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S jarem přicházejí skvělé i  
podivné zprávy     
Letošní jaro v Británii jakoby jaksi nechtělo začít, ale bude muset, 

neboť jej k tomu nutí ty kvetoucí narcisky, hlohy či kamélie a už  
je po Velikonocích. Pro naší komunitu ovšem letos jaro přinese  
kýžený nový londýnský Velehrad, jak si přečtete na str. 2. Život 
komunity tedy bude opět patřičně obohacen o klíčové prostory,  
kde se budeme jako po mnoho let na Ladbroke Square opět moci  
scházet, různé skupiny, spolky a organizace budou moci rozvíjet  
plodnou činnost a to nemluvě o tradičních Svatováclavských či  
Svatojánských slavnostech, nebo Palachovských vzpomínkách  
v krásné a velké zahradě či o kapli pro duchovní posilu či  
rozjímání. Je jen logické, že se mnozí nemohou dočkat, ale už  
opravdu brzy to vše bude skutečností. 
   Mezi zprávami z domova jsou ovšem i zprávy méně  
jednoznačně radostné či pozitivní. Například opět se množící 
náznaky zdvihání hlav bývalých přisluhovačů minulého režimu,   Nový londýnský Velehrad v Barnes ještě ohrazen (viz str. 2) 
či organizování jakýchsi ,,domobran‘‘ s podporou pokračujícího  
proudu velmi šikovných moskevských dezinformací a propagandy. O ní už rok po Druhé světové válce napsal americký 
válečný reportér, historik a diplomat George Kennan, tehdy velvyslanec v Moskvě, že je produktem režimu zrozeného 
z tradičního pocitu nejistoty z ohrožení z lépe zorganizovaných společností a z temných intrik polosvěta carské policie, 
zvyklého myslet především v pojmech policejní moci. ,,Máme tak co do činění s politickou mocností, která fanaticky 
věří, že se Spojenými státy (a dnes to asi je i EU) není možný trvalý modus vivendi, která je přesvědčená, že aby byla 

sovětská moc v bezpečí, je potřebné a nevyhnutelné narušit vnitřní harmonii naší společnosti, zničit náš způsob 
života, zlomit mezinárodní autoritu našeho státu. Toto politické přesvědčení zcela ovládá energie jednoho z největších 
národů i zdroje nejbohatšího území na světě a pohánějí ji hluboké a mocné proudy ruského nacionalismu. Navíc, má 
důkladný a rozsáhlý aparát na uplatňování vlivu v jiných zemích, aparát nesmírně pružný a obratný, který řídí lidé 
s takovou zkušeností a zručností v používání ilegálních metod, jaké nemají v historii obdoby.‘‘ Tolik George Kennan 
v roce 1946 a dnes je to zjevně opět více než pravda, což je citelné i v ČR a SR. 
    Nyní, kdy byl na návštěve v Praze čínský prezident, je ovšem k tomu možné dodat, co si o slábnoucím Rusku o 
sedmdesát let později myslí čínští analytici, podle podání ruské Nězavisimoj gazety: „Rusko se nachází ve strategicky 
slepé uličce a jeho ekonomika v systémové krizi, kde nelze dohlédnout na její rychlý konec.“ Tato kríze se prý začala 
projevovat už v roce 2012, její podstatou je deindustrializace ruského hospodářství a úpadek zemědělství, což jsou i 
hlavní příčiny prohlubující se ekonomické nestability v posledních dvou letech a vypořádat se s tím je prý možné jen 
vyrovnáním disproporcí mezi finančním a výrobními sektory ekonomiky. Situaci navíc komplikuje geopolitické napětí, 
způsobující snížení zahraničních investíc a výrazné zdražení zahraničních úvěrů pro ruské podniky a banky a také 
prudká devalvace rublu, zvyšující inflaci a pokles koupěschopnosti a poptávky. 
    Analytici Ruského institutu Čínské akademie mezinárodních vztahů navíc tvrdí, že Rusko se kvůli agresi vůči 
Ukrajině dostalo do strategické slepé uličky, neboť západní sankce spolu s pádem cen ropy nejen nasměrovaly ruskou 

ekonomiku do deprese, ale vztahy Ruska s USA i s NATO se vrátily do stavu hluboké nedůvěry a strategického 
soupeření. Pekingští analytici se nakonec táží, zda to vše může Rusko vydržet a nás zajímá, zda by to mohlo změnit či 
ukončit putinovský režim pokračovatelů KGB, nebo zda režim začne být v nouzi ještě agresivnější ke svému okolí. /jn/ 

*************************************************** 
Správní rada charity londýnského Velehradu upozorňuje, že v dubnu místo obvyklých mší na Kensington Square bude 

 tradiční českou nedělní mši sloužit biskup Václav Malý  
                                         

       V NEDĚLI 17.DUBNA, TENTOKRÁT VE 13 HODIN A V KOSTELE  
 “OUR LADY OF THE ROSARY”, 211 OLD MARYLEBONE RD., LONDON NW1 5QT 
 

 Nejbližší stanice metra Edgware Road (linek District, Circle a Hammersmith & City; stn. linky Bakerloo je dál)    

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

 

 

 

http://www.velehrad.org.uk/
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                                                                              
SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE 

Budova nového Velehradu v  
Barnesu téměř hotova 
Kdybyste přešli Temži přes Hammersmith bridge  

směrem jižním, a pak na prvním semaforu zahnuli  

doprava, byli byste v Lonsdale Road. Nějakých sto  

nebo dvě stě metrů dál byste narazili na druhý  

přechod pro pěší - druhou ,,zebru‘‘. Napravo je tam  
vjezd do St. Paul's School a přímo naproti němu   

- na jižní straně stromy vroubené ulice - je nyní  

stavební ohrada, za kterou se nyní skrývá komplex  

nového londýnského Velehradu.  

     V jednom z minulých čísel Z(S)pravodaje jsem  
se pokusil popsat dispozici nového Velehradu. Dnes 

bych se rád zmínil o tom, co se v této závěrečné  

fázi rekonstrukce děje na staveništi.  

     V budově "viktoriánské vily" stavební dodavatel 

a jeho "subs" provádějí dokončovací práce. Tedy  

například opravy omítek a podhledů, malby,  
podlahy, instalace kuchyňského a hygienického  

zařízení, dokončení instalace vytápěni a elektřiny.  

Z vnitřních prací nesmím zapomenout na instalaci  

výtahu, který bude obsluhovat charitou a  

komunitou využívaná spodní tři patra budovy. K  
dokončení se blíží také hlavní schodiště  

zrekonstruované v původním stylu. Uvnitř budovy   Rekonstruovaná hlavní budova (nahoře) a přestavěné objekty haly 

bude důležité i nové AV (audio-vizuální) zařízení. Při 

zadní fasádě budovy v příštích týdnech vyroste obnovený balkon na úrovni zvýšeného přízemí.  

     K hlavní budově přilehá hala, která pochází z třicátých let minulého století. Ta byla současnou 

rekonstrukcí poznamenána nejvíc. Z původního objektu přestavba využila především vnější stěny a ocelové 
příhradové nosníky. Dnes už hala má novou střechu, tepelně i vodotěsně dobře izolovanou.  Tři velká 

okna v přední štítové zdi byla nahrazena novými a místo malých dveří vedoucích do zahrady jsou nyní v 

zadní fasádě dveře troje, podstatně větších rozměrů. Ty vedou na nové patio (dlažba prováděna tento 

měsíc), jehož dominantou na západní straně bude "pomník" se známou kovovou plastikou připomínající 

oběť Jana Palacha.  
     Hala má svůj vlastní vchod z předního dvora, foyer a zázemí (včetně kuchyně). Tato zařízení jsou nyní 

umístěna v přestavěné budově menšího objektu při západní straně stavební parcely.  Ten kdysi sloužil 

jako "garáž" pro kočáry. Zde nyní probíhají dokončovací práce, podobně jako v hlavním domě, 

,,viktoriánské vile‘‘.  

     Na uliční hraně pozemku, tam kde teď stojí stavební ohrada, bude na existující nízkou zídku nově 

doplněn chybějíci kovový mřížový plot, takže dodá nemovitosti podobný charakter jako mají ty okolní.   
     Něco jsem v předchozím výčtu asi zapomenul, něco se tam už nevešlo. Ostatně, již brzy se budou 

moci čtenáři těchto řádků o všem přesvědčit na vlastní oči. Správní rada londýnské velehradské charity 

zrekonstruované objekty převezme zpět od dodavatele během tohoto jara. Po krátkém následujícím obdobi, 

během kterého vybavíme Velehrad nábytkem, nádobím atd., už nastane čas, aby nové krajanské středisko 
začalo sloužit svému novému poslání.       Za Správní radu charity Velehrad ing. Antonín Stáně 
 

Seton-Watson, přítel našich národů, vzpomenut na konferenci SSEES 
,,Robert William Seton-Watson, historik, univerzitní profesor, zakladatel londýnské SSEES a aktivista občanské 

společnosti za práva malých utlačovaných národů‘‘ je název konference na počest tohoto velikého přítele našich 
národů i sousedů v prostoru střední a východní Evropy, kterou pořádá 1.dubna ke stoletému výročí založení SSEES 
v r. 1915 profesorem Tomášem Masarykem, později prvním prezidentem Československa a k 65. výročí úmrtí 
Setona-Watsona Česká a slovenská společnost na londýnské King‘s College. Zájemci se mohou registrovat na 
http://goo.gl/forms/q7BIaqzG0j nebo přímo na místě... 

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

            Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU a pozývá na prednášku   

     Petra Hory-Hořejše, autora známého seriálu Toulky českou minulostí                  
                        (Po přednáške Valná hromada britskej skupiny SVU)             

 

v sobotu 30. apríla o 14tej hod. v čs. klube, 74 West End Lane, NW6, metro West Hampstead   

           Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667). Priveďte priatielov a známých. 
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http://goo.gl/forms/q7BIaqzG0j


*************************************************** 
ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                         

Templetonova cena lordu Sacksovi 
Prestižní mezinárodní Templetonova cena, kterou předloni dostal 
český filosof, teolog, spisovatel a pedagog profesor Tomáš Halík, 
byla letos udělena filosofu a dlouholetému (1991 – 2013)  
hlavnímu rabínovi spojených hebrejských kongregací Britského  
společenství národů lordu Jonathanu Sacksovi.  
   Neúnavný propagátor etických a filosofických hodnot víry v  
zápasu s rostoucí sekularizací společnosti hájil tezi, že uznání 
těchto etických hodnot náboženství je jedinou cestou, jak bojovat 
proti globálnímu růstu násilí a terorismu a jeho úvahy byly a  
jsou citovány i řadou křesťanských myslitelů.  
   Cena bude lordu Sacksovi udělena v Londýně 26.května. 
  

Výtvarná soutěž o Karlu IV. pro děti 
Velvyslanectví ČR informuje o výtvarné soutěži "Karel IV.  
očima dětí", kterou u příležitosti 700. výročí narození této  
významné osobnosti našich dějin vyhlásilo Národní  
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Soutěž je  
určena pro děti a mládež do 18 let a uzávěrka pro příjem prací  

je 18. května 2016.  
    Tisková tajemnice velvyslanectví Jana Čechlovská dodává ke zprávě, že diplomaté přejí všem účastníkům mnoho 
štěstí a uvítají informaci, pokud některý adept z okruhu místních krajanských spolků a škol v soutěži uspěje. Více 

informací je k nalezení na webových stránkách ministerstva zahraničí v tomto 
odkazu: http://www.mzv.cz/london/cz/kultura_skolstvi/krajane/vytvarna_soutez_karel_iv_ocima_deti.html a také na 
http://www.mzv.cz/london/cz/kultura_skolstvi/krajane/vytvarna_soutez_karel_iv_ocima_deti.html  
 

Budeme vzpomínat na zemřelé v dubnu... 
 

Tento měsíc budeme opět vzpomínat na naše zemřelé. Budou mezi nimi novinář, dlouholetý šéf českého vysílání BBC 
a ,,pašerák‘‘ knih do komunistického Československa Zdeněk Mastník (10. 4. 2008), bývalý doyen správní rady 
londýnského Velehradu a přítel i rádce Otce Langa, hrabě Josef Černín (13. 4. 2015), dlouholetý varhaník při mších 
komunity na Farm Street a učitel hudby dr. František Fišer (14.4. 20011) a oblíbený lékař, člen české skupiny na 
Canvey Island, dr. Milan Vavrečka (30. 4. 2012). Vzpomeneme také oblíbené anglické ženy bývalého mluvčího 
londýnské vlády prezidenta Beneše a vydavatele a novináře (a dlouholetého podporovatele našich i ruských dissidentů) 
Josefa Jostena Patricie (8. 4 2007), bez které, jak říkával, by nemohl dělat to, čemu se věnoval. Zaznamenali jsme 
také odchod paní Vlasty Daliborové, spolutvůrkyně oblíbených loutkových prasátek Pinky a Perky dětských pořadů 
televizí BBC a ITV šesedátých a sedmdesátých let. Zemřela v Newportu 21.února ve věku 94 let, tři roky po smrti 
manžela Jana. RIP. 

o  Správní rada charity Velehradu děkuje srdečně za peněžní dar rodině Brázdilových. Bůh zaplať! 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA 
Slovensko má novú vládu, opäť vedenú Ficovým Smerom 
Slovensko má novú koaličnú vládu po voľbách, vo ktorých zvíťazila s len 24percentným výsledkom strana Smer, hoci 
pravicové strany dostaly väčšinu hlasov. Pravo-ľavá koalicia Smer, Most-Híd, Sieť a SNS znamená najzásadnejšiu 
zmenu vztahov politických strán na Slovensku, iba tiež zachovanie vládnutia Smeru premiéra Fica aj struktur státnej 
administratívy, napriek predsavzatiam pravicových strán pred i po voľbách, že to je neakceptovateľné. Po rozhodnutiu 
SNS vstúpiť do vlády so Smerom sa pridaly i Most-Híd a Sieť a perspektíva úradnickej vlády prezidenta Kisky, alebo 
pravicovej koalície malých strán sa zrejme rozplynula. Nie je celkom jasné, ako bude vyzerať spolupráca tak 
rozdielných subjektov a ako dlúho koalícia bude krajinu viesť. 
 

Z DOMOVA VE ZKRATCE 
o  Čínský prezident Si Ťin-pching navštívil na pozvání  

prezidenta Zemana Prahu. Čínské velvyslanectví zorganizovalo  
podobně jako nedávno v Londýně své vlastní skupiny ,,vítačů‘‘  
v rudých košilích a svetrech a s dovezenými vlajkami a  

transparenty, aby přehlušily protesty (např. s vlajkou Tibetu).  
Prezident Zeman očekává miliardy dolarových čínských investic 
v ČR i přes skutečnost, že jejich objem činí nyní globálně méně  

než půl procenta.  o  Zveřejnění neznámých fotografií mrtvého 

Jana Masaryka na dlažbě dvora černínského paláce vyvolalo 
protesty, ale také ukázalo, že po římse okna ušel či couval před  
pádem téměř dva metry. To by asi sebevrah nedělal...      V Praze opravují Národní muzeum - stopy ruských kulek zmizí... 

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

setkání ,,Get to know you‘‘ 13.dubna od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6 
                                    

             Info: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875  či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2E 
 

 

***************************************************                                                                                         
                                                                     -- 3 - 
                                             

Svaz Letců Svobodného Československa a 
Úřady přidělenců obrany 

velvyslanectví ČR a SR 
 

oznamují krajanům, že každoroční 
 

pietní akt na hřbitově v Brookwoodu 
nedaleko Wokingu v hrabství Surrey 

 
se bude letos konat u příležitosti 71. výročí 

ukončení bojů Druhé světové války 
 

v sobotu 7. května ve 14.00 hodin 

u tamního československého památníku 

Blízko železniční stanice Brookwood, South West Trains 

z Clapham Junction 12.23 a 13.23, doba jízdy je 35 minut 

 

http://www.mzv.cz/london/cz/kultura_skolstvi/krajane/vytvarna_soutez_karel_iv_ocima_deti.html
http://www.mzv.cz/london/cz/kultura_skolstvi/krajane/vytvarna_soutez_karel_iv_ocima_deti.html
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      DUCHOVNÉ SLOVO             

           Z posolstva pápeža Františka na Pôstne obdobie 2016 
                    „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13)      

                   
                   3. Skutky milosrdenstva 

 
Božie milosrdenstvo premieňa ľudské srdce, a umožňuje mu zakúsiť vernú lásku, čím ho robí schopným 
milosrdenstva. Ide o zakaždým novým zázrak v živote každého z nás, keď Božie milosrdenstvo zažiari a podnieti nás 
milovať svojho blížneho, oživením toho, čo cirkevná tradícia nazýva skutkami duchovného a telesného milosrdenstva. 
Tie nám pripomínajú, že viera sa prejavuje v konkrétnych každodenných skutkoch, ktorých cieľom je pomôcť nášmu 
blížnemu na tele i na duchu: dať sa mu najesť, navštíviť ho, utešiť a poučiť. Podľa nich budeme súdení, a preto som si 
želal, aby „sa kresťanský ľud počas tohto  s vätého roku  zamýšľal nad telesnými a duchovnými skutkami 
milosrdenstva. Takto sa prebudí naše svedomie, ktoré je voči dráme chudoby akoby otupené, a čoraz hlbšie 
prenikneme do srdca evanjelia, kde sú Božím milosrdenstvom uprednostňovaní chudobní“ (tamže, 15). V chudobnom 
sa totiž Kristovo telo „stáva znova viditeľným, ako telo zmučené, doráňané, bičované, vyhladnuté, na úteku... aby sme 
ho spoznali, dotýkali sa ho a starali sa oň“ (tamže). Ide o neslýchané a pohoršenie vyvolávajúce tajomstvo pretrvávania 
utrpenia nevinného Baránka v dejinách. Pred týmto horiacim krom nezištnej lásky si môžeme – rovnako ako Mojžiš – 
len „zobuť svoju obuv“ (porov. Ex 3, 5), najmä ak je chudobný naším bratom alebo sestrou v Kristovi, ktorí trpia pre 
svoju vieru. 

Vo svetle tejto lásky, ktorá je silnejšia ako smrť (porov. Pies 8, 6), sa ako najchudobnejší javia tí, čo nechcú uznať, že 
takými sú. Považujú sa totiž za bohatých, ale v skutočnosti sú najchudobnejší z chudobných. Sú totiž otrokmi 
hriechu, ktorý ich vedie k tomu, že neužívajú bohatstvo a moc v službe Bohu a blížnym, ale na uhasenie hlbokého 
pocitu vo svojom srdci, že sú tiež iba úbohými žobrákmi. Čím väčšia je ich moc a bohatstvo, tým väčšia môže byť ich 
slepota a klam. Môžu dokonca dospieť k tomu, že nechcú vidieť chudobného Lazára, ktorý žobre pri ich dverách 
(porov. Lk 16, 20 – 21). Pritom Lazár je obrazom Krista, ktorý v chudobných žobre o naše obrátenie. On predstavuje 
príležitosť na obrátenie, ktorú nám Boh ponúka a ktorú možno nevidíme. Takúto slepotu často sprevádza pyšná ilúzia 

o vlastnej všemohúcnosti, v ktorej zlovestne zaznieva diabolské „budete ako Boh“ (Gn 3, 5), ktoré je koreňom každého 
hriechu. Takéto blúznenie môže nadobúdať aj spoločenskú a politickú formu, ako to ukazujú totalitné systémy 
dvadsiateho storočia a v našich dňoch ideológie unifikovaného myslenia (pensée unique) a technovedy, ktoré by chceli 
urobiť Boha nepodstatným a človeka zredukovať na surový výskumný materiál. Možno ho tiež vidieť v hriešnych 
štruktúrach súvisiacich s modelom falošného rozvoja, ktorý sa zakladá na modloslužbe peňazí a vedie bohatých 
jednotlivcov i spoločenstvá k ľahostajnosti voči osudu chudobných, keď zatvárajú svoje dvere pred chudobnými a 
odmietajú, čo i len pohľad na nich. 
Pôstne obdobie tohto svätého roku je pre nás všetkých najvhodnejším časom nato, aby sme vďaka počúvaniu Božieho 
slova a konaniu skutkov milosrdenstva prekonali vlastné existenciálne odcudzenie. Ak sa v telesných skutkoch 
milosrdenstva dotýkame Kristovho tela v našich bratoch a sestrách, ktorí potrebujú byť nasýtení, oblečení, mať 
strechu nad hlavou a potrebujú, aby ich niekto navštívil, o to priamejšie sa v skutkoch duchovného milosrdenstva – 
pri poskytovaní rady, učení, napomínaní a modlitbe – dotýkame našej vlastnej hriešnosti. Telesné a duchovné skutky 
milosrdenstva nemožno nikdy oddeliť. Vďaka dotýkaniu sa tela ukrižovaného Ježiša v utrpení môžu byť hriešnici 
obdarovaní, keď uznajú, že sú tiež len chudobnými žobrákmi. Na tejto ceste majú aj „pyšní“, „mocní“ a „bohatí“, o 
ktorých sa hovorí v chválospeve Magnifikat, možnosť byť objatí a nezištne milovaní ukrižovaným Pánom, ktorý za nich 
zomrel a vstal z mŕtvych. Len jeho láska je odpoveďou na smäd po nekonečnom šťastí a láske, o ktorom sa človek 
klamne domnieva, že ho možno naplniť pomocou bôžikov poznania, moci a vlastnenia. Napriek tomu stále trvá 
nebezpečenstvo, že pyšní, bohatí a mocní neustálym odmietaním otvoriť dvere svojich sŕdc Kristovi, ktorý na ne klope 
v chudobnom, napokon odsúdia sami seba a prepadnú sa do večnej priepasti samoty, ktorou je peklo. Ostré 
Abrahámove slová patria im i všetkým nám: „Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú“ (Lk 16, 29). Takéto pozorné 
počúvanie nás najlepšie pripraví na slávenie konečného víťazstva nad hriechom a smrťou už vzkrieseného Ženícha, 
ktorý chce v očakávaní svojho príchodu očistiť svoju Nevestu. 
Nepremárnime toto obdobie Pôstu, ktoré je tým najvhodnejším časom na obrátenie! O to prosme na materský príhovor 
Panny Márie, ktorá ako prvá uznala svoju poníženosť (porov. Lk 1, 48) a nazvala seba samu Pánovou pokornou 
služobnicou (porov. Lk 1, 38) zoči-voči veľkosti Božieho milosrdenstva, ktoré nezaslúžene dostala. (Zo stránok TK KBS) 
 

JEŠTĚ Z DOMOVA 

Skončila prvá fáza slovenskej registrácie na Svetové dni mládeže v Krakove 

Skončila prvá fáza slovenskej registrácie na Svetové dni mládeže (SDM) v Krakove od 25. do 31. júla 2016 a doteraz sa 
prihlásilo niekoľko stoviek mladých. Registrácia k účasti je nevyhnutná. Vďaka nej získajú prihlásení balíček pútnika, 
stravu, dopravu po celom Krakove, ubytovanie, voľné vstupy na slovenský program v meste Skawina, ako aj program 

SDM v Krakove (vrátane vigílie a záverečnej svätej omše so Svätým Otcom), aj napríklad pri návšteve pamiatok a okolí). 
Druhá fáza registrácie bude prebiehať od apríla do konca mája. Svetové dni mládeže sú najväčším celosvetovým 
stretnutím veriacich mladých so Svätým Otcom. Organizátori očakávajú, že ich príde okolo 2,5 milióna. (TK KBS)  

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

Vážení krajania, milí priatelia,  
viacerí z Vás sa na mňa počas roku obracali, aby som im dala vedieť, kedy budú vo Vydavateľstve Matice slovenskej 
zľavy na knižky, napr. kvôli nákupu kníh pre Vaše súťaže. Knižky od 0,20 eur si môžete pozrieť a v prípade záujmu 
objednať na: http://vydavatel.sk/akcie/11/page:1/sort:product_price/direction:asc  

So srdečným pozdravom PhDr. Zuzana Pavelcová, riaditeľka, Matica slovenská, Krajanské múzeum, Mudroňova 1, 036 52 Martin 
tel.: +421 434 133 067 a 00421 918 904 943 e-mail: mailto:domhronskeho@matica.sk,  www.matica.sk , http://www.matica.sk,  http://www.matica.sk/ 

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

Martin Chleborád bude vysvěcen na kněze         
Martin Chleborád, kterého mnoho krajanů pamatuje z doby,  
kdy se pro charitu staral o chod Velehradu, včetně kulturních  
akcí a přispívání do tohoto Z(S(pravodaje, bude v sobotu  
25.června v 10 hodin vysvěcen na kněze vkládáním rukou a  
konsekrační modlitbou kardinála Duky v katedrále sv.Víta,  
Václava a Vojtěcha v Praze na Hradčanech. Primiční mše  
budou slaveny v neděli 26.června v 9.30 v kostele  
Nanbebevzetí P. Marie v Kralupech a téhož dne ve 14.30 i v  
kostele sv. Vojtěcha v Praze 8, Libni. Srdečně blahopřejeme! 
  

Pamětní deska pilotovi Třistajedenáctky      Obřady v pražské katedrále na Zelený čtvrtek 
Pražáci hlásí, že na Letné byla v ulici Pod Baštami odhalena    
pamětní deska jednomu ze statečných pilotů Welingtonů a Liberátorů naší slavné 311.československé bombardovací 
perutě, plukovníku Františku Taiberovi, který se účastnil leteckých útoků na nacistické Německo od července 1940 až 
do konce války a má na kontě i 12 protiponorkových patrol. Po únoru 1948 byl režimem přinucen živit se jako asfaltér. 
 

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy                    

Velice český skandál 
Počátek letošního velikonočního týdne v Evropě byl tragicky poznamenán teroristickým útokem v Bruselu. Jak asi víte, 
pachatelé si připsali dalších nejméně jedenatřicet nevinných obětí. V době psaní tohoto textu bojuje v bruselských 
nemocnicích o své životy ještě až šedesát těžce zraněných. Je pochopitelné, že zprávy o těchto hrůzách a o pátráni po 
pachatelích plnily následující den (ve středu) hlavní stránky evropských deníků.  
     V České republice zprávy z Bruselu v novinách soutěžily s domácím tématem: v poslanecké sněmovně parlamentu 
se ve středu konalo mimořádné zasedáni. Vyžádali si ho představitelé čtyř opozičních stran parlamentu v souvislosti s 
probíhajícím vyšetřováním důvodného podezření, že majitel gigantického výrobního a obchodního komplexu Agrofert, 
který je údajně i jedním ze dvou  nejbohatších občanů tohoto státu, on (jím vlastněný podnik) neprávem získal miliony 
korun evropských dotací.  
     Jistě ani těm spoluobčanům a krajanům, kteří už dlouho českou domovinu nenavštívili, nemusím připomínat, že 
majitelem firmy Agrofert je současný ministr financí a místopředsda vlády pan Andrej Babiš. Vyšetřování údajného 
důvodného podezření dosud neskončilo, ani na úrovni EU, ani v orgánech Policie ČR.  
     Celá kauza, podle nemovitosti o niž se jedná známá pod jménem Čapí hnízdo, je na obvyklý rozsah mého dopisu 
dosti složitá. Domnívám se však, že se - z dlouhodobého hlediska - jedná o politický dynamit, proto zde ve zkratce uvedu 
podstatná fakta. 
     Do roku 2008 nemovitost patřila Babišovu Agrofertu. Pak byla prodána firmě, jejímiž vlastníky byli anonymní 
akcionáři. Podle tehdejších českých zákonů bylo možné anonymně vlastnit t.zv. "akcie na doručitele". Nový vlastník 
(firma) obdržel od Evropské Unie cca padesát milionů korun subvence určené pro rozvoj malých a středních podniků. Tyto 
peníze byly pak využity na budování a rozvoj Čapího hnízda. V roce 2013 nemovitost získal zpět Babišův Agrofert.  
     V závěru své jeden a půl hodinové středeční řeči ve sněmovně, Babiš doznal, že vlastníky anonymních akcií Čapího 
hnízda v letech mezi 2008 a 2013 byly jeho dcery a bratr jeho partnerky. Podivné zákony zřejmě porušeny nebyly, neboť 
evropskou dotaci pro malé a střední firmy vskutku získala malá firma, i když vlastněná Babišovými blízkými. Ačkoliv 
pan Babiš v minulosti vícekrát veřejně hovořil o Čapím hnízdu jako o "svém" projektu.  
    Všiml jsem si, že se Babiš při své řeči neusmíval, jak bylo jeho dřívějším zvykem. Převážnou část svého projevu 
věnoval nikoliv projednávané kauze, nýbrž výpadům proti svým politickým a mediálním nepřátelům.  
     Kauza je spojena s dalšími zajimavými okolnostmi. Z těch se zmíním o skutečnosti, že pan Babiš je ze své funkce 
ministra financí nyní v ČR nejvyšším dohližitelem na to, aby štědré dotace z EU byly rozdělovány spravedlivě a v 

souladu se zákony. Kdo si myslí, že se jedná o střet zájmů, ať zvedne ruku! 
     Věřím, že pokud by v ČR byly respektovány zvyklosti běžné v demokraticky spravovaných státech, nezbývalo by, 
nežli aby ministr financí resignoval, nebo aby ho premiér odvolal. Ovšem Česko je Česko. Ministr rezignovat nebude. Pan 
premiér Sobotka by Babiše možná odvolal rád, jenomže tím by se mu p rozpadla současná vládní koalice. Představa, že 
by sociální demokraté zformovali koalici s opozicí, nepatří do skutečného světa.  
     Babiš pevně sedí v čele těsně druhé největší "strany" (hnutí ANO) z minulých voleb. Takže - v případě pádu vlády - 
by ho prezident Zeman mohl pověřit sestavením vlády nové. Nebo by Zeman mohl postavit "svoji" úřednickou vládu. Pro 
úplnost  uvedu také možnost mimořádných parlamentních voleb. V těch by ale tentokrát na prvním místě mohl skončit 
Babiš se svým populistickým hnutím.  
    Takže Bohumilu Sobotkovi asi nezbývá, nežli pokračovat se svými koaličními partnery včetně současného 
financministra - a zmáčknout si nosní dírky, pokud by ho zápach příliš trápi 
                                   Z opozičního centra na Královských Vinohradech všechny zdraví  Honza Krátký. 

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

Vážení zahraniční Češi, milí přátelé, 

po dvouleté přestávce opět připravujeme konferenci Krajané a problém identity, která se bude konat v nové budově Národního muzea ve 

dnech 28.- 30. září 2016. Jak název napovídá, budeme se věnovat tomu, co pod identitou rozumíme a jak ji v podmínkách krajanských komunit udržovat. První 
dva dny budou jednací, třetí den bude věnován návštěvám pražských muzeí a pamětihodností. Konference má i svůj rozměr společenský a tak budeme rádi, 
když si naplánujete cestu do Prahy a naše setkání navštívíte.  
Partnery konference jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Národní muzeum, dále Český rozhlas, Senát a Národní archiv ČR. Souběžně s konferencí 
v Praze proběhne Krajanský festival, jehož se zúčastní krajanské hudební a taneční soubory z řady zemí. Program konference najdete na 
www.zahranicnicesi.com. Budeme jej průběžně aktualizovat. 
Zaregistrujte se prosím co nejdříve, nejpozději do konce srpna, na info@zahranicnicesi.com či poštou MKVZČ, K Zahrádkám 1289, 15500 Praha 5, ČR 
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***************************************************  

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v dubnu...    

o   13. dubna v 19.30 vystoupí v St.John’s Smith Square, London SW1P 3HA, Minguet Quartet a Martino Tirimo u 

klavíru s programem: Suk: Meditace na starý český chorál, Webern: Šest bagatels, Mahler (ar. Zemlinsky): Ich bin der 

Welt abhanden gekommen, Dvořák: Klavírní kvintet č.1 v A dur a Schumann: Klavírní kvintet v E dur. Info:  
020 7222 1061 a www.sjss.org.uk  

o   14. dubna v 19 hodin se bude v knihkupectví Waterstones, 203/206 Piccadilly, London W1J 9HD konat křest 

prvního překladu knihy Josefa Jedličky: Kde život náš je v půli se svou poutí. Autobiografická kniha po pádu 
komunismu znovu objeveného Jedličky je úvodním veršem Danteho Pekla z Božské komedie, tedy československé 
reality Stalinismu padesátých let a křest se koná v rámci London Book Fair a bude zahrnovat i čtení ukázek a diskusi 
s překladatelem Alexem Zuckerem. Info: 020 7851 2400 a e-mail: Piccadilly@waterstones.com a vstup je 5 liber. 
Spoluorganizuje České centrum.   
o    Od 18.dubna až do 12. června bude vystavovat fotografie na výstavě Performing for the Camera lotyšský umělec 

žijící v Praze Ivars Gravlejs. Info: Tate Modern, Bankside, London SE1 9TG. Spoluorganizuje České centrum.  

o    18.dubna v 19 hodin vystoupí v Royal Festival Hall Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka 

s Janáčkovou Její pastorkyňou s Karitou Mattilou v roli Kostelničky a s řadou českých a slovenských pěvců. Info: 
www.southbankcentre.co.uk/whatson/jenufa-czech-philharmonic 

o    26.dubna v 19.30 zahraje v St.John’s Smith Square London Phoenix Orchestra pod taktovkou Lva Parikiana 

a s Emanuellou Reiter (housle). Na programu: Čajkovského Italské Capricio, Martinů: Fresky Piera della Francesca 
a Berlioz: Harold in Italy. Info: viz výše    

o  29. a 30. dubna zahraje Trio Martinů Haydnovo Trio v C dur, Klavírní Trio č.3 Martinů a Dvořákovy Dumky pro 

klavírní trio, nejdříve 29. v 18.30 v Leith Hill Place, Leith Hill Lane, Leith Hill poblíž Redhillu v Surrey, RH5 6LY. Info: 
0844 249 1895 a www.nationaltrust.org.uk/leith-hill-place/whats-on a o den později v 19.30 v St.Leonard Church, 
Oak Walk, Hythe, Kent CT21 5DN. Info: 01303 264429 a www.stleonardschurchhythekent.org.  

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

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