by to mělo být padesát miliard korun, ale - myslím si - ani to k zahození není.
Jak jsem ale zjistil, ve skutečnosti u nás Číňané nainvestovali třadvacet miliard korun, čímž mezi zahraničními
investory v naší republice obsadili dvacáté místo. Ostatně, nejsem si jist, je-li vlastně o co stát. Někteří ekonomové soudí,
že čínské investice u nás jsou mnohdy spíše druhu akvizic a směřují k získáni české a evropské homologizace, patentů a
know-how. Tomu by nasvědčovala i nejnověji rozjetá akce, jež by měla skončit čínskou akvizicí strategické plzeňské
firmy Škody Transportation.
Někdo (třeba prezident Zeman, nebo pan Tvrdík neblahé paměti Českých Aerolinií), může připomenout, že když jsme
mohli prodat Škoda Auto Němcům (a mít z toho pro republiku skvělý užitek), tak proč bychom nemohli prodat Škodu
Transportation Číňanům ( a mít z toho taky užitek)?
To vysvětlím.
Německo je dnes slušná evropská země, kde platí svoboda osobní i svoboda podnikáni, kde vás - cizince - můžou
příležitostně trochu okrást, ale udělat z vás otroky státní moci, k tomu mají relativně daleko. O současném činském státu
bych si tohle říct netroufal. Vím také to, že v Číně vězní a popravují neuvěřitelné množství lidí. A jejich "advokáti" v naší
zemi vykazují příznačné symptomy háchovského (nebo jakešovského?) chování vůči svým chlebodárcům.
Tak to opravdu radši Michala Horáčka. Nebo se ještě najde někdo lepší?
Do Londýna všechny srdečně zdraví potenciální prezidentský kandidát Honza Krátký.

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

středeční setkání ,,Get to know you‘‘ 14.12. od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6
(k dostání je tam nová CD nahrávka klavírních děl prof. Ant Tučapského v interpretaci Kanaďanky Margaret Bruce)
Info a vstupenky: 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 prosinci
o
10. prosince v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, Wigmore Street, W1U 2BP Nash Ensemble se sólistkou
Christianne Stotijn (mezosoprán) s programem hudby Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a Ant. Dvořáka. Info: 020
7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk
o
13. prosince v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall St.Lawrence String Quartet s programem hudby Haydna a Johna
Adamse a zahraje také Kreutzerovu sonátu Leoše Janáčka. Info viz výše.
o
Ještě do 2. prosince se v Londýně koná každoroční filmový festival Made In Prague, prezentující celou řadu
nejlepších československých i současných českých filmů v kinech od Notting Hill Gate Cinema, přes Barbican až po
Peckham či Deptford. Organizuje České centrum, na jehož internetových stranách (viz kontakt níže) jsou detaily.
o
14. prosince bude konat od 9 do 17ti hodin v hlavní posluchárně UCL v Gower Street, WC1E 6BT, známá,
Masarykem založená, SSEES veřejně přístupný seminář na téma: Is the Magic lantern still shining? (Vzrůst neliberální
demokracie a dědictví povstání let 1956 a 1989 v Polsku a Maďarsku). Zúčastní se Timothy Gartton Ash, George
Gomori, Jan Kubík, Anita Prazmowska, Géza Jeszenszky, Radoslaw Markowski a další. Registrace zájemců a
vstupenky po 5 librách na: ticketing@ucl.ac.uk a info na telefonu 020 3108 1000.
o
Ještě do 16. prosince bude pokračovat představení multidisciplinární umělkyně Heleny Eflerové integrující práci
umělců invalidů pod názvem Transformace v The Link Gallery, West Downs Centre, Romsey Rd, Winchester SO22
5HT. Info: www.helenaeflerova.com a www.lanterncommunity.org.uk a také České centrum.
o
Do 16. prosince ještě potrvá výstava návrhů v roce 2009 zemřelého architekta Jana Kaplického v Greenwich
Galleries, Stephen Lawrence Gallery, 11 Stockwell Street, SE10 8EY ve spolupráci s Greenwich University. Návštěvní
hodiny úterý až pátek od 11 do 17hodin a soboty od 11 do 16. Info: www.greenwichunigalleries.co.uk
o
17. prosince v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall (viz výše) pěvec René Pape (bass) s klavírním doprovodem
Cammilo Radicke a na programu jsou díla Beethovena, Quiltera a Musorgského a Dvořákovy Biblické písně. Info výše
o
Až do 28. ledna bude v Roca London Gallery, Station Court, Townmead Road, London, SW6 2PY, pokračovat
v září zahájená výstava Soak, Steam, Dream: Reinventing Bathing Culture, která představí humornou i vážnou tvorbu
českých architektů studia H3T z Prahy. Info: www.h3t.cz a tel.: 020 7610 9503. Spoluorganizuje 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 Dunraven School, 94/98 Leigham Ct. Rd.,
London SW16 2QB. Každou středu 10-12 hod. Dětský klub, ve St. Stephen’s Church, Weir Road, SW120NU.
Měsíčně v sobotu v 19h. Knižní klub. Info: c.okenko@hotmail.co.uk a 07903-867883

***************************************************
Sväté omše Slovak Catholic Mission 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. Svätá spoveď pred i po každej svätej omši aj po dohovore s duchovným otcom

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

Kontaktujte Czech Centre: 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 poskytne Terry Heard, Membership Secretary, 67
Lewisham Hill, London SE13 7PL, Tel: 020 8852 9263, e-mail: membership@dvorak-society.org
(k dostání nová CD nahrávka klavírních děl prof. Ant Tučapského v interpretaci Kanaďanky Margaret Bruce. Dvě CD za 14.50 liber i s poštovným)

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